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Beste Vrienden en Weldoeners, 
 
Toen Monseigneur Lefebvre in 
1976 op audiëntie was bij Paus 
Paulus VI, verweet de Paus 
Monseigneur priesters op te lei-
den tégen de Paus, hen een eed 
te laten ondertekenen tégen de 
Paus. Monseigneur, verontwaar-
digd zoiets te vernemen, vroeg 
hem  hiervan een copie te laten 
zien. Nee, dat had de Paus niet. 
Nochtans was de Paus stellig er-
van overtuigd dat het waar was. 
Paulus VI was verkeerd ingelicht. 
De Paus wilde de Oude Mis niet 
vrij geven, om het gezag van het 
Concilie te sparen. 
 
Ondertussen is de traditionele H. 
Mis door Paus Benedictus XVI 
vrijgegeven, ofschoon Paus Jo-
hannes Paulus II al tot het besluit 
gekomen was, dat ze nooit afge-
schaft is geweest.  

Sinds geruime tijd laat Rome nu 
ook de nieuwigheden, ingevoerd 
tijdens het laatste Concilie los. 
Mgr B. Fellay schetst ons de evo-
lutie en de tegenstrijdige situatie 
te Rome. 
 
De Priesterbroederschap Sint-
Pius X is altijd verweten dat zij 
tégen de Paus was, tégen het 
Concilie, enz. Maar stel dat straks 
de huidige Paus de Broederschap 
Sint-Pius X officieel een plaats 
geeft in de Kerk, wat volgens 
Mgr Fellay in het verschiet ligt, 
zullen de verwijten tegen de 
Broederschap Sint-Pius X dan 
ophouden? De kans is klein. 
Sommige traditionalisten zullen 
verzet aantekenen, terwijl de mo-
dernen a priori liever de ingesla-
gen weg van het oecumenisme 
en van de dialoog verder zetten. 
 
Wat zou er voor ons veranderen? 
Niets, de strijd om het behoud 
van het Rooms katholiek Geloof 
gaat onverminderd door. Ieder 
op zijn plaats, de ouders in hun 
gezin, de priesters in hun predi-
catie en ander onderricht. Jonge-
ren in het ontdekken van de 
waarden die hun ouders hun niet 
hebben doorgegeven, enz. Het 
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vergelijken van de uitleg van het 
Onze Vader in de catechismus 
van Trente met de uitleg in de-
Katechismus van de Katholieke 
Kerk, is daar een zoveelste staal-
tje van. 
 
In Fatima heeft de Moeder Gods 
o.a. gezegd dat Rusland zijn dwa-
lingen zal verspreiden. Eén van 
die dwalingen is de leugen. De 
wereld is ondertussen vol van 
intriges, leugens en bedrog. En er 
zal geen klaarheid komen zolang 
het hoogste kerkelijk gezag geen 
juist gevolg geeft aan de bood-
schap van Fatima.  
 
Wat kunnen wij doen? Bidden, 
de rozenkrans bidden, opdat het 
hoogste kerkelijk gezag tot in-
zicht kome, en doet wat de Moe-
der Gods is komen vragen. Daar-
om heeft ook Mgr Fellay de ro-
zenkranskruistocht ingericht. 
Doe mee, en u zult als eerste, 
persoonlijk, er de vruchten van 
plukken. □ 

O MARIA, ZONDER  

ZONDEN ONTVANGEN, 
BID VOOR ONS,  

DIE ONZE TOEVLUCHT 
TOT U NEMEN. 
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priesters trouw zullen zijn aan de 
H. Mis van de Kerk, aan de H. 
Mis van de Traditie, aan de H. 
Mis van altijd, dat men erop aan-
dringt, dat wij ze niet zouden 
wijden.  Zesmaal tijdens de laat-
ste drie weken heeft men ons 
gevraagd de normale betrekkin-
gen met Rome te herstellen en, 
als bewijs, moet ik de nieuwe 
ritus aanvaarden en zelf celebre-
ren!  Als ik op die wijze de nieu-
we liturgie zou aanvaarden, zou 
alles tussen ons en Rome in regel 
zijn!  Men heeft mij een nieuw 
missaal in de handen gestopt en 
gezegd : “Ziehier de mis die ge 
moet opdragen en die ge in de 
toekomst in al uw instellingen 
moet doen opdragen”.  Men zei 
ook, dat als wij vandaag, deze 
29ste juni, op deze plechtigheid 
de mis zouden opdragen volgens 
de nieuwe ritus, alle meningsver-
schillen tussen ons en Rome van 
de baan zouden zijn!  Het is dus 
duidelijk : het probleem van de 
H. Mis staat centraal in het dra-
ma dat zich tussen Rome en 
Ecône afspeelt. 
 

DEZE  H. MIS  IS   
EEN  LES  IN  GELOOF 

 
Hebben wij ongelijk ons zó vast 
te klampen aan de oude ritus?  
Welnu, wij hebben gebeden, wij 
hebben geraadpleegd, wij hebben 
gemediteerd om er zeker van te 
zijn, dat wij het niet waren die 
ons vergisten en na te gaan of wij 
wel voldoende redenen hadden 
om ons niet te onderwerpen aan 
de nieuwe ritus.  Welnu, juist de 
aandrang van hen die ons door 
Rome gezonden werden, heeft 
ons doen nadenken en wij zijn de 
overtuiging toegedaan dat de 
nieuwe ritus van de mis de uit-
drukking is van een nieuw geloof 
en dat geloof is niet het katholie-
ke! 
 
Deze nieuwe mis is een symbool, 

Trouw aan de H. Mis van altijd 
 

- Mgr Lefebvre, Ecône 29 juni 1976 -  

een uitdrukking, een beeld van 
een nieuw geloof, een modernis-
tisch geloof, want als de Heilige 
Kerk zo vele eeuwen de kostbare 
schat van de oude, door de Heili-
ge Pius V gecanoniseerde H. Mis 
heeft willen bewaren, was dit niet 
om niets. Zij deed dat, omdat 
zich in die H. Mis heel ons ge-
loof bevindt : het geloof in de 
Allerheiligste Drievuldigheid, het 
geloof in de Verlossing door on-
ze Heer Jezus Christus, het ge-
loof in het Bloed van ons Heer, 
dat vergoten werd voor de vrij-
koping van onze zonden, het 
geloof in de bovennatuurlijke 
genade, die ons bereikt vanuit 
het H. Misoffer, vanaf het Kruis, 
en door middel van de sacramen-
ten.  Ziedaar wat wij geloven als 
wij het H. Misoffer opdragen.  
De traditionele H. Mis is een les 
in geloof, onmisbaar in deze tijd 
waarin het geloof van alle kanten 
wordt aangevallen.  We hebben 
ze nodig, deze waarachtige H. 
Mis, deze Mis van altijd, dit Of-
fer van ons Heer, om onze zielen 
echt te kunnen vervullen van de 
Heilige Geest en de kracht van 
onze Heer Jezus Christus. 
 

EEN  DEMOCRATISCHE  MIS 
 
Het spreekt immers vanzelf dat 
deze nieuwe ritus een andere op-
vatting van de katholieke gods-
dienst weerspiegelt. Het is niet 
meer de priester die het Heilig 
Misoffer opdraagt, het zijn de 
gelovigen. Het is ook de gemeen-
schap der gelovigen die het gezag 
in de Kerk overneemt. De bis-
schoppenconferentie neemt het 
gezag der bisschoppen over, de 
priesterraad komt in de plaats 
van het gezag van de bisschop in 
zijn bisdom, het is het aantal dat 
nu de wet stelt in de Heilige 
Kerk, en dat wordt juist in de 
mis uitgedrukt door de gemeen-
schap in de plaats te stellen van 
de priester, in zulke mate zelfs 

Beste vrienden, beste confraters, 
beminde broeders, die uit alle 
landen naar hier bent gekomen, 
wat een vreugde voor ons u hier 
te mogen verwelkomen en u zo 
dicht bij ons te voelen op een 
ogenblik zo belangrijk voor onze 
Priesterbroederschap en ook 
voor de Kerk. Ik denk, inder-
daad, dat als pelgrims zich het 
offer hebben getroost dag en 
nacht te reizen om uit de meest 
verafgelegen gebieden naar deze 
plechtigheid te komen, dan is 
het, omdat zij de overtuiging zijn 
toegedaan aanwezig te zijn op 
een plechtigheid die het hart ver-
blijdt en dat zij na hun thuis-
komst de overtuiging zullen heb-
ben, dat de katholieke Kerk nog 
altijd bestaat. 
 
DE  TROUW  AAN  DE  H. MIS  

VAN  ALTIJD  IS  DE  KERN  
VAN  HET  PROBLEEM 

 
Och, ik weet het wel, hoe talrijk 
de problemen zijn bij deze on-
derneming die sommigen als 
lichtzinnig bestempelen. Men 
zegt ons, dat wij ons in een im-
passe bevinden.  Waarom?  Om-
dat ons vanuit Rome, vooral 
sinds drie maanden, in het bij-
zonder sinds 19 maart, feest van 
de Heilige Jozef, vermaningen 
bereiken, smeekbeden, bevelen, 
bedreigingen, om ons te doen 
ophouden met onze activiteiten 
en deze priesterwijdingen niet te 
verrichten.  De laatste tijd wer-
den ze heel dringend : sinds een 
dag of twaalf ontvangen wij niets 
anders dan boodschappen vanuit 
Rome, die ons ertoe aansporen 
niet tot de wijdingen over te 
gaan.  Maar als wij, in alle objec-
tiviteit, nagaan waarom die op-
roepen zo dringend zijn, dan ko-
men we tot de vaststelling dat 
het diepere motief daarin ligt dat 
wij priesters wijden die de H. Mis 
van altijd zullen opdragen. En 
het is omdat men weet dat deze 
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dat nu vele priesters de H. Mis 
niet meer willen opdragen als er 
geen gelovigen aanwezig zijn.  
Stilaan dringt de protestantse 
opvatting van de mis binnen in 
de Heilige Kerk.  En dit past na-
tuurlijk uitstekend bij de opvat-
tingen van de huidige, moderne, 
modernistische mens. Want het 
democratisch ideaal is typisch 
voor de moderne mens : voor 
hem ligt alle macht in de verga-
dering, het gezag is in de mens 
zelf, in de massa, niet in God.  
Wij, wij geloven dat God al-
machtig is, wij geloven dat God 
alle gezag heeft, wij geloven dat 
alle gezag van God afkomstig is : 
“Omnis potestas a Deo”. Wij 
geloven niet dat alle gezag uit het 
volk komt, van de basis, zoals de 
moderne mentaliteit wil. Welnu, 
de nieuwe mis drukt uit dat alle 
gezag zich bij de basis en niet bij 
God bevindt. Deze nieuwe mis is 
geen hiërarchische mis, maar een 
democratische en dat is heel erg.  
Het is de uitdrukking van een 
heel nieuwe ideologie : men heeft 
de ideologie van de moderne 
mens binnengehaald in onze hei-
ligste riten. En dat is wat de Kerk 
tot verderf voert, want op die 
manier wordt ook het priester-
schap verwoest. 

 
De priester zal geen persoonlijke 
macht meer hebben, een macht 
hem gegeven krachtens zijn wij-
ding, zoals over enkele ogenblik-
ken ook deze toekomstige pries-
ters ze zullen ontvangen.  Zij 
gaan een gezag ontvangen dat 
hen verheft boven het volk van 
God.  Na deze plechtigheid zul-
len zij nooit meer kunnen zeg-
gen, dat zij mensen zijn als alle 
anderen.  Dat is immers niet 
waar : zij zullen geen mensen zijn 
als de anderen, zij zullen aan 
God toegewijde mensen zijn.  Zij 
zullen deel hebben aan de God-
heid van onze Heer Jezus Chris-
tus door deel te hebben aan Zijn 
priesterschap.  Want onze Heer 
Jezus Christus is priester voor 
eeuwig, priester volgens de orde 
van Melchisedech, omdat de 
Godheid van het Woord Gods is 

ingestort in de menselijke natuur 
die Hij heeft aangenomen.  En 
het is op het ogenblik dat Hij 
deze menselijke natuur heeft aan-
genomen in de schoot van de 
Allerheiligste Maagd Maria, dat 
Jezus priester is geworden. 
 

EEN  VERHEVEN   
PRIESTERSCHAP 

 
De genade waaraan deze jonge 
priesters deel zullen hebben, is 
niet de heiligmakende genade, 
waaraan onze Heer Jezus Chris-
tus ons laat deel hebben door de 
genade van het Doopsel; het is 
de genade van vereniging.  Het is 
aan die genade dat zij deel heb-
ben, want het is door Zijn gena-
de van vereniging met de godde-

lijke natuur, de goddelijkheid van 
het Woord, dat onze Heer Jezus 
Christus priester is geworden, dat 
onze Heer Jezus Christus Ko-
ning is, dat onze Heer Jezus 
Christus Rechter is, dat onze 
Heer Jezus Christus door alle 
mensen dient vereerd.  Genade 
van vereniging, een verheven 
genade, genade die niemand zich 
hier op aarde ooit heeft kunnen 
indenken, deze genade van de 
Godheid zelf, die neerdaalt in 
een menselijke natuur die deze is 
van onze Heer Jezus Christus, 
hem als het ware zalvend met 
een olie die op het hoofd neer-
daalt en degene wijdt die ze ont-
vangt.  De menselijke natuur van 
onze Heer Jezus Christus werd 
doordrongen van de goddelijk-

Jan De Bruyn, op de dag van zijn inkleding, te Zaitzkofen 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martyrs_de_Gorkum.jpg
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heid van het Woord Gods en 
aldus is Hij priester geworden, is 
Hij middelaar tussen God en de 
mensen, en het is aan die genade 
dat deze priesters deel zullen 
hebben, het is die genade die hen 
boven de mensen verheft. Zij 
ook zullen middelaars worden 
tussen God en de mensen. Zij 
zullen niet alleen de vertegen-
woordigers van het volk van 
God zijn, zij zullen geen op-
drachthouders van het volk van 
God zijn, zij zullen niet alleen de 
voorzitters zijn van een vergade-
ring, zij zullen priesters in eeu-
wigheid zijn, getekend door hun 
wijding voor altijd! Niemand 
heeft het recht hen niet te res-
pecteren. Zelfs indien zijzelf de 
wijding niet zouden respecteren, 
dan blijft ze toch voor altijd in 
hen. 
 

EEN  NIEUWE  MIS   
TEGEN  CHRISTUS-KONING 

 

Men heeft gedacht de wereld te 
kunnen lokken door zijn ideeën 
over te nemen. Men heeft ge-
dacht ongelovigen tot de H. 
Kerk te kunnen brengen door 
hun ideeën over te nemen, de 
ideeën van de liberale, modernis-
tische mens, die het pluralisme 
van de godsdiensten aanvaardt, 
maar niet de sociale heerschappij 
van onze Heer Jezus Christus. 
 

Twee keer hebben afgezanten 
van de Heilige Stoel mij gezegd, 
dat de sociale heerschappij van 
onze Heer Jezus Christus niet 
langer mogelijk is in deze tijd, dat 
men de verscheidenheid aan 
godsdiensten dient te aanvaar-
den, dat de encycliek “Quas Pri-
mas” over de heerschappij van 
onze Heer Jezus Christus, deze 
zo mooie encycliek van Paus Pi-
us XI, thans door de Paus niet 
meer zou geschreven worden.  
Ziedaar wat officiële afgezanten 
van de Heilige Stoel mij gezegd 
hebben. 
 

EEN  NIEUWE  GODSDIENST 
 

Welnu, deze nieuwe godsdienst 
aanvaarden wij niet.  Wij hangen 

de godsdienst van altijd aan, de 
katholieke godsdienst, geen we-
reldgodsdienst zoals ze die nu 
noemen. Dat is de katholieke 
godsdienst niet meer. Wij zijn 
niet van die nieuwe liberale, mo-
dernistische godsdienst, die zijn 
eigen cultus heeft, zijn priesters, 
zijn geloof, zijn catechismus, zijn 
bijbel - een oecumenische bijbel.  
Die aanvaarden wij niet, wij aan-
vaarden de oecumenische bijbel 
niet! Er is geen oecumenische 
bijbel, er is allen de Bijbel van 
God, de Bijbel van de Heilige 
Geest geschreven onder inspira-
tie van de Heilige Geest.  Het 
gaat om het Woord van God, dat 
wij niet mogen vermengen met 
woorden van mensen!  Er is geen 
oecumenische bijbel, er is slechts 
het Woord van de Heilige Geest.  
Wij aanvaarden evenmin een ca-
techismus die onze Geloofsbelij-
denis niet langer bevestigt.  En-
zovoort, al die dingen kunnen wij 
niet aanvaarden.  Het is in strijd 
met ons geloof, het spijt ons 
zeer, het is voor ons een grote 
pijn in moeilijkheden te zijn met 
Rome omwille van het geloof!  
Hoe is dat mogelijk?  Het is iets 
dat onze verbeelding te boven 
gaat, iets wat wij nooit hadden 
kunnen denken, zeker niet tij-
dens onze jeugd, toen alles nog 
zo eenvormig was, toen de H. 
Kerk geloofde in haar eenheid, 
dat zij hetzelfde geloof, dezelfde 
sacramenten beleed, hetzelfde H. 
Misoffer had, dezelfde catechis-
mus.  En nu is dat alles verdeeld, 
verscheurd. 
 

Ik heb aan de afgezanten van 
Rome gezegd : “Christenen zijn 
verscheurd in hun familie, in hun 
gezin, met hun kinderen.  Zij zijn 
verscheurd in hun hart omwille 
van deze verdeeldheid in de H. 
Kerk, omwille van deze nieuwe 
godsdienst die men leert en toe-
past.  Priesters sterven voortijdig, 
verscheurd in hun hart en ziel 
omdat zij niet meer weten wat te 
doen : zich gehoorzaam onder-
werpen en het geloof van hun 
jeugd verliezen, de beloften van 
hun priesterschap verloochenen 

of anders de indruk krijgen dat 
zij zich verwijderen van degene 
die onze Vader is, de Paus, de 
Opvolger van Petrus. Wat een 
bron van verscheurdheid voor de 
priesters!  Priesters, vele priesters 
zijn van droefheid vroegtijdig 
gestorven.  Priesters worden ver-
jaagd uit hun kerken, vervolgd, 
omdat zij de H. Mis van altijd 
opdragen!  We bevinden ons in 
een waarlijk dramatische situatie.  
Wij hebben dus de keuze tussen 
een schijn van gehoorzaamheid - 
want de Heilige Vader kan ons 
niet vragen ons geloof op te ge-
ven, dat is absoluut onmogelijk - 
en het bewaren van ons geloof.  
Wel, wij geven er de voorkeur 
aan het geloof niet op te geven.  
Want daarin kunnen wij ons niet 
vergissen.  De H. Kerk kan niet 
dwalen in wat zij gedurende 
tweeduizend jaar onderwezen 
heeft. Dat is volstrekt onmoge-
lijk.  En daarom zijn wij gehecht 
aan die traditie die zich op be-
wonderenswaardige en definitie-
ve wijze uitdrukt - zoals de Heili-
ge Paus Pius V heeft gezegd - in 
het H. Misoffer. 
 

DE  ONGELDIGE  SANCTIE 
 

Morgen, misschien, zal in de 
kranten het bericht verschijnen 
van onze veroordeling wegens de 
wijdingen van vandaag. Waar-
schijnlijk zal ikzelf geschorst 
worden, zullen die jonge pries-
ters als onregelmatig gewijd be-
schouwd worden, hetgeen hen in 
principe belet de H. Mis op te 
dragen.  Het is mogelijk.  Welnu, 
ik beroep mij op de H. Pius V, 
die in zijn Bulle heeft verklaard, 
dat tot in de eeuwigheid geen 
enkele priester een sanctie zal 
kunnen oplopen omdat hij deze 
Heilige Mis opdraagt. En daarom 
zullen deze sancties absoluut on-
geldig zijn en in tegenspraak met 
hetgeen de Heilige Pius V plech-
tig in zijn Bulle heeft verklaard. 
Waarom? Omdat deze H. Mis 
gecanoniseerd werd en een paus 
kan een heiligverklaring niet on-
gedaan maken. Een paus kan een 
nieuwe ritus invoeren, maar hij 
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kan geen canonisering vernieti-
gen. Hij kan geen Mis verbieden 
die heilig werd verklaard, dat is 
onmogelijk. Onze H. Mis werd 
gecanoniseerd door Paus Pius V.  
Daarom kunnen wij ze in volle 
gemoedsrust opdragen, en er 
zelfs zeker van zijn dat wij aldus 
ons geloof belijden, en dat van 
onszelf en dat van de gelovigen 
in stand houden. Het is de beste 
manier om het geloof in stand te 
houden en daarom gaan wij over 
enkele ogenblikken tot de wij-
ding over. 
 
Zeker, we zouden liever hebben 
gehad dat dit gebeurde met de 
zegen van de Heilige Stoel.  Maar 
wij geloven dat de Goede God 
alles ziet en dat Hij deze plech-
tigheid zegent, dat Hij er eens de 
vruchten uit zal plukken, die Hij 
zeker wenst, en dat Hij ons zal 
helpen ons geloof in stand te 
houden en de Kerk te handha-

ven.  We vragen het vooral aan 
de Allerheiligste Maagd en aan de 
Heilige Petrus en Heilige Paulus, 
vandaag. Wij vragen aan de Al-
lerheiligste Maagd, die de Moe-
der is van alle priesters, voor de-
ze jonge mannen de genade van 
het priesterschap te bekomen, de 
Heilige geest over hen af te sme-
ken, die immers met Pinksteren 
door haar tussenkomst over de 
Apostelen werd uitgestort. En 
wij vragen aan de Heilige Petrus 
en de Heilige Paulus ons geloof 
in Petrus te bewaren. O zeker, 
wij geloven in Petrus, wij geloven 
in de Opvolger van de Aposte-
len.  Maar zoals Paus Pius IX het 
zo goed zegt in zijn dogmatische 
constitutie over de Romeinse 
Opperpriester : de Paus heeft de 
Heilige Geest ontvangen, niet 
om nieuwe waarheden uit te vin-
den, maar om het geloof van al-
tijd te bewaren.  Zo luidt de dog-
matische definitie van de pause-

lijke onfeilbaarheid ten tijde van 
het Eerste Vaticaans Concilie.  
En daarom zijn wij ervan over-
tuigd dat wij, door vast te hou-
den een deze tradities, uiting ge-
ven aan onze liefde, onze ge-
hoorzaamheid en onze volg-
zaamheid tegenover de Opvolger 
van Petrus. □ 

Onze E.K. jongens op kerstkamp, in de Limburg 

Nederlandstalige 
medailles 
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Die herhaalde waarschuwing van 
de Zaligmaker legt aan de pas-
toors de zware verplichting op, 
met grote zorg het gelovige volk 
op te wekken tot het veelvuldig 
gebruik van dit gebed. Vermits 
de duivel, van uur tot uur, de 
mensen met allerhande gevaren 
omringt, moeten zij ook aanhou-
dend bidden tot God, die alleen 
die gevaren kan afweren: Leid 
ons niet in bekoring.  

 
3. Noodzakelijkheid van deze 
vraag.  

 
De gelovigen zullen begrijpen 
hoezeer zij de goddelijke hulp 
nodig hebben, als ze denken aan 
hun eigen zwakheid en onwe-
tendheid en het woord van 
Christus indachtig zijn: “De geest 
is gewillig maar het vlees is 
zwak”; als ze zich ook herinne-
ren hoe diep de mens kan vallen, 
onder de drang van de duivel, zo 
hij niet recht gehouden wordt 
door de hulp uit de hemel. Het 
treffendste voorbeeld van men-
selijke zwakheid vinden we wel 
bij de apostelen: zij waren vol 
moed, doch bij het eerste gevaar 
verlieten zij de Zaligmaker en 
namen de vlucht. Nog treffender 
is het voorbeeld van de Prins der 
apostelen: hij had getuigenis af-
gelegd van buitengewone moed 
en liefde tot Christus, als hij, vol 
zelfvertrouwen, zegde: “Al moet 
ik ook met U sterven, ik zal U 
niet verloochenen"; en zie, op 
het woord van een vrouw grijpt 
de vrees hem aan, en onder eed 
bevestigt hij dat hij de Heer niet 
kent: zijn krachten waren niet in 
verhouding met de grote vurig-
heid van zijn geest. Als de heilig-
ste mannen zwaar gezondigd 
hebben omdat ze op hun eigen 
zwakheid betrouwden, wat moe-
ten wij dan vrezen, die van hun 
heiligheid nog zo ver verwijderd 
zijn.  

De H. Ignatius leert ons in zijn 
Geestelijke Oefeningen, dat, wan-
neer onze ziel verkeert in troos-
teloosheid, wij nooit onze voor-
nemens, gemaakt in momenten 
van vertroosting, mogen veran-
deren. 

Wanneer wij nu, anno 2016/17, 
de geloofssituatie van de katho-
lieken in Vlaanderen en Neder-
land beschouwen; wanneer wij 
weten hoe weinigen nog de 
rooms-katholieke geloofsinhoud 
kennen; hoevelen nog de aanbe-
volen dagelijkse gebeden uit de 
catechismus kennen en bidden, 
dan was het nu toch niet het mo-
ment om de woorden van het 
Onze Vader te veranderen, zelfs 
al zou de vertaling beter zijn. 

De bisschoppen van Nederland 
en Vlaanderen hebben hun ge-
zag gebruikt om de woorden van 
het Onze Vader in de Nederland-
se taal aan te passen. De zesde 
smeekbede luidt volgens de Bel-
gische Catechismus van 1954: 
‘En leidt ons niet in bekoring’ en 
volgens de Nederlandse Cate-
chismus : ‘en leidt ons niet in beko-
ring’. In de de Katechismus van 
de Katholieke Kerk, Licap, 1995 
staat eveneens voor beide lan-
den: ‘En leidt ons niet in bekoring’.  
De nieuwe versie anno 2016: 
‘breng ons niet in beproeving’ werd 
verplicht opgelegd vanaf einde 
november 2016. Ook al is een 
bedoeling edel, dan blijft er nog 
altijd de vraag van de opportuni-
teit. Resultaat van de aanpassing: 
geen betere en duidelijkere verta-
ling; én verdeeldheid. En zoveel 
goede gebedsboeken voor de 
brandstapel! Er zal nog minder 
gebeden worden! De prijs is 
hoog! 

Een gelijkaardige methode had 
men reeds toegepast op het H. 
Misoffer. In de zestig zeventiger 
jaren heeft men de katholiekge-
lovigen wijsgemaakt, dat ze de 
Liturgie in de volkstaal beter 
zouden kunnen verstaan en vie-
ren. Laat nog staan, dat dit laat-
ste zou waar zijn, waarom heeft 
men dan niet louter de eeuwen-

EN LEID ONS NIET IN BEKORING  
- Concilie van Trente, hoofdstuk 15, zesde vraag - 

1. Nadat onze zonden verge-
ven zijn, blijft er groot gevaar 
bestaan dat we hervallen.  
 

Als de kinderen van God vergif-
fenis van hun zonden verkregen 
hebben, en, ontstoken door ijver 
om God te dienen en te vereren, 
naar de hemel verlangen; als ze 
alle plichten van godsdienstig-
heid vervullen, volledig afhanke-
lijk van de vaderlijke Wil en de 
Voorzienigheid van God, dan 
verzint de vijand van het mens-
dom alle listen tegen hen en ge-
bruikt hij alle middelen om hen 
aan te vallen ; het is dan ook te 
vrezen dat hun goede voorne-
mens verzwakken en veranderen, 
dat zij terug zondigen en nog 
veel dieper vallen dan vroeger. 
Het is over hen dat de Prins der 
apostelen schreef: “Beter ware 
het voor hen dat zij de weg van 
de gerechtigheid niet gekend 
hadden, dan dat zij, na hem ge-
kend te hebben, zich afwenden 
van de heilige wet die hun ge-
leerd werd”. 
 
2. Door dit gebed heeft Chris-
tus ons willen wapenen tegen 
de listen van onze sluwe vij-
and. 
  

Daarom heeft onze Heer Chris-
tus ons bevolen deze vraag tot 
God te richten en ons dagelijks 
aan Hem aan te bevelen om zijn 
vaderlijke zorg en bescherming 
af te smeken; het valt immers 
niet te betwijfelen dat, zo de god-
delijke hulp ons moest verlaten, 
wij zouden gevangen worden in 
de strikken van onze sluwe vij-
and. En niet alleen in dit gebed 
heeft Hij ons geboden aan God 
te vragen dat wij niet in bekoring 
zouden komen; ook in zijn rede 
tot de apostelen, kort voor zijn 
dood, nadat hij hun gezegd had 
dat zij zuiver waren, wees Hij op 
die plicht in deze woorden: “Bidt 
om niet in bekoring te komen”.  
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5. De heilige Paulus leert ons 
hoe hard de strijd is tegen de 
duivel.  
 

Bij de innerlijke strijd die we te 
voeren hebben, komen nog de 
uitwendige aanvallen van de dui-
vel, die ons soms openlijk over-
valt, en soms heimelijk onze ziel 
tracht te beïnvloeden, zodat het 
ons moeilijk valt aan zijn listen te 
ontsnappen. De Apostel noemt 
de duivelen vorsten omwille van 
hun verheven natuur, want door 
hun natuur staan ze boven de 
mensen en alle andere zichtbare 
schepselen ; hij noemt hen mach-
ten, omdat ze hen overtreffen 
niet alleen door de waardigheid 
van hun natuur maar ook door 
hun kracht ; hij noemt hen we-
reldoversten van de duisternis, 
want ze heersen niet over een 
verlichte en heldere wereld, 't is 
te zeggen, over de goede en vro-
me mensen, maar over een duis-
tere en donkere wereld, over al-
len die verblind zijn door de on-
reinheid en de nacht van een 
zondig en boosaardig leven en er 
genot in vinden de duivel te vol-
gen als leidsman door de duister-
nis. De Apostel noemt de duive-
len nog boze geesten: er bestaat 
immers een vleselijke en een 
geestelijke boosheid. De vleselij-

4. Het leven van de mens is 
aan veel gevaren van bekoring 
blootgesteld.  
 

De pastoor zal aan zijn volk 
voorhouden hoezeer we door 
strijd en gevaren omringd zijn 
zolang onze ziel in het sterfelijk 
lichaam woont: het vlees, de we-
reld en de duivel bekampen ons 
langs alle kanten. Ondervindt 
iedereen niet, tot zijn eigen groot 
nadeel, wat de gramschap en de 
begeerlijkheid op ons vermogen? 
Wie wordt door die driften niet 
ontroerd? Wie gevoelt die prik-
kels niet? Wie wordt niet ver-
teerd door het vuur dat in ons 
brandt? De aanvallen worden zo 
dikwijls herhaald, de verleidingen 
zijn zo verscheiden, dat het zeer 
moeilijk is niet zwaar gewond te 
worden in die strijd. En buiten 
de vijanden die met ons wonen 
en leven, zijn er andere, nog 
meer verwoede vijanden, waar-
over geschreven staat: “Wij heb-
ben niet tegen vlees en bloed te 
strijden, maar tegen de vorsten, 
tegen de machten, tegen de we-
reldoversten van deze duisternis, 
tegen de boze geesten in de 
lucht".  
 

oude Latijnse teksten vertaald, in 
de volkstaal? Nee, men heeft 
aanpassingen, veranderingen in-
gebracht, die de katholieke Ere-
dienst fataal zijn geworden. On-
dertussen zijn de kerken leegge-
lopen, kloosters verkocht, om 
het nog zacht uit te drukken, het 
is zeker niet verbeterd. Oecumene 
en godsdienstvrijheid waren de mo-
tieven. En nu zijn we zover geë-
volueerd: men onderwijst in de 
officiële ‘katholieke’ scholen niet 
langer de dagelijkse katholieke 
gebeden, maar de kennis van de 
islam! 

Wat ons betreft: wij beseffen 
sinds meer dan 40 jaar, dat wij - 
eigenlijk de Kerk - in tijden van 
nood verkeren, dat het rooms-
katholieke geloof een diepe crisis 
doormaakt - ook in onze gewes-
ten. Daarom brengen wij geen 
vormveranderingen aan, wij be-
houden de klassieke formule van 
het ‘Onze Vader’ uit de Belgi-
sche catechismus. In Vlaanderen 
bidden wij op zijn Belgisch en in 
Nederland op zijn Nederlands. 
Zijn we internationaal samen, 
dan overwegen wij het Onze 
Vader in het Latijn te bidden. 

Wil men echter de volle rijkdom 
van het Onze Vader kennen, dan 
moet men daarover iets lezen, 
dat ons de volle rijkdom ervan 
doet ontdekken. Vandaar dat wij 
hier een hoofdstuk over ‘En leidt 
ons niet in bekoring’ weergeven uit 
de Catechimus van Trente. Deze 
is en blijft een waar monument 
om ons geloof beter te leren 
kennen. 

De H. Hiëronymus, die van Paus 
Damasus in de 4de eeuw de op-
dracht gekregen had een ééndui-
dige Latijnse vertaling van de H. 
Schrift te maken, heeft hier en 
daar bepaalde termen of stukken 
niet opnieuw - of getrouwvoller 
op de grondtekst - willen verta-
len, om gelovigen die eerdere of 
oudere Latijnse versies gebruik-
ten, of van buiten kenden, of 
van buiten baden, niet tegen het 
hoofd te stoten.  □ 

Onze jaarlijkse bedevaart, te voet, 72 km, van Gorcum naar Brielle 
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ke boosheid vervoert de mens 
tot genietingen en wellusten die 
door de zinnen waargenomen 
worden; de geestelijke boosheid 
bestaat in de boze verlangens en 
ongeregelde begeerlijkheden die 
tot de hogere vermogens van de 
ziel behoren; deze laatste over-
treft de eerste in boosheid, zoals 
de geest en de rede het vlees 
overtreft in waardigheid en ver-
hevenheid. En omdat de boos-
heid van de duivel er voorname-
lijk op uit is, ons van het erfdeel 
van de hemel te beroven, daarom 
spreekt de Apostel van boze 
geesten in de lucht.  
 

Uit dit alles kunnen we besluiten 
dat de vijand machtig is, en dat 
hij, met een nooit verzwakkende 
ijver en een eindeloze haat, ons 
bekampt in een altijddurende 
strijd, zodat we nooit vrede of 
wapenstilstand te verwachten 
hebben.  
 
6. Overmoed en boosheid van 
de duivel in de bekoring.  
 

De overmoed van de duivel 
blijkt uit een woord van Satan 
dat de profeet aanhaalt: “Ik zal 
ten hemel opklimmen”. Hij heeft 
de eerste mensen aangevallen in 
het paradijs, hij heeft de profeten 
bevochten, de apostelen be-
koord, en hen, zoals de Heer zelf 
zegt in het Evangelie, “als tarwe 
gezift”; hij heeft het zelfs aange-
durfd ook Christus te bekoren. 
Over zijn onverzadelijke begeer-
te en onmetelijke drift zegt de 
heilige Petrus: “Uw tegenstander, 
de duivel, zwerft rond als een 
briesende leeuw, zoekende wie 
hij zal verslinden”. En het is niet 
één duivel die de mensen be-
koort, maar een ganse schaar 
duivelen valt soms één mens aan; 
dat beleed de duivel zelf: als Je-
zus hem zijn naam vroeg, ant-
woordde hij: “Mijn naam is legi-
oen”, want het was een menigte 
duivelen die de ongelukkige be-
zetene gekweld had. Over een 
andere duivel lezen we: “Hij 
brengt zeven andere geesten 
mee, die slechter zijn dan hij, en 
zij gaan binnen en wonen daar; 

en de laatste toestand van die 
mens wordt erger dan de eer-
ste”.  
 
7. De vrome mensen worden 
door de duivel meer bekoord 
dan de bozen.  
 
Vele mensen menen dat dit alles 
niet waar is, omdat zij die beko-
ringen en aanvallen van de duivel 
niet ondervinden ; het is echter 
niet te verwonderen dat zij door 
de duivel niet bestreden worden, 
vermits zij zich uit vrije wil aan 
hem overgeleverd hebben: er is 
geen godsvrucht in hen, geen 
liefde, geen enkele deugd die aan 
een christen mens past; de duivel 
heeft hen volledig in zijn macht, 
en hij moet geen aanvallen doen 
om binnen te dringen in de zie-
len waar hij reeds met hun toe-
stemming woont.  
 
Doch zij die zich aan God toege-
wijd hebben, en die op aarde een 
hemels leven leiden, die worden 
meest door de duivel bestormd; 
hij draagt hun een dodelijke haat 
toe, en spant hun zijn strikken 
op ieder ogenblik. Talrijk zijn de 
voorbeelden, in de Heilige 
Schriftuur, van heilige mannen 
die, alhoewel zij op hun hoede 
waren, bezweken voor zijn 
macht of zijn list. Adam, David, 
Salomon, en vele anderen die we 
niet kunnen opnoemen, hebben 
de krachtige aanvallen en de 
doortrapte sluwheid van de dui-
velen ondervonden, en niemand 
kan daaraan weerstaan door ei-
gen kracht of doorzicht. Wie kan 
dan menen veilig te zijn, als hij 
alleen op eigen middelen steunt? 
Daarom moeten we aan God 
vragen, met betrouwen en met 
een zuiver hart, “dat Hij ons niet 
late bekoren boven onze krach-
ten, maar dat Hij, tegelijk met de 
bekoring, de uitweg open make 
opdat wij haar kunnen verdra-
gen".  
 
8. De duivelen kunnen ons 
niet bekoren naar willekeur.  
 
Hier moet men de gelovigen aan-

Uit de Katechismus van de Ka-
tholieke Kerk, Licap 1995, 2846 
 

‘Leid ons niet in bekoring’ 
 

Deze bede raakt de wortel van 
de voorafgaande, want onze 
zonden zijn de vrucht van de 
instemming met de bekoring. 
Wij vragen onze Vader ons niet 
‘in bekoring te leiden’. Het is 
moeilijk om de Griekse term in 
een enkel woord te vertalen: het 
betekent ‘laat niet binnengaan 
in’, ‘laat ons niet bezwijken voor 
de bekoring’. "God brengt 
niemand in verzoeking, zo min 
als Hijzelf door het kwade kan 
worden bekoord" - Jac. 1, 13, 
Hij wil ons er juist van bevrijden. 
Wij vragen Hem om ons niet de 
weg te laten inslaan die leidt naar 
de zonde. Wij raken verwikkeld 
in het gevecht ‘tussen het vlees 
en de Geest’. Met deze bede 
smeken wij de Geest van onder-
scheiding en van kracht af. 

De Heilige Geest doet ons on-
derscheid maken tussen de be-
proeving, die noodzakelijk is 
voor de groei van de inwendige 
mens met het oog op een 
‘beproefde deugd’ en de beko-
ring, die leidt tot de zonde en tot 
de dood.  Ook moeten wij on-
derscheid maken tussen ‘be-
koord worden’ en ‘instemmen’ 
met de bekoring. Door de on-
derscheiding van de Geest wordt 
tenslotte de leugen van de beko-
ring ontmaskerd. Ogenschijnlijk 
is het voorwerp ervan "goed, een 
lust voor het oog, aantrekkelijk" 
- Gen. 3, 6, terwijl de vrucht er-
van in werkelijkheid de dood is. 

God wil het goede niet afdwin-
gen, Hij wil vrije wezens (...). De 
bekoring heeft een zeker nut. 
Niemand behalve God weet, wat 
onze ziel van God ontvangen 
heeft, ook wijzelf niet. Maar de 
bekoring brengt het aan het 
licht, om ons te leren tot zelf-
kennis te komen en op deze wij-
ze onze ellende te ontdekken. 
Zo worden we verplicht om 
dank te zeggen voor het goede, 
dat de bekoring voor ons aan het 
licht heeft gebracht. ../..  □ 
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moedigen, zo hun eigen zwak-
heid en onwetendheid hen doet 
sidderen voor de macht van de 
duivel, en hen aanzetten, als ze 
door de golven van de bekoring 
heen en weer geslingerd worden, 
om hun toevlucht te nemen tot 
de veilige haven van dit gebed ; 
want, al is de macht en de boos-
heid van de duivel nog zo groot 
en al draagt hij ons ook zulk een 
onverbiddelijke haat toe, toch 
kan hij ons niet kwellen en beko-
ren zoveel en zolang hij wil; al 
zijn macht wordt beperkt door 
het goedvinden en de toelating 
van God. Een treffend voor-
beeld daarvan vinden we bij de 
heilige man Job: zo God aan de 
duivel niet gezegd had; “Zie, al 
wat hij bezit is in uw macht”, had 
Satan niets van zijn bezittingen 
aangeraakt; en had God er niet 
bijgevoegd: “Maar steek tegen 
hem uw hand niet uit”, dan zou 
de de duivel hem getroffen heb-
ben, samen met zijn kinderen en 
al zijn goed. Zozeer is de macht 
van de duivelen aan banden ge-
legd, dat ze, zonder de toelating 
van de Heer, zelfs in de zwijnen 
hun intrek niet konden nemen, 
zoals de evangelist verhaalt. 
 
9. Wat is de bekoring?  
 
Om deze vraag te verstaan moe-
ten we weten welke de betekenis 
is van het woord bekoring, en 
van “in bekoring geleid wor-
den”.  
 
Bekoren is iemand beproeven 
om van hem te weten hetgeen 
we verlangen en de waarheid te 
achterhalen. In die zin kan God 
ons zeker niet bekoren, vermits 
Hij alles weet: “Alles is naakt en 
onbedekt vóór zijn ogen”.  
Een andere manier van bekoren 
gaat veel verder, en bestaat in 
een onderzoek, met een goed of 
een slecht doel. De bekoring 
heeft een goed doel, als de deugd 
van een mens beproefd wordt, 
om hem met eer en voordeel te 
overladen als hij de beproeving 
doorstaat, om zijn voorbeeld aan 
anderen ter navolging te stellen 

en allen op te wekken tot de lof 
van God bij het zien van dit 
voorbeeld. Het is alleen op die 
wijze dat God de mensen be-
proeft. Een voorbeeld daarvan 
vinden we in het Deuteronomi-
um: “De Heer beproeft u, opdat 
het blijke of gij Hem bemint of 
niet”. Op die wijze zegt men dat 
God de zijnen beproeft, als Hij 
hun armoede, ziekte of andere 
kwellingen overzendt: daardoor 
beproeft Hij hun geduld, en geeft 
Hij aan de anderen een voor-
beeld van christelijk leven. Zo 
heeft God Abraham beproefd, 
als Hij hem beval zijn zoon te 
offeren: daardoor werd Abraham 
een heerlijk voorbeeld van ge-
hoorzaamheid en onderwerping 
voor alle tijden. In diezelfde zin 
werd ook aan Tobias gezegd: 
“Omdat gij aangenaam waart aan 
God, was het nodig dat de beko-
ring u beproefde".  
 
10. Hoe worden de mensen 
door de duivel bekoord? 
  
De mensen worden met een 
slecht inzicht bekoord als ze ge-
dreven worden naar de zonde of 
naar hun verderf. Dat is het ei-
gen werk van de duivel, want hij 
bekoort de mensen om ze te be-
driegen en in het verderf te stor-
ten; het is daarom dat hij in de 
Heilige Schriftuur “de bekoor-

der” genoemd wordt. Nu eens 
wekt hij onze inwendige driften 
op, en gebruikt daartoe onze ge-
negenheden en aandoeningen; 
dan weer gebruikt hij de uiterlijke 
dingen om ons te kwellen, voor-
spoed om ons hovaardig te ma-
ken, tegenspoed om ons te ont-
moedigen. Ook heeft bij bedor-
ven mensen als helpers in zijn 
dienst, vooral de ketters “die op 
de zetel van bederf zitten” en het 
dodend zaad van hun slechte 
leringen verspreiden om de men-
sen, die niet kunnen kiezen of 
onderscheiden tussen deugd en 
ondeugd, die door hun neiging 
overhellen naar het kwaad en 
wankelbaar en onstandvastig zijn, 
tot ondergang te brengen. 
 
11. Hoe worden wij in beko-
ring geleid? 
 
Men zegt dat wij in bekoring ge-
leid worden, als wij onder de be-
koring bezwijken. We kunnen op 
twee manieren in bekoring geleid 
worden:  
Ten eerste, als de bekoring een 
verandering in ons teweegbrengt, 
zodat wij in het kwaad vallen 
waartoe de bekoorder ons aan-
zet. Op die wijze wordt niemand 
door God bekoord, want God is 
voor niemand oorzaak van de 
zonde, integendeel, “Hij haat al 
degenen die ongerechtigheid be-

E. H. M. De Clercq moedigt de bedevaarders aan, te Banneux 
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het hemels geluk, om nog alleen 
in wellust en schande te genieten 
van de overvloed die zij ontvan-
gen had; dat verhaalt Ezechiël 
breedvoerig in hetzelfde hoofd-
stuk. Even ondankbaar zijn de 
mensen die de middelen, die 
God hun gegeven had om goed 
te doen, misbruiken om te zondi-
gen.  
 
13. Hoe moet men sommige 
teksten van de Heilige Schrif-
tuur verstaan, die schijnen te 
zeggen dat God zelf het 
kwaad veroorzaakt? 
  
Om te zeggen dat God het 
kwaad laat gebeuren, gebruikt de 
Heilige Schriftuur soms uitdruk-
kingen die, als ze letterlijk opge-
nomen worden, een zekere wer-
king in God schijnen te beteke-
nen; zo lezen we in de Exodus: 
“Ik zal het hart van Pharao ver-
harden”, en bij Isaias: “Verblind 
het hart van dat volk”; en de 
Apostel schrijft aan de Romei-
nen: “God heeft hen overgele-
verd aan oneerbare driften ... en 
aan hun bedorven zin”. Uit deze 
en dergelijke teksten moet men 
niet afleiden dat God zelf het 
kwaad veroorzaakt had, maar 
alleen dat Hij het laat gebeuren.  
 
14. We vragen niet om vrij te 
zijn van de bekoring, maar om 
in de bekoring niet verlaten te 
worden door God. 
 
Na dit alles zal het niet moeilijk 
zijn te begrijpen wat we eigenlijk 
in deze vraag afsmeken. We vra-
gen niet om in 't geheel niet be-
koord te worden, want “het le-
ven van de mens op aarde is een 
voortdurende bekoring”. Daar-
bij, de bekoring is nuttig en voor-
delig voor de mens, want in de 
bekoringen leren we ons zelf, dit 
is onze krachten, kennen. Daar-
om vernederen wij ons” onder 
de machtige hand van God” en 
strijden we dapper, in de ver-
wachting van de “onverwelkbare 
kroon van de heerlijkheid”. 
“Want wie worstelt wordt niet 
gekroond, als hij niet naar de re-

Vervolg van blz 3 

drijven”. Ook zegt de heilige Ja-
cobus: “Niemand zegge in de 
bekoring: Ik word door God be-
koord; God immers kan niet 
door kwaad bekoord worden”.  
Ten tweede zegt men dat wij in 
bekoring geleid worden als ie-
mand ons wel niet zelf bekoort 
en ook niets doet waardoor wij 
kunnen bekoord worden, maar 
ook niet belet dat de bekoring 
ons overvalt en dat wij eronder 
bezwijken. Op die wijze laat God 
toe dat deugdzame en vrome 
mensen bekoord worden, doch 
Hij verlaat hen niet en steunt hen 
door zijn genade. Nochtans ge-
beurt het dat wij door een recht-
vaardig en verborgen oordeel 
van God, aan ons zelf overgela-
ten worden als straf voor onze 
boosheden, en dan bezwijken 
wij.  
 
12. Ook de weldaden van God 
kunnen ons in bekoring lei-
den.  
 
Verder zegt men nog dat God 
ons in bekoring leidt, als wij zijn 
weldaden, die Hij ons voor onze 
zaligheid gegeven had, tot ons 
verderf misbruiken, en, evenals 
de verloren zoon, het vermogen 
van onze Vader verkwisten met 
losbandig te leven en onze be-
geerlijkheden in te volgen. Daar-
om kunnen wij nazeggen wat de 
Apostel zegde over de wet: “Het 
gebod dat mij tot het leven 
moest brengen, bracht mij tot de 
dood”. We hebben daarvan, vol-
gens Ezechiël een treffend voor-
beeld in de stad Jeruzalem: God 
had die stad met alle schoonheid 
verrijkt, zodat Hij haar door de 
mond van die profeet zegde: 
“Gij waart volmaakt schoon, en 
ik had u die schoonheid gege-
ven”; en die stad, overladen met 
goddelijke weldaden, verre van 
dankbaarheid te betonen aan 
God, haar grote Weldoener, ver-
re van die hemelse gunsten te 
gebruiken om de zaligheid te be-
komen waarvoor ze haar gegeven 
waren, werd ondankbaar jegens 
God, haar Vader, verwierp alle 
betrachting en alle gedachte van 

Tobias.  
12, 7-15  

 
In die dagen sprak de engel 
Raphaël tot Tobias: Wel is 
het goed het geheim van 
een koning verborgen te 
houden; maar eervol is het 
Gods werken te openbaren 
en te verheerlijken. 
  
Bidden, gepaard met vasten, 
is goed. En aalmoezen ge-
ven is beter dan schatten 
gouds te verzamelen; want 
de aalmoes bevrijdt van de 
dood, en zij is het, die de 
zonden uitwist en die barm-
hartigheid en eeuwig leven 
doet vinden. Maar wie zon-
de en ongerechtigheid be-
drijven, zijn vijand van hun 
eigen ziel. 
  
Ik maak u dan de waarheid 
bekend en zal hetgeen ver-
borgen is, niet voor u ver-
borgen houden. Toen gij 
onder tranen uw gebeden 
stortte, toen gij de doden 
begroeft en uw maaltijd er-
voor liet staan, toen gij 
overdag de doden in uw 
huis verborgen hieldt om ze 
's nachts te begraven, toen 
heb ik uw gebed opgedra-
gen aan de Heer. Maar om-
dat God welgevallen in u 
vond, was het nodig, dat 
gij door het lijden op de 
proef werd gesteld. Thans 
echter heeft de Heer mij ge-
zonden om u te genezen en 
om Sara, de vrouw van uw 
zoon, te bevrijden van de 
duivel. Want ik ben de engel 
Raphaël, één van de zeven, 
die staan voor de Heer. □ 
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gels geworsteld heeft”, en, zoals 
de heilige Jacobus zegt, “gelukkig 
de man die bekoring verdraagt, 
want als hij goedgekeurd gewor-
den is, zal hij de kroon van het 
leven ontvangen, die God be-
loofd heeft aan wie Hem liefheb-
ben”. Als we gekweld worden 
door de bekoringen van de vij-
and, dan zullen we grote steun 
vinden in de gedachte dat wij 
“een hogepriester als helper heb-
ben, die bekwaam is medelijden 
te hebben met onze zwakheden, 
omdat Hij zelf in alles beproefd 
geweest is”. Wat vragen wij hier 
dan? Dat de goddelijke hulp ons 
niet zou verlaten in de bekoring, 
opdat we niet toestemmen door 
verleiding of bezwijken uit zwak-
heid, maar dat God ons zijn ge-
nade geve die ons in de beproe-
ving zal versterken en verkwik-
ken als onze krachten te kort 
schieten.  
 

15. Hoe moeten we aan God 
hulp vragen in de bekoring?  
 

Daarom moeten we in het alge-
meen de hulp van God afsmeken 
in alle bekoringen, en als we 
door één bekoring bijzonder ge-
kweld worden, daartegen ook in 
het bijzonder onze toevlucht ne-
men tot het gebed. Dat deed Da-
vid voor elke bekoring: als hij 
bekoord werd tot leugen bad hij: 
“Neem uit mijn mond het woord 
van de waarheid niet weg”; voel-
de hij zich geneigd tot gierigheid, 
dan bad hij: “Neig mijn hart tot 
uw getuigenissen, en niet tot gie-
righeid”. In de ijdelheden van dit 
leven en in de verleiding van de 
begeerlijkheid gebruikt hij dit 
gebed: “Keer mijn ogen af, dat 
zij geen ijdelheid zien”.  
 
Wij vragen dus dat wij onze be-
geerlijkheden niet involgen, dat 
wij niet verflauwen en moede-
loos worden in het verdragen 
van de bekoringen, dat wij van 
de weg van de Heer niet afwij-
ken, dat wij, zowel in voorspoed 
als in tegenspoed de gelijkmoe-
digheid en standvastigheid bewa-
ren, en dat God geen enkel deel-
tje van ons wezen onbeschut zou 

laten. Ten slotte bidden we dat 
“God Satan onder onze voeten 
zou verpletteren”.  
 
16. Hoe kunnen we de beko-
ring overwinnen? 
  
Verder zal de pastoor nog aan 
zijn gelovigen leren wat ze bij-
zonder bij dit gebed moeten be-
denken en overwegen.  
 

Het beste dat we hier kunnen 
doen is, op onze eigen krachten 
niet te betrouwen, omdat we we-
ten hoe groot de zwakheid van 
de mensen is; al onze hoop op 
redding te stellen in de goedheid 
van God, op zijn bescherming te 
steunen en ook in de grootste 
gevaren moedig te blijven; vooral 
zullen we nagaan hoevelen reeds 
door God bevrijd werden uit de 
klauwen van Satan omdat ze op 
Hem hoopten en betrouwden. 
Jozef was omringd door de bran-
dende fakkels van een ontuchtige 
vrouw, God heeft hem bevrijd 
uit dit grote gevaar en tot de 
hoogste eer verheven. Heeft Hij 
ook Suzanna niet ongeschonden 
bewaard als ze aangevallen werd 
door dienaars van de duivel, en 
haar verlost van het onrechtvaar-
dig doodvonnis dat reeds over 
haar geveld was? En dit is niet te 

verwonderen, “want haar hart 
betrouwde op de Heer”. Ieder-
een kent ook de lof en de glorie 
van Job, die gezegevierd heeft 
over de wereld, het vlees en de 
duivel. Talrijk zijn de voorbeel-
den van dien aard; de pastoor zal 
ze gebruiken om het gelovige 
volk op te wekken tot hoop en 
betrouwen.  
 
17. Christus is onze aanvoer-
der in de strijd.  

 

De gelovigen moeten ook beden-
ken dat ze, in de bekoringen van 
de vijand, Christus als aanvoer-
der hebben, die in die strijd de 
zegepraal behaald heeft. Hij heeft 
de duivel overwonnen: Hij is de 
sterkere, die de sterkgewapende 
overvalt en overwint, en hem 
zijn wapenrusting afneemt. Over 
de overwinning, die Hij over de 
wereld behaalde, zegt de heilige 
Joannes: “Hebt betrouwen, ik 
heb de wereld overwonnen”. In 
het boek der Openbaringen 
wordt gezegd dat Hij de over-
winnende Leeuw is, en dat Hij 
als overwinnaar uittreedt om te 
overwinnen; door zijn overwin-
ning gaf Hij aan zijn dienaars 
ook de macht om te overwinnen. 
In de brief aan de Hebreërs vin-
den we tal van voorbeelden van 

Onze school doet mee en de kinderen bidden voor de weldoeners 



  
 M

o
n

st
ra

n
s 

- 
O

k
t.

 2
0
1
6
 -

 F
eb

. 
2
0
1
7
 

12 

Hier volgt een uittreksel van een  preek gegeven 
door Mgr de Galarreta, te Parijs op 2 juli 2016, 
ter gelegenheid van de priesterwijding van E. H. 
Sabur, in de Saint-Nicolas du Chardonnetkerk 

* 
*  * 

We beleven een verschrikkelijke vernietigingscampagne van de 
katholieke moraal, het katholieke geloof en de katholieke 
eredienst van het ware geloof. 

 Welnu, geliefde pater, gij moet deze taak, zo verhe-
ven, zo noodzakelijk, zo heilzaam uitoefenen in een 
crisistijd, in een tijd van zeer grote crisis.  Er is crisis 
in de samenleving waarin we leven, waartoe wij be-
horen. Diepe crisis in de basis zelf van de Kerk, zelfs 
binnenin deze heilige Kerk zelf. 

 We beleven een verschrikkelijke vernietigingscampagne van de 
katholieke moraal, het katholieke geloof en de katholieke 
eredienst van het ware geloof. 

 Tegelijkertijd is er de mens die zichzelf ophemelt en 
die de plaats van God inneemt. Van de verering van 
God stappen we over naar de verering van de mens. 
Van het Koninkrijk van Onze Heer Jezus Christus 
naar de onafhankelijkheid, de autonomie en het ko-
ninkrijk van de mens. En dan is het de mens die de 
waarheid bepaalt, is het de mens die de moraal dic-
teert, is het de mens die het echte en het valse, het 
goed en kwaad vaststelt. En het grote probleem van 
de Kerk is dat men haar heeft willen aanpassen aan 
deze wereld, misschien wel met goede bedoelingen, 
maar klaarblijkelijk niet allen. Men heeft haar willen 
aanpassen aan de moderne wereld, aan zijn zeden, 

heiligen “die door het geloof koninkrijken overwon-
nen hebben en leeuwenmuilen toegestopt”. Van al 
wat we daar lezen zullen we vooral die overwinnin-
gen onthouden en beschouwen die dagelijks behaald 
worden in innerlijke en uiterlijke strijd met de duivel 
door mensen die uitmunten in geloof, hoop en lief-
de ; die overwinningen zijn zo talrijk en zo roemrijk, 
dat, zo wij er getuige konden van zijn wij zouden 
erkennen dat er niets zo algemeen en zo eervol is. 
Over de nederlaag van de vijanden schrijft de heilige 
Joannes: “Ik heb u geschreven, jongelingen, omdat 
gij sterk zijt en het woord van God in u verblijft en 
gij de boze overwonnen hebt”.  
 

18. Hoe kunnen wij de duivel overwinnen?  
 

We kunnen de duivel overwinnen, niet door ledig-
heid, slaap, wijn, overdaad of ontucht, maar door 
gebed, arbeid, waken, matigheid, onthouding en 
reinheid. “Waakt en bidt, zo zegt de Heer, om niet in 
bekoring te komen”. Wie die wapens gebruikt in de 
strijd, drijft de vijand op de vlucht; want als wij aan 
de duivel weerstand bieden, dan vlucht hij weg van 
ons.  
 

In de overwinningen van de heiligen, waarover wij 
gesproken hebben, mogen we nochtans geen ijdel 
behagen vinden, en geen reden zoeken tot vermetel-
heid, alsof we door eigen krachten aan de bekorin-
gen en de aanvallen van de duivel zouden kunnen 
weerstaan: dat is niet het werk van onze natuur of 
van de menselijke zwakheid, doch alleen van de god-
delijke macht.  
 

19. God geeft ons de kracht om te overwinnen.  
  

De kracht waardoor wij de dienaars van satan neer-
vellen, wordt ons door God gegeven: “Hij maakt 
van onze arm een bronzen boog”; dank aan zijn 
hulp “wordt de boog van de sterken gebroken, en 
worden de zwakken omgord met kracht”; Hij geeft 
ons een heilzame bescherming; zijn rechterhand on-
dersteunt ons; Hij sterkt onze armen voor de strijd 
en onze handen voor de oorlog: aan God alleen 
moeten we dank weten en zeggen voor de overwin-
ning, omdat we alleen door zijn werking en hulp 
kunnen overwinnen ; dat deed ook de Apostel als hij 
zegde: “God zij dank, die ons de overwinning geeft 
door onze Heer Jezus Christus”. En in het boek der 
Openbaring prijst een stem uit de hemel de Gever 
van de overwinning: “Nu is ontstaan het heil en de 
macht en het koninkrijk van onze God en het gezag 
van zijn Christus; want neergeworpen is de aanklager 
van onze broeders, en zijzelf hebben hem overwon-
nen omwille van het Bloed van het Lam”. Hetzelfde 
boek getuigt dat Christus over de wereld en het vlees 
gezegevierd heeft: “Die zullen tegen het Lam oorlog 
voeren, en het Lam zal hen overwinnen”.  Dit weze 
voldoende over de oorzaak en de manier van over-
winnen.  

20. Beloningen voor de overwinnaars.  
 
Hierna zullen de pastoors aan de gelovigen voor 
ogen stellen de kronen die God weggelegd heeft 
voor de overwinnaars en de overvloed van de eeuwi-
ge beloning die Hij voor hen bestemd heeft. Getui-
genissen daarvan vinden we nogmaals in het boek 
der Openbaring: “De overwinnaar zal hoegenaamd 
geen letsel ondergaan door de tweede dood”; en ver-
der: “De overwinnaar zal witte klederen aandoen, en 
ik zal zijn naam niet uitvagen uit het boek van het 
leven, en ik zal zijn naam belijden bij mijn Vader en 
bij zijn engelen”. En verder nog spreekt de Heer on-
ze God zelf tot Joannes: “De overwinnaar zal ik tot 
een zuil maken in de tempel van mijn God, en hij zal 
er nooit meer uitgaan; ... de overwinnaar zal ik met 
mij op mijn troon doen zitten, zoals ook ik over-
wonnen heb en met mijn Vader gaan zitten ben op 
zijn troon”. Eindelijk, nadat Hij de glorie van de hei-
ligen, en het altijddurend en overvloedig geluk dat zij 
in de hemel zullen genieten, uitgelegd had, voegde 
Hij erbij: “Wie overwint, zal die dingen bezitten”. □ 
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Ter gelegenheid van een priesterwijding 
- Mgr de Galarreta - 

aan zijn wetten, aan zijn gedachten, aan zijn filosofie 
en zijn atheïsme. Dan is men begonnen met de 
grondvesten van de katholieke godsdienst omver te 
werpen. En om een klaar en concreet voorbeeld te 
geven, ziet u, vandaag hebben we in de Kerk gezag-
dragers – die wij zeker als autoriteiten van de Kerk 
erkennen, maar er zijn ook gezagdragers die goed-
keuren en die wat zondig is, aanleren. De communie 
geven, aan gescheidenen die burgerlijk hertrouwd 
zijn, die eerlijk gezegd, mensen zijn die in overspel 
leven, en aan samenwonenden. Welnu men aan-
vaardt dat ze de biechten en de absolutie ontvangen 
zonder berouw en dat ze Onze 
Heer Jezus Christus ontvangen 
in de Eucharistie terwijl ze toch 
wel in een situatie leven die juist 
in tegenspraak is met het heilig 
huwelijkssacrament. Men laat de 
communie toe in gevallen van 
gemengd huwelijk, ook aan de 
niet-katholieke partner. Het niet
-katholieke deel in sommige 
gemengde huwelijken mag on-
der het huidig kerkelijk beleid 
de communie ontvangen! 

Vorige week hebben we moeten 
horen dat de trouw van samen-
wonenden een bewijs is van een 
oprecht huwelijk en dat ze 
waarlijk de genade van het sa-
crament hebben. En dit is een 
uitspraak van de Paus! Ge ziet, 
het gaat hier om een nieuwe godsdienst, tegenover-
gesteld aan wat het katholieke magisterium geduren-
de tweeduizend jaar geleerd heeft zonder ophouden 
en eensgezind. 

Dat zijn uitspraken die indruisen tegen wat gezegd is 
in de H. Evangeliën, door Onze Heer Jezus Christus 
zelf; in de brieven, door de Apostelen. 

Dan moeten wij nu doen wat de H. Paulus deed 
t.o.v. Sint-Petrus. In zijn brief aan de Galaten ver-
klaart hij - en het is het woord van God - dat hij 
weerstand heeft moeten bieden - in het publiek - aan 
Sint-Petrus, zeggende dat hij niet handelde overeen-
komstig het evangelie. Vandaag moet elke katholiek 
en vooral elke priester – het geloof verdedigen en 
moet hij zich publiek verzetten tegen hen die het 
geloof vernietigen. En we moeten zoals Sint Paulus 
zeggen: “wij weerstaan publiekelijk omdat er een 
zwaar geloofsprobleem is. Omdat men niet meer 
meestapt in akkoord met het Magisterium van altijd, 
met de Traditie.” Sint-Paulus hield vast aan de tradi-

tie, hij bewaarde de traditie. 

Het gaat hier dus om een strijd terzelfdertijd voor de 
waarheid, de leer, voor het ware geloof maar ook 
voor de heiligheid, de heiligheid der zielen, van de 
families, van het huwelijk, de heiligheid van de heili-
ge Kerk: één, heilig, apostolisch en rooms. 

 Zij die vroom in Jezus Christeus willen leven, zullen vervolgd 
worden.  

En sommigen, natuurlijk, zeggen dat we ongelijk 
hebben, dat we schismatieken zijn, dat we illegalen 

zijn in de Kerk, en beste pater, 
ge zult ook wel moeten strijden 
als een goede soldaat van Chris-
tus. Ge zult dus deze vervol-
ging moeten ondergaan waar-
over Sint-Paulus spreekt; “zij 
die vroom willen leven zullen 
vervolgd worden”. 

De Patriarch van Babylonië, 
een Chaldeeër, zegt dat we 
schismatieken zijn. En de Ordi-
narius van Frankrijk voor de 
Oosterse Kerken, zegt dat we 
illegalen zijn. En de Paus zelf 
zegt van de Fraterniteit dat we 
katholiek zijn! Welnu, zijn we 
katholiek, of zijn we schismatie-
ken ...? ik heb hier een brief bij 
mij – hij is me gegeven door 
zijn Excellentie Mgr Fellay – 

waarin de Congregatie van de leer van het Geloof 
ons zegt dat we mogen verder gaan met priesters te 
wijden zonder de toelating van de plaatselijke bis-
schop of ordinarius. Het volstaat de namen op te 
geven van de gewijden, iets dat we alvast gaarne 
doen. Dus we zijn noch schismatieken, noch illega-
len! 

Waarom maken ze dan zoveel kabaal? In verband 
met de kerkelijke wettelijkheid, met de geoorloofd-
heid, als wij kerkelijk in regel zijn of niet, waarom 
voeren ze altijd het schisma aan, indien  Rome zelf 
ons erkent? Welnu  wat ons scheidt is de doctrine, 
het is het Geloof - het is de breuk met de Traditie. 
Welnu, zij willen niet aanvaarden dat het probleem 
dáár ligt. Dat weten ze goed dat ze dáár  ongelijk 
hebben.  

Ook al zouden zij er schijnbaar in slagen alle plooien 
glad te strijken, ze zullen er nooit in slagen het Ge-
loof, de Traditie of de Kerk te vernietigen! □ 

 

Mgr de Galarreta 



  
 M

o
n

st
ra

n
s 

- 
O

k
t.

 2
0
1
6
 -

 F
eb

. 
2
0
1
7
 

14 

E. H. Louis Bochkoltz  

Hij werkzaam is in Wanganui, 
Nieuw-Zeeland, in de Priorij waar-
aan twee scholen verbonden zijn: 
een jongensschool bestuurd door de 
priesters en een meisjesschool be-
stuurd door Dominicanessen.  

Hij verzorgd verder twee gemeen-
schappen, één Paita-Katiramona, 
Nieuw-Caledonië en één in Vanuatu 
(foto hiernaast).  

E. H. Michel Boniface  
 

Momenteel is hij benoemd in 
Gómez Palacio, Mexico. 
  
Bij ons welbekend voor zijn verdedi-
gingsvlugschriften en boeken, die 
door diocesane priesters en ook bis-
schoppen geapprecieerd en verdeeld 
worden in Guatemala en Mexico. 
Hiernaast zien we hem op een stand 
staan op een katholieke beurs. 

E. H. Jean Gérard  
 

Hij is benoemd in Gastines, een 
retraitehuis in het westen van 
Frankrijk. Zij zijn er met 5 pries-
ters en verzorgen 8 miscentra. 
Abbé Gérard organiseert sinds 
dertig jaar Dominic Savio-
kampen voor kinderen.  

Rechts, een Mariaprocessie op 15 
augustus, in het centrum van 
Saint-Bonnet-le-Château.  

E. H. Koenraad Huysegems,  

Benoemd te Gerwen, werkt hij sa-
men met Pater C. de Beer, en ver-
zorgt hoofdzakelijk het apostolaat 
in Leiden.  

Links, op de foto met de Jong Ka-
tholiek Initiatief-jongeren uit Ne-
derland en Vlaanderen te Trier. 
 

 

 
(Pater B. Wailliez vindt u op blz. 24) 
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Nieuwjaarsreceptie van onze school 
- 15 januari 2017 - 

 

Beste Peters en Meters, 
 

Zo heilig en zo stil als Kerstnacht 
zo innig zijn mijn wensen voor u bedacht. 
‘k Wens een jaar vol vrede en zonneschijn 
het Jezuskindje zal de warmte zijn. 
Aan de Goede God zal ik vragen 
dat Hij u mag helpen alle dagen. 
Ik bid opdat Hij u zou bewaren 
en van ziekte en onheil sparen. 
Deze wensen klinken heel oprecht 
maar… alles is nog niet gezegd. 
‘k Wil u nog danken voor de vele zorgen 
die van gisteren,… die van morgen. 
Maar nu, lieve Peters en Meters, ben ik klaar 
en zeg u: een Zalig Nieuwjaar. 
Dat wenst uw dankbaar kind 
dat u van harte bemint! 
 

Antwerpen, 1 januari 2017 
 

De kinderen zingen het 
Kyriale tijdens de hoogmis 

Wij kijken vol spanning  
naar onze schoolresultaten van de eerste trimester 
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Beste mevrouw, 
 

 Deze opvoeding van het hart begint in de familie. 
Ze is het “werk” van de familie. Tegenwoordig reke-
nen veel ouders te zeer op de katholieke scholen om 
te doen wat zij niet hebben kunnen bereiken vanaf 
de prilste jaren van hun kind. Zo mag men de op-
voeding niet opvatten. De school bouwt voort op 
het fundament dat de ouders hebben gelegd en in 
samenwerking met hen met dezelfde opvattingen...  
Door het sacrament van het huwelijk ontvangen de 
ouders de genade voor dit opvoedingswerk.  Durven 
zij hierop steunen om al de weldaden hiertoe gekre-
gen? 
 

Dus, de voornaamste bewerkstelligen van de opvoe-
ding van het hart blijft in de familie. Zij speelt een 
zeer voorname rol in gans de opvoeding, maar wan-
neer het gaat om het hart is deze rol hoofdzaak en 
niet uit te sluiten want in de goede katholieke scho-
len zetten priesters of religieuzen deze vorming van 
het hart voort. Deze moet echter reeds in de eerste 
maanden van het leven van het kind begonnen 
zijn.  Het is moeilijk in te halen wat in de eerste kin-
derjaren niet begonnen is. 
 

 Waaraan zal men de familie vergelijken? Zij is het 
enige terrein waar de jonge menselijke plant het sap 
kan putten voor zijn groei. Dit wil zeggen dat het 
zeer belangrijk is dit terrein voor te bereiden. Tegen-
woordig bemerkt men dikwijls dat de grootste moei-
lijkheden die een kind overkomen i.v.m. het hart. 
Dit komt omdat het kind zich niet bemind voelt of 
niet begrepen. De moeder, steeds meer en meer ge-
haast of gestresseerd door het moderne leven, be-
steedt niet genoeg tijd om haar oprechte liefde voor 
haar kind te uiten, voor elk kind afzonderlijk, vooral 
wanneer er meerdere kinderen zijn en ze el-
kaar snel opvolgen.  Dit vraagt tijd en men moet die 
weten te vinden.  Het is van levensbelang voor het 
kind. Deze uiting van liefde kan zeer gemakkelijk 
gebeuren door de taal van de ogen, het is vlugger en 
minder vermoeiend dan door het woord.  Ik heb 
opgemerkt hoe deze taal van de ogen van het kind 
kan kalmeren en geruststellen al naar gelang de om-
standigheden. 
 

Maar ge moet zelf weten hoe ge uw kind kunt in de 
ogen kijken en daartoe de tijd nemen. Immers het 
kind heeft de warmte van het hart – dus de liefde – 
nodig om te leren beminnen. Dit is zo levensnood-
zakelijk als het voedsel voor het lichaam. Indien het 
kind niet ziet dat zijn ouders elkaar oprecht bemin-
nen, (ja beminnen in de zin zoals hogervermeld) hoe 
zou het dan zelf kunnen beminnen?  Het kind weer-
kaatst de liefde dat het vaststelt bij de volwassenen 
en op de eerste plaats bij zijn moeder. Vandaar uit 

Vervolg van blz 3 

kan het de liefde van God vatten en rechtstreeks 
voortgaan naar de liefde tot God.  
 

Sta me toe, dat ik u een voorbeeld geef; ik ben altijd 
getroffen geweest door de kracht van de liefde als ik 
las over, “Sint Theresa van het Kind Jezus”, vanaf 
haar prille leeftijd. Deze kracht deed haar later getui-
gen. “Van als ik drie jaar was, heb ik nooit iets ge-
weigerd aan de goede God”. Zij had fouten, gelijk 
elk kind, maar ze heeft ze zeer jong overwonnen (ik 
steun op de woorden ‘zeer jong’). Waarom? Dankzij 
haar familie. Welk schitterend terrein heeft ze gehad, 
ondanks de afwezigheid van haar moeder die ze ver-
loor toen ze pas 4 jaar was. Zij had zeer snel begre-
pen dat God liefde is.  Waarom? Het voorbeeld van 
haar vader was voor haar het beeld van de liefde van 
God.  Welke kracht heeft het voorbeeld! Zij heeft de 
liefde voor haar vader overgeplant naar de Eeuwige 
Vader. “Onze Vader, die in de hemelen zijt”. Zij 
heeft de liefde van haar vader, die haar liefde be-
toonde toegepast op de goede God en dit kleine 
zaad dat gekiemd is gedurende gans haar kleine-kind 
zijn is in het gezin omgeven door haar zusters, die 
ook hun vader vereerden, in wederzijds respect, we-
derzijdse liefde, heeft vruchten gedragen die wij alle-
maal kennen;: de heiligheid en een voorbeeld voor 
ons allen. 
 

 Beste Mevrouw, “vrees niet deze grote Heilige tot 
voorbeeld te nemen. Hoe meer ge ze leert kennen, 
des te meer zult ge verwonderd zijn. Zij zal u leren 
hoe ge bij uw kind deze kwaliteit van kind zijn kunt 
benadrukken, de enige reispas om toegelaten te wor-
den tot het paradijs. Het is onjuist te wensen dat een 
kind snel groot wordt. Men smeedt in hem te vroeg 
deze geest tot onafhankelijkheid. Deze doodt in hem 
het vertrouwen en de liefde, alsook de eerbied, die 
het kind aan zijn ouders verschuldigd is. 
 

De brieven van Mevrouw Martin leren u de ganse 
opvoedkunde van de moeders van de H. Theresia. 
Zij willen u aantonen hoe zij met elk van haar kinde-
ren begaan was en hoe goed zij ze kende. Zij aarzel-
de niet ze te beoordelen en naast de kwaliteiten van 
haar kinderen wist ze ook hun gebreken tegen te 
gaan. Deze lezing van haar brieven is een echte leer-
school. 
 

Naast de familie is er beslist de school. De goede 
katholieke scholen zijn een grote hulp om het werk, 
dat in de familie begonnen is, voort te zetten. Daar-
om veroorloof ik me erop aan te dringen om een 
keuze te maken voor een goede katholieke school. 
Het kind moest dezelfde klok horen in de school en 
thuis. Het is zeer belangrijk voor het evenwicht van 
het kind dat het gezag hetzelfde is. Dat de vader het 
gezag van de moeder niet bekritiseert, wanneer ze 

Brief  aan moeders9 
- een religieuze - 
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het berispt en wederkerig. Dezelfde houding dient in 
acht te worden genomen wat betreft de verhoudin-
gen tussen de ouders en de leraar van het kind. Dit is 
onmisbaar voor een goede samenhang in de opvoe-
ding. 

 

Hoe vervolgt de school de opvoeding van het hart? 
De kameraden zijn kostbare hulpmiddelen voor de-
ze vorming. Ze zijn immers “meedogenloos”, t.o.v. 
verschillende vormen van egoïsme. Denken we maar 
eens aan het lot van de leerlingen die zeuren 
(oneerlijk zijn in de examens), liegen en onverdraag-
zaam zijn t.o.v. de anderen.  De meester, en later de 
leraar moeten deze egoïstische gewoon en recht zet-
ten. 
 

Tenslotte een geestelijk leven (begrijpen we ons 
goed: het contact met God in het gebed en door de 
catechismus) dat vroeg is begonnen zal de vorming 
van het hart vergemakkelijken. Dank aan het hoger-
vermelde vb. Alleen de godsdienst reikt tot het ge-
heime domein van de intentie, het verlangen, alleen 
zij begeleidt alles. (“God is overal, Hij ziet alles: alles 
wat ik doe, alles wat ik zeg, alles wat ik denk”) Alleen 
de Voorzienigheid oordeelt alles gans juist en geeft, 
op het gepaste moment, de genaden van inzicht en 
de kracht om zijn plicht te kennen en te doen. 
 

Al deze kostbare hulpmiddelen staan ten dienste van 
de familie. Zij moet ze gebruiken, ze tot haar dienst 
roepen, en ze tot één vastomlijnde inspanning har-
moniseren. Op dit terrein hebben de ouders het 
recht niet om zich terug te trekken. Indien ge het 
nodig acht geholpen te worden – goed – maar ge 
zult nooit kunnen vervangen worden: dit is onmoge-
lijk zelfs niet in de school. 
 

Mocht ge beseffen, beste Mevrouw, welk prachtig 
rijk er te ontdekken is en te voorzien van alles wat 
de reden tot leven kan betekenen. Het is het hart van 
uw kind!  Welke grootheid is het om een kind op te 
voeden en het te leren zijn hart te gebruiken om 
God te beminnen en de naaste. Wat is het schoon! 
De opvoeding van het hart begint zeer vroeg (ik her-
haal het vanaf de eerste maanden, want ge weet niet 
juist van wanneer uw kind u verstaat) en ze gaat al-
tijd voort. In deze taak onderscheidt men twee in-
spanningen: 
 

Een negatieve die erin bestaat door weg te nemen 
wat het hart zou doden, zijn groei verhinderen, of.... 
Een andere taak is het hart te vullen. Het hart heeft 
meer dan de natuur afkeer van het lege. 
 
Bijgevolg, men moet het egoïsme bestrijden, maar 
vooral iets in de plaats stellen. Het hart vullen. Beter 
nog, ge moet de plaats bezetten voor de vijand en 
het egoïsme, of de eigenliefde en onmogelijk te ma-
ken door het hart te vullen met schone en goede nei-
gingen vooral met de gewoonte van toewijding. Im-
mers het kind is in staat tot een grote generositeit 
indien de moeder bij voorkeur dit aankweekt, een 
hart dat zich gaarne geeft. Zo zult ge uw kind leren  

 

Tijdens de Vlaamse Kermis in september, leiden de 

kinderen van onze school de volksdans in. 

 

De directeur, E. H. M. De Clercq, spreekt de kinde-

ren toe op het einde van de eerste schooltrimester 

 

Na hun doopsel  wijden Kuno en Keno Wouters 

zich aan Maria 

te gehoorzamen uit liefde en zich in te zetten voor 
zijn “naaste” (eerst zijn familie) uit liefde tot God en 
voor zijn naaste. Dit begint thuis   □ 
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Wij, Ridders van de Onbevlekte, wensen het grote Jubi-
leum van de 500ste verjaardag van de verschijningen 
van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, alsook de 100s-

te verjaring van de stichting van de Militia Immaculatæ 
voor te bereiden. 
 

Wij willen zoveel mogelijk zielen leiden naar de voe-
ten van de Onbevlekte. Wij willen haar klein leger 
zijn, vechtend voor de triomf van haar Onbevlekt 
Hart, voor de overwinning van de Vrouw van de 
Apocalyps over de draak en zijn Beesten.  
 

Als ridders van de Onbevlekte moeten wij onze le-
vens in overeenstemming brengen met de regels van 
de Militia Immaculatæ en vervolgens moeten we weten 
wat Onze-Lieve-Vrouw ons opdraagt te doen door 
de stem van Haar bemiddelaar, de H. Maximiliaan 
Kolbe. Daarom moet elke Ridder het boek: ‘De On-
bevlekte, ons ideaal’ lezen en mediteren. 
 

Als apostels van Fatima moeten wij antwoorden op 
de vraag van Onze-Lieve-Vrouw, gesteld aan de 3 
kinderen en deze doorgeven tot heil van het grootst 
mogelijk getal mensen en ze geleiden naar Onze-
Lieve-Heer. Wij moeten ook zeer juist de geschiede-
nis van de verschijningen kennen, de woorden, de 
daden van Onze-Lieve-Vrouw alsook het leven en 
de woorden van de 3 kinderen door Haar uitverko-
ren om Haar gewichtige boodschap over de laatste 
tijden door te geven. 
 

Wij moeten eerst omschrijven wat de boodschappen 
van Fatima waren: Fatima begint in 1915. In 1916 
kregen Lucia, Francisco en Jacintha drie verschijnin-
gen van een engel, in de lente, in de zomer en in de 
herfst. In 1917 verschijnt Onze-Lieve-Vrouw hun 
zes keren tussen de 13 mei en 13 oktober, op de 
plaats Cova da Iria genaamd met uitzondering van 
augustus 1917. Deze 13de augustus, waren de kinde-
ren ondertussen in de gevangenis en konden zich 
niet bevinden op de plaats van de verschijningen. 
Onze-Lieve-Vrouw verscheen hun evenwel de 19-
de augustus op een plaats Valinhos genaamd. De 13-
de juli beloofde Onze-Lieve-Vrouw tot tweemaal toe 
terug te zullen komen om de devotie tot haar Onbe-
vlekt Hart te vestigen en de toewijding van Rusland 
te vragen. 
 

De 10de december 1925, verscheen Ze aan de postu-
lante Lucia in Pontevedra en de 13de mei 1929 in Tuy. 
Jacintha en zuster Lucia kregen later verschijningen 
van Onze-Lieve-Vrouw voor hun persoonlijk leven. 
Zuster Lucia kreeg verscheidene openbaringen van 
Onze- Lieve-Vrouw en Onze-Lieve-Heer (geen visi-
oenen, maar als inwendige stemmen), die antwoord-
den op haar vragen over de praktijk dezer devotie 
tot het Onbevlekt Hart. 

Vervolg van blz 3 

Indien iemand de totaliteit van de boodschap van 
Fatima wil verstaan, dan moet hij al de details van de 
3 verschijningen van de Engel kennen en van de 
acht verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw. Het is 
ook van uitzonderlijk belang de bijzonderste getuige-
nissen van de zieners van Fatima over dit onderwerp 
te verzamelen, hun leven te beschouwen en hun ge-
drag als een authentiek antwoord op de vraag van 
Onze-Lieve-Vrouw. Ze zullen ons leiden om ook de 
boodschap van Fatima te beleven en er ware aposte-
len van te worden. 
 

 HET JAAR 1915.   
 

 De geschiedenis van Fatima kent een interessante 
inleiding in 1915. Op de dag dat Lucia de eerste keer 
te biechten ging, zat ze geknield voor een beeld van 
Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans in haar paro-
chiekerk om Haar te vragen, met “al de vurigheid 
van mijn ziel, mijn arme ziel te bewaren voor God 
alleen”. Omdat ik dit nederig gebed zonder ophou-
den herhaalde, mijn ogen op haar beeld gericht, had 
ik de indruk dat Zij mij vriendelijk toelachte, met een 
beminnelijk gebaar, en dat Zij mij verzekerde dat 
mijn gebed zou verhoord worden. Mijn hart vloeide 
over van vreugde en ik kon geen enkel woord uit-
spreken.  Na haar eerste communie (Lucia was dan 8 
jaar) moest ze de schapen van de familie weiden. Op 
een dag, toen ze vergezeld was van drie andere klei-
ne meisjes, ging ze naar een naburig veld om er de 
schapen te weiden. “Rond de middag hebben we 
onze maaltijd genomen. Daarna heb ik mijn gezellen 
uitgenodigd om het Rozenhoedje te bidden, wat ze 
met geestdrift aanvaardden. Wij waren nauwelijks 
begonnen of juist vóór mijn ogen verscheen een ge-
stalte als zwevend boven de bomen; ze geleek op 
een beeld van sneeuw dat de zonnestralen als het 
ware transparant maakten”. “Wat is dat? vroegen 
mijn gezellinnen niet zonder enige vrees. Ik weet het 
niet. We hernamen onze rozenkrans onze ogen ge-
richt op de silhouet voor ons en op het einde van 
ons gebed verdween deze gestalte. Deze verschijning 
deed zich tweemaal voor”. Later verklaarde Lucia: 
“Deze verschijning gaf me een zekere indruk die ik 
niet kan beschrijven. Langzaam vervaagde deze in-
druk en indien de gebeurtenissen die volgden zich 
niet hadden voorgedaan, dan geloof ik dat ik dit 
voorval volledig zou zijn vergeten. 
 

 Wat is de zin van deze stille hemelse tussen-
komsten?  
 

Ten eerste: Als God van plan is om grote dingen te 
doen bij de mensen, dan bereidt Hij gewoonlijk hen 
voor die Hij gekozen heeft zodanig dat ze Zijn waar-
dige bemiddelaars kunnen worden. Lucia was een 

Fatima en de Ridders van de Onbevlekte 
- Pater Karl Stehlin - 
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klein meisje met gezond verstand 
en haar ziel was zeer eenvoudig. 
Maar ze werd uitgekozen om een 
uitzonderlijk leven te hebben dat 
een heldhaftige nederigheid zou 
eisen en een diepe liefde, bestand, 
om een onnoemlijk lijden te 
doorstaan. Buitengewone op-
drachten eisen buitengewone ge-
naden. De glimlach van de Lieve-
Vrouw was een eerste overrom-
pelend contact met de bovenna-
tuurlijke wereld en zulk danige 
‘ontmoetingen’ geven de ziel een 
immense voldoening. De tegen-
woordigheid van de Engel laat de 
grootheid van de bovennatuurlij-
ke wereld begrijpen, die een 
“diepe indruk heeft op de ziel, 
een zo diepe indruk dat menselij-
ke woorden dit niet kunnen uitdrukken. 
 

Ten tweede: het is in haar familie, dat na de verschij-
ningen de kleine Lucia haar eerste smarten onder-
vindt. Voordien was zij de ‘kleine uitverkorene’. Van 
nu af moet ze ondervinden wat het kan kosten, 
‘visioenen te krijgen’ en de uitverkorene van de He-
mel te zijn. Ver van te winnen in deze situatie, ver 
van geloofd te zijn en vereerd, verliest ze alles wat 
haar kindsheid gelukkig had gemaakt. Sprekend over 
de kritiek vanwege haar moeder en zusters, schrijft 
Lucia: “ik heb deze wrede woorden en gebaren van 
misprijzen wreed aangevoeld omdat ik tot dan toe 
niets anders ontving dan liefkozingen.” 
 

 LESSEN VOOR ONS:   
 

Deze stille inleiding geeft ons reeds belangrijke les-
sen: 
 

 Eerste les: Indien er grote gebeurtenissen op til 
zijn, bereidt God ons voor. Hij zendt zijn gezanten, 
engelen en heiligen, om ons open te stellen voor de 
komende genade. Voor Lucia was dit de glimlach 
van de Koningin van de Rozenkrans (zoals de 
H.  Theresia van Lisieux genas door de glimlach van 
Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning!) en de drie 
stille verschijningen van de Engel. Voor ons is het de 
genade Ridders van de Onbevlekte te zijn. De gezonden 
boodschappers zijn de grote heiligen van de Mariale 
Orde. De heilige Louis Grignion de Montfort, wil 
ons dichter brengen bij onze Hemelse Moeder. Hij 
doet ons begrijpen hoezeer we Haar nodig hebben 
om ons te heiligen. De H. Maximiliaan Kolbe verza-
melt ons onder zijn banier om ons bekwaam te ma-
ken, de wil van God te volbrengen en aan de roep 
van Christus Koning te beantwoorden. 
 

Daarenboven moeten we ons wenden tot de Aarts-
engel Michael en onze Engelbewaarder die, zelfs al 
bewaren ook zij de stilte, ze houden niet op ons met 
diepe hemelse indrukken te overstelpen... 

Tweede les:  De hemel, de engelen, de heiligen en 
God zelf zijn zo oneindig boven onze ondervinding, 
dat God ons moet voorbereiden dit oneindige licht 
te ontvangen. De actuele strekkingen, de modernisti-
sche en charismatische, zoals de veelvuldige vormen 
van protestantisme, dragen de droeve verantwoorde-
lijkheid het juiste begrip van God in Zijn oneindige 
majesteit vernietigd te hebben. Indien de kinderen al 
beven wanneer ze in de verte een engel zien verschij-
nen, wat zal het dan zijn voor het aanschijn van God 
zelf, Schepper van een getal engelen dat oneindig 
is ?  Men heeft ons geleerd tot Jezus te spreken alsof 
we tegen een collega zouden spreken om ons te wen-
den tot Onze-Lieve-Vrouw, als tot een aangename 
en sympathieke moeder.  Wij beklagen ons bij Hen 
alsof ze maar een weinig boven ons stonden! 
Sint-Jan viel op zijn knieën voor de majesteit van een 
engel: voor de verschijning van een heilige, buigen de 
gelovigen zich tot op de grond, ze gewagen het niet 
zijn blik te ontmoeten. Hoezeer verschilt dit gedrag 
van oneindige eerbied van het onze ! 
 

Daarom moeten we herontdekken hoe we ons moe-
ten gedragen in tegenwoordigheid van bovennatuur-
lijke werkelijkheden. Zonder dat, zullen we nooit 
bekwaam zijn om ze werkelijk te kennen. 
 

Derde les: Hoe dichter we tot God naderen, hoe 
meer we zullen te lijden hebben. De kinderen van 
Fatima zullen van Onze-Lieve-Vrouw een geluk en 
een vreugde krijgen zonder weerga, maar ze moeten 
‘de prijs betalen’. Zo is het ook voor ons, ‘apostelen 
van Fatima’.  Hoe meer we God willen dienen, des te 
meer zal de wereld ons verwerpen. Het lijden begint 
dikwijls in onze omgeving. Indien ge Onze-Lieve-
Vrouw wilt dienen, zult ge hen die ge uw vrienden 
noemt verliezen. Gij zult misverstand, vernedering, 
belachelijk gemaakt worden en misprijzen te verdu-
ren hebben. Maar wees ervan overtuigd, gij zult u 
andere vrienden maken; ge zult vertroosting ontvan-
gen die de wereld niet kent. □ 

De E.K. jongens te Edegem 
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Mgr B. Fellay, over de situatie in de Kerk  
- Les Journées de la Traditon,  Port-Marly, Frankrijk, 8 oktober 2016 - 

Kan men discussiëren over 
een pastoraal concilie? 
 
Nu, ineens na iets meer dan een 
jaar, doet Rome ons een nieuw 
voorstel. Ze waren echt ten einde 
raad omdat wij “neen”, zegden. 
Wij kunnen niet zeggen dat het 
tweede Vaticaans Concilie traditi-
oneel is. En dan vooral die nieu-
we mis, wij kunnen niet zeggen 
dat zij goed is... En zie! Plots 
doet men ons een nieuw voor-
stel, en we kunnen ons voorstel-
len wat er gebeurd is door zekere 
“tussenkomsten” van Mgr 
Pozzo. Hij legt ons uit, dat van in 
het begin zij ons alles hadden 
doen aannemen en dat dit niet 
lukte. Ze hebben zich dus afge-
vraagd hoe uit deze situatie uit te 
geraken, vermits alles geblok-
keerd was en het schijnt nu dat 
ze een oplossing gevonden heb-
ben.  Dit bestaat erin dat in het 
Concilie zekere delen meer en 
andere minder belangrijk zijn. De 
eerste keer dat Mgr Pozzo hier-
over sprak was in februari van dit 
jaar, 2016, maar zie het is al bijna 
9 maanden later dat ze hun voor-
stellen hebben gedaan. Ze heb-
ben werkelijk sommige zaken die 
dan toch wel belangrijk waren 
laten vallen. Zij vragen ons niet 
langer de “geloofsbelijdenis” van 
kardinaal Ratzinger aan te ne-
men. Daar waar Mgr Lefebvre 
had geprotesteerd precies tegen 
een woord van kardinaal Ratzin-
ger, die hij aan de verklaring van 
de gebruikelijke geloofsbelijdenis 
had toegevoegd. En dit toevoeg-
sel betreft wat men noemt het 
authentieke Magisterium. Kardi-
naal Ratzinger, in zijn tijd, had 
uitgelegd dat men door dit toe-
voegsel een godsdienstige onder-
werping vroeg aan de teksten van 
het authentieke Magisterium, die 
de katholieken verplicht het 
Tweede Vaticaans Concilie te 
aanvaarden. 

 Men kan erover discussiëren..., 
op zichzelf is het waar dat men 
voor de teksten, zoals voor een 
encycliek bvb., een eerbiedige 
onderwerping moet aanvaarden. 
Het is normaal deze tekst res-
pectvol aan te nemen vermits 
het, het hoogste gezag is, dat zich 
uitdrukt. Op zichzelf is deze zin 
niet choquerend, hij is zelfs ka-
tholiek. Maar heel zeker, als ge 
de link legt met het Tweede Vati-
caans Concilie, begint dit meer 
gênant te worden. 
 
En dus, wij hebben besloten de-
ze geloofsbelijdenis niet te aan-
vaarden. En zie, uiteindelijk, men 
eist ze niet langer meer van ons! 
Men vraagt ons de oude te belij-
den, deze die men noemt de 
“belijdenis van het tridentijnse 
geloof”, of deze van Paus Paulus 
IV. In de tekst noemen ze “de 
belijdenis van de Concilieva-
ders”. Ja, de Vaders van het Con-
cilie, d.w.z. al de bisschoppen 
verzameld in het Tweede Vati-
caans Concilie – hebben in het 
begin van de eerste sessie een 
geloofsbelijdenis gedaan die een 
belijdenis is van het traditioneel 
geloof. Zo was ook de H. Mis 
die gecelebreerd werd tijdens het 
Concilie, de oude H. Mis. 
  
Verschillende graden van ge-
zag en verplichting in de con-
ciliaire teksten.  
 
Een tweede punt: ze hebben alles 
geschrapt wat betreft de gods-
dienstvrijheid en het oecumenis-
me. Men vraagt ons niet meer ..., 
het is interessant!  Waarom doen 
ze dit?  In een eerste interview, 
gehouden voor Zenit in februari 
(28 februari, 2016, nvdr) ziet 
men dat men toch het ganse 
Concilie moet aannemen. Maar, 
in werkelijkheid, zijn er graden. 
En deze gedachte wordt gepreci-
seerd in april, (zie La Croix, 7 
april 2016). En daar wordt het 

speciaal interessant, omdat men 
plots ons gaat zeggen dat alles 
wat door het Concilie is voortge-
bracht, maar dat niet de dogma-
tiek betreft, d.w.z. alles wat de 
verklaringen betreft – verklarin-
gen aan de wereld, enz. ... – dat 
zij geen criteria zijn van het ka-
tholicisme volgens mgr Pozzo. 
Wat wil dat zeggen? “Ge zijt niet 
verplicht van akkoord te zijn om 
katholiek te zijn”. Dat is wat hij 
is beginnen te zeggen sprekend 
over de Fraterniteit. En aan ons 
op een expliciete manier, heeft 
hij gezegd; “Wat betreft de gods-
dienstvrijheid, het oecumenisme, 
Nostra Ætate, de liturgische her-
vorming moogt gij uw standpunt 
behouden.” Als ik hem zo ge-
hoord heb, heb ik dit zo straf 
gevonden, dat ik hem gezegd 
heb: “het is niet onmogelijk dat 
ik u zou moeten vragen ons dit 
te komen zeggen want onze con-
fraters gaan mij niet geloven”. 
En nog vandaag denk ik dat het 
gewettigd is de vraag te stellen: 
“Is dit ernstig? Is het waar of niet 
waar?   
 

Mgr Pozzo, heeft inderdaad ver-
scheidene interviews gegeven. Ik 
heb u dit van april geciteerd en er 
zijn er ook in juli geweest. (Zenit, 
4de juli 2016 en in “Christ und 
Welt”, 28 juli 2016). Tussen deze 
twee interviewen in, heeft zijn 
overste, Kardinaal Müller, het 
tegenovergestelde verklaard, 
(Herder Korrespondenz, juni 
2016).  
 

Mgr Pozzo, secretaris van de 
Commissie “Ecclesia Dei” heeft 
publiekelijk gezegd in La Croix 
(van 7 april 2016) dat “de beves-
tigingen van de geloofswaarhe-
den en de katholieke leer voort-
gezet in de documenten van het 
tweede Vaticaanse Concilie moe-
ten aanvaard worden, volgens de 
graad van de verworven instem-
ming”. En een onderscheid ma-
kend tussen het dogma en ver-
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klaringen of decreten, zegt hij 
verder dat “richtlijnen voor de 
pastorale actie, aansporingen en 
suggesties van praktische pasto-
rale aard - zoals het namelijk het 
geval is bij Nostra Ætate die een 
dialoog wil openen met de niet 
christelijke religies - ingesloten in 
de canonieke erkenning - een 
onderwerp van discussies en ver-
dieping zullen uitmaken, met het 
zicht op een grotere precisie, om 
de misverstanden of dubbelzin-
nigheden te vermijden die, zoals 
we weten, verspreid zijn in de 
huidige clericale wereld”.  Dit is 
zeer interessant.  
 

Maar deze woorden zijn niet al-
tijd eenduidig. Al naargelang men 
zich plaatst aan de ene kant of de 
ander kant, brengt het Mgr 
Pozzo in een moeilijk parket. 
Aan ons zegt hij: “Gij hebt het 
recht om niet akkoord te zijn en 
toch katholiek te zijn.” Noch-
tans, als dit te luid gezegd wordt 
in de moderne wereld, dan is het 
revolutie. Waarom? Omdat - en 
dat hebben we altijd gezegd - 
“Deze fameuze, dodelijke kie-
men voor de Kerk, ingebracht 
door het Concilie, ingebracht zijn 
geweest in de documenten over 
het oecumenisme, de godsdienst-
vrijheid, Nostra Ætate, de verhou-
ding met de niet-christelijke reli-
gies.  Het is wel daar, ook met 
“Gaudium et Spes, dat men deze 
positieve toenadering tot de we-
reld het sterkst uitgedrukt. Het is 
daarom dat wij altijd gezegd heb-
ben dat we ertegen zijn. In het 
Concilie dit is zeker, vindt men 
de herhaling van allerlei dogma’s. 
Men zegt dat de H. Drievuldig-
heid bestaat, dat Onze Heer Je-
zus Christus, God is, men vindt 
dat alles erin!  Men zegt zelfs in 
het Concilie dat om gered te zijn 
men langs Onze Lieve Heer 
moet gaan. Dit is gezegd in het 
Concilie. Er is zelfs iemand die 
zich geamuseerd heeft door aan 
te tonen, dat wij meer trouw wa-
ren aan het Concilie dan de Jezu-
ïeten. 
 

 Maar het probleem, dat zijn niet 
de goeie dingen die erin te vin-

den zijn en die er ook zijn. Het 
probleem is het kwaad! Als ge 
aan een soep een druppel cyanide 
toevoegt, dan moogt ge de beste 
groenten genomen hebben, een 
goed bouillon, het zuiverste wa-
ter en toch is de soep ondrink-
baar, het is vergif. Dit is wat ge-
beurd is met het Concilie. Daar-
om zeggen we dat het concilie 
ondrinkbaar is. Niet omwille van 
de goede dingen die men erin 
kan vinden, maar omwille van 
het vergif. En dit vergif vindt 
men niet overal geconcentreerd, 
maar in een zeker aantal docu-
menten waarvan Mgr Pozzo ons 
vandaag zegt: “Ge zijt niet ver-
plicht ze te aanvaarden om er-
kend te worden als katholiek”. 
Nogmaals, de grote meerderheid 
van de mensen die thans in de 

Kerk zijn denken exact het te-
genovergestelde. Zij zien in deze 
documenten de grondslag van 
hun Kerk, die men de conciliaire 
Kerk noemt. De modernen leven 
juist daarvan.  Een deel van onze 
actie bestaat erin te zeggen wat ik 
u op een voldoende duidelijke 
manier zeg. We zullen zien hoe 
de modernen gaan reageren want 
– eigenlijk – moeten ze reageren. 
Zij kunnen dit niet laten links 
liggen. Ze moeten in Rome rea-
geren en tot de autoriteiten zeg-
gen: “dit is niet mogelijk”. Er-
gens gaat er een “zij of wij” ko-

men. Het is onverenigbaar. We 
zullen zien wat er gaat gebeuren. 
  
Een concilie theoretisch pas-
toraal maar praktisch dogma-
tisch 
  
Kardinaal Müller heeft met na-
druk gezegd: “Maar neen, de 
Broederschap moet het ganse 
Concilie aanvaarden”. Hij heeft 
zelfs gesproken van een verbin-
tenis zonder voorbehoud met 
het oecumenisme. Maar dat niet 
alleen... Hij spreekt van de litur-
gie, van de godsdienstvrijheid. 
En daarna zegt zijn onderge-
schikte het tegenovergestelde in 
juli. Het is een wanorde! Wie 
moet men geloven? Het is on-
mogelijk dat Mgr Pozzo zulke 
dingen zegt indien hij niet onder-

steund is. Het is de Paus die hem 
ondersteunt. 
 

Dit zijn natuurlijk onwaarschijn-
lijke situaties. En ik kijk de kat 
uit de boom, want er zijn reeds 
tegengestelde acties geweest. Zo 
bijvoorbeeld zijn er Duitse leken 
verbonden aan een Joodse orga-
nisatie (dom-radio, de 19de mei 
2016) die een publieke verklaring 
afgelegd hebben en zeggen: “De 
Priesterbroederschap aannemen 
zonder Nostra Ætate is onmoge-
lijk.” Zonder blozen. Een Duitse 
professor in theologie (Jan-

Ieder jaar opnieuw zingen we kerstliederen op Verloren Maandag 
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Heiner Tück, Neue Zuricher Zei-
tung, 23 mei 2016 en Salzburger 
Nachrichten, 5 juli 2016) heeft in 
Wenen een verklaring afgelegd 
en zei: „Indien men de Priester-
broederschap terug in de Kerk 
laat binnenkomen zonder het 
Concilie, dan is dit het paard van 
Troje in de Kerk. En dit is zelfs 
herhaald geworden door Radio 
Vaticaan.  Er zijn nog andere 
teksten, bijvoorbeeld deze van de 
representatrice van de American 
Jewish Committee in Rome, 
(Lisa-Palmieri-Billig, Vatican Insi-
der, 28 juli 2016, nvdr). Zij heeft 
commentaar gegeven op het arti-
kel van Mgr Pozzo, van de 
maand juli, waarin hij juist op 
een klare manier vasthield dat 
noch Nostra Ætate, noch het oe-
cumenisme, criteria zijn van ka-
tholiciteit, dat men het recht 
heeft van er niet akkoord mee te 
gaan en toch katholiek te zijn. En 
dit artikel dat zeer intellectueel is 
opgesteld, citeert een rabbijn, een 
professor in de theologie en een 
Muzelman, die zegt: “Wij volgen 
van zeer nabij deze geschiedenis 
van de Broederschap met Rome 
en hun relaties, want wij ook zijn 
erbij betrokken.” Een artikel dat 
zeer intellectueel is opgesteld, en 

een zeer duidelijke verwittiging is 
voor Rome. 
 

Er zijn nog andere publicaties 
geweest. Deze namelijk van “een 
Duitse Jezuïet (Christian Ru-
tishouser SJ, Tages-Anzeiger, 30 
september 2016) die één van de 
leden is behorend tot de gemeen-
schap die raad verstrekt aan de 
paus nopens zijn relaties met de 
Joden. Hij verklaart in een dag-
blad van zijn land dat hij met de 
paus gaat spreken want het is 
absoluut onaanvaardbaar om de 
Broederschap te aanvaarden zon-
der hen te verplichten Nostra 
Ætate te aanvaarden. Zo dus, is 
het redelijk te denken, dat er een 
enorme druk zal worden uitgeoe-
fend om deze opvattingen te 
doen herzien, die nu publiek zijn 
en volgens dewelke een zeker 
getal van de conciliedocumenten 
niet verplichten om katholiek te 
zijn. Dus we zullen zien. Dit zal 
zeer interessant worden.  
 

We zullen zien wat de overheid 
zal doen. Of de Kerkelijke over-
heid dit principe behoudt, zelfs 
zonder te zeggen wie gelijk heeft 
of wie ongelijk heeft ... Want het 
simpel feit van te zeggen dat men 
het recht heeft van niet akkoord 

te zijn, is een bout die men doet 
los springen of een vijs die men 
wegneemt.  Dus dit wordt uiterst 
interessant. Dit kan het begin 
zijn van het einde van het Conci-
lie, vermits de Kerk zegt dat het 
niet verplichtend is. Wat in zich 
waar is, het is niet verplichtend. 
Dat de overheid het zegge, dit 
zou een zeer schoon begin kun-
nen zijn dat zeer interessant is! 
Het betekent niet het einde van 
de strijd, maar men restaureert 
een uiterst belangrijk principe 
door te zeggen: “neen, deze 
teksten zijn niet verplichtend.” 
  
Een wazig Magisterium. 
 
Het idee van niet-verplichtend is 
een nieuwe manier van denken 
waarvan ik niet zeg dat het een 
goede manier is, maar die men 
sedert enkele jaren ziet verschij-
nen en die uiterst belangrijk is 
voor het vervolg. Wanneer we in 
2014 gediscuteerd hebben met 
de Congregatie voor de Geloofs-
leer hebben we geprobeerd aan 
te tonen dat er een groot pro-
bleem was op het niveau van de 
leer in de Kerk, op het niveau 
van het Magisterium.  
 

De jongens van de St Michaelschool uit Engeland komen spelen en winnen tegen onze ploeg: 3-0 
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En ik had enkele voorbeelden 
aangehaald. Bijvoorbeeld de ver-
klaring van de H. Stoel over de 
mis van de Chaldeeën, genoemd 
Anaphare de Addai et Mari. Het 
is een mis tijdens dewelke de 
Chaldeeën, die niet katholiek 
zijn, de woorden van de conse-
cratie niet gebruiken. Welnu gij 
hebt een Romeinse verklaring die 
beweert dat deze mis geldig is. 
Dan heb ik aan Rome gezegd, 
dat dit volledig alle theorie over 
de sacramenten vernietigt.  Gij 
weet wat zij mij hebben geant-
woord. “Deze tekst valt niet on-
der het Magisterium.” En noch-
tans, leert men aan iedereen dat 
een ‘mis’die in feite geen mis is, 
een geldige mis zou zijn, zonder 
de woorden van de consecratie. 
En nadien, als men een bemer-
king maakt, antwoordt de Con-
gregatie voor de Geloofsleer, dat 
dit niet tot het domein van het 
Magisterium behoort. Welnu, 
wat is het dan, als het niet be-
hoort tot het Magisterium?  Zij 
hebben gezegd, dat dit niet ge-
daan is door de magisteriële in-
stanties, maar door een “Raad”.   
Een ander voorbeeld: de verkla-
ring van Balamand (23 juni 
1993). Het is een verklaring op-
gesteld door de afgevaardigden 
van de H. Stoel, van kardinalen 
en Orthodoxen. De Kerk belooft 
de Orthodoxen niet te bekeren. 
Ze veroordeelt zelfs het feit dat 
men probeert ze te bekeren, wat 
men noemt, het uniatisme. An-
dermaal was het antwoord van 
de H. Stoel: “Dit betreft niet het 
Magisterium.”  

 
En nog niet lang geleden, is er en 
tekst gepubliceerd, door kardi-
naal Koch over de verhoudingen 
met de Joden (Een document 
van de Commissie voor de religi-
euze betrekkingen tot het Joden-
dom, 10 december 2015). Het is 
een afschuwelijke tekst, volko-
men ketters, die beweert dat de 
Joden kunnen gered worden zon-
der de tussenkomst van Onze-
Lieve-Heer, (nr 36). Direct het 
tegenovergestelde van wat de H. 
Schrift ons leert en de eerste 

paus, Sint-Petrus. Hij zegt dit aan 
de Joden: “Er is onder de hemel 
geen andere naam aan de men-
sen gegeven waardoor we moe-
ten gered worden (Hand. 4, 12). 
Dit wil zeggen dat er geen ander 
middel is om gered te zijn dan te 
gaan langs Onze-Lieve-Heer. En 
zie, Kardinaal Koch meent dat 
men een verklaring kan afleggen 
waarin men het tegenovergestel-
de beweert.  Maar, hij zegt ons 
en dat is zwart op wit (in het 
Voorwoord): “Dit betreft het 
Magisterium niet”. 
 

Maar wat nu, waarmee zijn ze 
bezig? Ze onderwijzen zonder te 
onderwijzen. Dat brengt overal 
verwarring voort. Het is een 
nieuwe houding. Tot op heden 
was het voor iedere katholiek 
klaar, dat wanneer Rome sprak: 
“Roma locuta, causa finita est!”  Ro-
me heeft gesproken, de zaak is 
afgesloten! En nu is men bezig 
ons te zeggen dat dit niet zo is: 
“Men lanceert nog enkel pistes 
van bedenkingen.” Johannes 
Paulus II heeft zelfs ge-sproken 
van “meditaties”. Het is niet lan-
ger een onderwijs, het is een 
“meditatie”. 
Ik geef u deze elementen om u 
aan te tonen waar we aan toe 
zijn. De doctrinale gesprekken 
duren voort, ze worden steeds 
meer en meer interessant omdat 
de overheden de discussie aan-
knopen. Tot op heden was het 

alleen maar: “Gehoorzamen!” 
Wij onderwijzen, en gij hebt te 
zwijgen, onderwerpt u”. Plots 
veranderen ze van houding. Ik 
denk dat ze gedwongen zijn, het 
is een beetje een besluit van dat 
wat Mgr Pozzo me zei, ze zijn 
gedwongen door de rampzalige 
situatie, de absoluut algemene 
verwarring, tot zelfs in Rome. Ze 
zijn gedwongen om concessies te 
doen. Ze kunnen hun posities 
niet langer aanhouden. Dat doet 
me denken aan de woorden van 
Kardinaal Müller in 2014, Hij zei 
ons: “Gij zijt bezig de Congrega-
tie voor de Geloofsleer te ver-
plichten om aan u een kostbare 
tijd te besteden, terwijl er enor-
me problemen zijn in de Kerk!” 
Dit is interessant, maar het is 
juist wat we hun aantonen! Nu, 
opeens stelt men vast dat er 
enorme problemen zijn. En ze 
zeggen, “de Broederschap is nog 
zo geen groot probleem”. Maar 
ze zitten verveeld vermits wij hen 
zeggen: “Gij zijt het probleem!” 
Ze weten niet meer hoe ze met 
ons moeten omgaan en ze doen 
toegevingen. Tot hoever zal dit 
leiden?  We zullen wel zien. Maar 
ik denk, dat de situatie zo ver-
schrikkelijk rampzalig is, dat dit 
een uiterst interessante reactie 
veroorzaakt op zeer veel niv-
eau’s. 
 

JKI en Engelse gasten bidden het rozenhoedje  

in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen 
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Vervolg van blz 3 

Op het niveau van de 
“theologische gesprekken”, zeg-
gen al de bisschoppen ons ge-
stuurd door Rome en met wie we 
de doctrinale punten besproken 
hebben, sedert 2 jaar, dat de on-
derhandelingspunten - altijd de-
zelfde - “open vragen” zijn. Dit 
hebben ze allemaal gezegd zelfs 
de Kardinaal. “Open vragen” 
d.w.z. punten waarover er kan 
gediscussieerd worden. Dus het 
is niet langer verplicht. En deze 
discussies dragen vrucht. Men 
ziet ze nog niet, maar 
het is op het niveau van 
de theologisch denken. 
En dit vraagt voorzeker 
veel tijd. Er zijn van die 
‘gestamels’ die in de 
richting gaan zoals ik 
heb aangetoond. Som-
mige passages van Mgr 
Pozzo kunnen geïnter-
preteerd worden alsof 
hij deze discussie wilde 
gebruiken om de baan 
in de Kerk te corrige-
ren. Maar hij durft het 
niet te luid zeggen, om-
dat er een meerderheid 
is die in de andere rich-
ting gaat. 
 

Onverwachte ondersteuningen  
 

Vooral, met wat de paus doet, 
zijn er protesten vanwege de kar-
dinalen nopens morele kwesties, 
over de kwestie van het huwelijk, 
over de kwestie van de commu-
nie te geven aan hertrouwd-
gescheidenen. Een zeker aantal 
van kardinalen heeft een publie-
ke houding aangenomen en ook 
bisschoppen. Er zijn er enkelen 
die in duidelijke taal hun weige-
ring uitgesproken hebben, en 
verklaren: “Neen, men kan dit 
niet doen.” Er zijn Afrikaanse 
bisschoppen die duidelijk gezegd 
hebben dat er geen sprake van is, 
de communie te geven aan ge-
scheidenen die hertrouwd zijn. 
Het is een reactie die bezig is aan 
het opperste gezag, ‘neen’ te zeg-
gen. Dat is wat wij doen, en dat 
al sedert 50 jaar. Dit wordt zeer 
boeiend. We zijn niet langer de 
enigen. 

Bijgevolg zeggen sommigen: 
“opgelet!  Opgelet!  Indien ge 
een akkoord sluit met de Broe-
derschap, zullen ze u nadien de 
mond snoeren”. Maar dat is ver-
leden tijd”! dit is gedaan! Er zijn 
er nu anderen die spreken. We 
zijn niet langer de enigen. We 
hebben niet meer het monopolie 
van het protest. Zij zijn niet tal-
rijk, maar hun aantal groeit aan. 
En verder, van tijd tot tijd ont-
vang ik brieven. Zoals deze, ik 
lees hem u voor in het Engels 

omdat het een zichtprent is: 
“Stick to your guns. Always stick to 
your guns”. Dit betekent: “Houd 
uw revolvers in de hand. Houd 
ze altijd in de hand”. Anders ge-
zegd: verdedig u altijd.  “Weiger 
compromissen in deze zaken die 
eigenlijk niet rechtstreeks tot de 
substantie van het geloof beho-
ren: de godsdienstvrijheid, het 
oecumenisme, de dialoog met de 
niet-christelijke godsdiensten. 
We zijn in de hiërarchie talrijk 
die denken en geloven datgene 
wat gij zegt i.v.m. deze kwesties”. 
Het is een bisschop die me dat 
geschreven heeft. Hij schrijft niet 
“ik”, hij schrijft, “wij” zijn talrijk. 
Hij heeft nog andere zaken ge-
schreven die ik u niet durf voor-
lezen, omdat ze zo lovend zijn, 
maar ze zijn in de genre van; “we 
hebben stemmen nodig, die de 
grenzen van onze vrijheid, i.v.m. 
deze domeinen aantonen.” Hij 

zegt dat de Kerk, die de waarheid 
aanleert, vandaag terecht is geko-
men in het grijs, in het wazige. 
Hij voegt eraan toe: “Ik, ik ge-
loof in de Kerk. Deze grijze zo-
ne, mag niet blijven duren. Maar 
het is de huidige toestand”. Hij 
zegt zelfs: “Komt ons te hulp”. 
En ook: “Laat niets los, doe 
voort zoals ge bezig zijt, we heb-
ben het nodig!”  Dit is nieuw! 
Dit bestond vroeger niet! De bis-
schoppen zeggen ons: 
“inderdaad er zijn problemen, 

maar ja ... En zie nu zeg-
gen ze ons: “Biedt weer-
stand, we hebben het 
nodig!” Voorzichtig-
heidshalve spreken ze 
niet te luid, want ze we-
ten heel goed, dat het 
hun hoofd kan kosten.  
 
Maar ze werken in stilte, 
ze werken om de oude 
mis weer te herstellen. 
Zo heeft een aartsbis-
schop me geschreven: 
“Ik heb een generatie 
van priesters die verlo-
ren is. Men kan er niets 
mee aanvangen.  Welnu 
wat doe ik dan? Ik houd 
me bezig met de jonge-

ren”. De twee criteria die hij me 
heeft gegeven voor de vorming 
van priesters: voor de theologie 
is de Summa van Sint-Thomas 
van Aquino en voor de spirituali-
teit en de liturgie: de oude 
mis.  Ik zeg u hun naam niet, 
opdat deze prelaten niet op de 
rooster gelegd worden, maar er 
zijn er vele. Per toeval kom ik 
daarop uit en er zijn er behoorlijk 
veel! En dat zijn jonge bisschop-
pen! En sommigen onder hen 
zijn benoemd door paus Francis-
cus! Hij benoemt niet alleen 
slechte. Hij mengt twee kanten, 
zoals uit gans zijn houding blijkt, 
wat de algemene ontreddering 
nog vergroot. Maar het is buiten-
gewoon boeiend te zien dat er 
een beweging is en ik ben ervan 
overtuigd, dat ze niet meer zal 
ophouden. Waarom? Omdat de-
ze bisschoppen zien waar het 
ware geloof is, en ze zullen dit 

E. H. Benoît Wailliez is prior in Negombo, Sri Lanka. Op 
de foto hierboven bespreekt hij met de architecten de bouw 
van een nieuwe kerk. Hij is assistent van het district Azië 
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niet loslaten. Zij zullen verdrukt 
zijn, ze zullen in de hoek gedron-
gen worden, omdat ze in dit sys-
teem zitten, maar ze zullen het 
niet meer loslaten. Dit geldt ook 
voor de priesters, die de oude 
mis ontdekt hebben. Ze zullen 
alles doen wat ze kunnen. Ze 
zullen verdrukt zijn, ze zullen in 
de hoek gedrongen worden, 
maar ze zullen de eeuwenoude 
H. Mis bewaren.  Het zijn onder-
delen van de gewonnen strijd. 
 

De strijd voortzetten met bo-
vennatuurlijke middelen 
 

Er wacht ons nog een grote 
strijd. Maar, te midden ener ramp 
die tot wanhoop kan leiden, of 
oorzaak zijn het geloof te verlie-
zen, moet men niet wanhopen. 
Deze Kerk is die van de Goede 
God. Zij is omgevormd gewor-
den in een ongelofelijk slagveld, 
en dat is juist onze geschiedenis, 
de geschiedenis van 40 jaar Broe-
derschap. Men ziet hoe zeer de 
Goede God met ons is. Hoe Hij 
ons steunt, hoezeer Hij ons ze-
gent, midden al de ellenden, de 
ongelukken die men kan tegen-
komen, die men ons kan aan-
doen. Ondanks dit alles, is de 
Goede God daar. Boven deze 
menselijke ellende is er dit geloof 
en dit werk van geloof dat groeit. 
Ondanks alles wijden wij ons 
discreet, vriendelijk aan ons werk 
van elke dag. En ik nodig allen 
uit dit verder te zetten. 
 

Dit zijn natuurlijk uiterst zware 
situaties. En gij, ook gij hebt de 
plicht u vast te houden aan 
teksten, die “gezond” en “heilig” 
zijn. Beide. Alle encyclieken van 
de pausen tot aan het Concilie. 
Dit voedsel beschermt u tegen 
de dwaasheden die vandaag over-
al verspreid zijn. Het is ongelofe-
lijk de dwaasheden die men kan 
zeggen. En aan alle kanten. Men-
selijkerwijze gesproken kan men 
zich afvragen hoe men er nog 
kan aan uitgeraken.   
 

Maar dit is geen menselijke strijd! 
En onze middelen zijn bovenna-
tuurlijke middelen! En waar-
lijk, indien de Broederschap blijft 

Ja, ja, nee, nee 
- E. H. J. Verlinden - 

De thomistische filosofie & theo
-logie heeft dit voordeel: dat ze 
een taal gebruikt die eenduidig is. 
Met weinig woorden geeft ze 
klaar en eenduidig te verstaan 
wat de inhoud van ons H. Ge-
loof is. Het modernisme doet 
juist het tegenovergestelde. Sint-
Pius X heeft dit in zijn encycliek 
Pascendi, 1907, veroordeeld.  Het 
gedachtegoed van de wereld in 
de Kerk binnenbrengen, is al 
evenmin katholiek en menigmaal 
veroordeeld, onder naam van 
liberalisme. Vaticanum II, is het 
mooiste staaltje hiervan. En nog 
altijd blijven velen liberaal en neo
-modernistisch denken. Maar 
gelukkig zijn er waakhonden!  
 

Vandaar dat sommigen, van de 
laagste tot de hoogste rangen in 
de Kerk opheldering vragen, ter-
wijl anderen kritiek leveren. Het 
lijkt wel op een machtsstrijd. En-
kele voorbeelden hieronder. 
 

Nauwelijks was de tekst van de 
Novus Ordo Missæ gepubliceerd of 
twee Kardinalen Ottaviani en 
Bacci, geven te kennen - theolo-
gisch goed onderbouwd - aan 
Paus Paulus VI dat de nieuwe 
mis geen zegen voor de katholie-
ke Kerk zal zijn. Hieronder, twee 
paragrafen uit de inleiding van 
het Kort Kritisch Onderzoek uit 
1969 door hen ondertekend. 
 

Vóórdat de Buitengewone Bis-
schoppensynode over het gezin 
in oktober 2015 plaats vond, re-
gende het oproepen tot klare ka-
tholieke taal over de familie en 
het huwelijk, komende van kardi-
nalen, bisschoppen, priesters, 
theologen en filosofen. 
  

Vorig jaar, 2016, naar aanleiding 
van de Postsynodale Apostoli-
sche Exhortatie Amoris Lætitia 
van Paus Franciscus, vragen de 
kardinalen C. Caffarra, R. Burke, 
Walter Brandmüller en Joachim 
Meisner aan de Paus, eerst in een 
brief, nadien in een open brief, 

bestaan dan is het omdat ze ge-
grondvest is op deze bovenna-
tuurlijke middelen en eerst en 
vooral, ge weet het goed, op de 
H. Mis en op Onze-Lieve-
Vrouw. Deze twee elementen 
zijn als schatten die Mgr Lefeb-
vre ons gegeven heeft. De H. 
Mis, het Priesterschap en daar-
mee geheel de uitstraling van 
Onze-Lieve-Heer, wat men 
noemt zijn sociaal Rijk en daarbij 
Onze-Lieve-Vrouw. En heel een-
voudig, als we zo voortdoen, dan 
zijn we in de waarheid. We moe-
ten ons geen zorgen maken, de 
Goede God is daar. En Hij toont 
dit alle dagen. We moeten dus 
voortdoen!  
 

Laat u niet altijd in en bezig te 
zijn met deze kwesties: “Zal er 
een akkoord zijn of niet”!? Ik 
weet er zelf niets van! We zullen 
zien! We zullen niet versagen, dat 
weet ik, met de genade van God. 
Dat Hij ons te hulp kome! Maar 
beetje bij beetje ziet men het 
werk dat zich voltooit met de 
tijd. Deze crisis doet het kleine 
getal ontwaken. Bidden we voor 
deze intenties. En om te eindi-
gen, een grote dank aan Mgr Le-
febvre! We zijn hem een grote 
dankbaarheid verschuldigd, die 
mogen we niet vergeten. En 
dank ook aan allen die dit werk 
in stand houden, ook aan u be-
minde gelovigen. □ 
 

 

In de stad Rome op 4 feb. ll. vond 
men affiches die het ‘barmhartig-
heidsbeleid van Paus Franciscus in 
vraag stellen, speciaal t.o.v. pries-
ters, de Orde van Malta, de Fran-
ciscanen van de Onbevlekte en kar-
dinalen.  Een onderzoek loopt. 

https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=251
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=650&dos=251
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Vijf vragen van Carlo Caffarra, em. 
aartsbisschop van Bologna; Raymond 
Burke, hoofd van de Orde van Malta; 
Walter Brandmüller, oud-president 
van de Pauselijke Commissie voor de 
Historische Wetenschappen; en Joa-
chim Meisner, em. aartsbisschop van 
Keulen, aan Paus Franciscus 
 

1. Er wordt gevraagd of, volgend 
op de bevestigingen van Amoris 
Lætitia (300-305), het nu mogelijk 
is geworden om een persoon de 
absolutie te geven in het Sacra-
ment van de Biecht, en bijgevolg 
tot de H. Communie toe te laten, 
die, terwijl hij gebonden is door 
een geldige huwelijksband, sa-
menleeft met een andere persoon 
'more uxorio' (als echtgenoten), 
zonder de voorwaarden te ver-
vullen die voorzien zijn door Fa-
miliaris Consortio 84, en daarop-
volgend bevestigd door Reconcilia-
tio et Pænitentia 34, en Sacramentum 
Caritatis 29. Kan de uitdrukking 
"in bepaalde gevallen" zoals ge-
vonden in voetnoot 351 (305) 
van de exhortatie Amoris Lætitia , 
toegepast worden op geschei-
den personen die in een nieu-
we vereniging leven en die 
blijven leven 'more uxorio'? 

Uit de Brief van de kardinalen Ottavi-
ani en Bacci aan Z.H. Paulus VI van 
Rome, 25 sept.  1969 
 

1. Het hierbij ingesloten Kort 
Kritisch Onderzoek vormt het 
werk van een uitgelezen groep 
bisschoppen, godgeleerden, litur-
giewetenschappers en zielzor-
gers. Ondanks de beknoptheid 
toont dit onderzoek voldoende 
duidelijk aan dat de nieuwe 
misorde - de verschillend in-
terpreteerbare vernieuwingen 
overwegend die er stilzwij-
gend of uitdrukkelijk worden 
aanvaard – vormt zowel in zijn 
geheel als in zijn bijzonderhe-
den een opvallende verwijde-
ring van de katholieke theolo-
gie van de Heilige Mis zoals 
die in de 22ste zitting van het 
Concilie van Trente werd uit-
gedrukt. Door de definitieve 
vaststelling van de leerstukken 
over de eredienst werd eertijds 
een onoverkomelijke barrière 
opgeworpen tegen elke ketterij 
die de integriteit van het geloofs-
mysterie zou kunnen aantasten. 
 

2. De pastorale redenen die wor-
den aangevoerd ter rechtvaardi-
ging van een zo ongemeen ern-
stige breuk schijnen niet toerei-
kend, zelfs niet als dergelijke re-
denen steekhoudend zijn tegen-
over dogmatische overwegingen. 
De talrijke nieuwigheden in de 
nieuwe misorde en het feit dat 
alles van eeuwige waarde een la-
gere rang of een totaal andere 
plaats werd toebedeeld - als ze al 
werden behouden - kunnen het 

opheldering aangaande de 
(nieuwe) leer erin verkondigd. Ze 
doen dit onder de vorm van 5 
ja/nee-vragen, zoals het hoort, 
wanneer men een vraag aan de 
Congregatie van het Geloof stelt. 
We geven de 5 vragen hieronder 
weer. Commentaar hierop vindt 
men o.a. op sites van de FSSPX.  
 

De Paus vindt de houding van de 
kardinalen ongehoord en gaat 
door. Maar Sint-Paulus schreef 
ooit: uw ja, zij ja en uw nee zij nee. 
Die was wel duidelijk! □ 

2. Moet men, na de publicatie 
van de post-synodale exhorta-
tie Amoris Lætitia (304), nog 
steeds de leer van de encycliek 
van H. Johannes Paulus II, 
Veritatis Splendor, 79, als geldig 
beschouwen, die gebaseerd is 
op de H. Schrift en de Traditie 
van de Kerk, over het bestaan 
van absolute morele normen 
die intrinsieke slechte daden 
verbieden, en die bindend zijn 
zonder uitzonderingen? 
 

3. Is het na Amoris Lætitia (301) 
nog steeds mogelijk om te be-
vestigen dat een persoon die 
voortdurend in strijd leeft met 
een gebod van Gods wet, bij-
voorbeeld deze die overspel 
verbiedt (Matt. 19,3-9), zichzelf 
in een objectieve situatie van 
zware voortdurende zonde 
vindt (Pauselijke Raad voor 
W e t g e v e n d e  T e k s t e n , 
"Verklaring", 24 juni 2000)? 
 

4. Moet men, na de bevestigin-
gen van Amoris Lætitia  (302) 
over "omstandigheden die 
de morele verantwoordelijk-
heid verlichten", nog steeds 
de leer geldig achten van de 
encycliek van de H. Johannes 
Paulus II, Veritatis Splendor, 81, 
gebaseerd op de H. Schrift en 
de Traditie van de Kerk, vol-
gens de welke "omstandig-
heden of intenties nooit een 
daad die intrinsiek slecht is 
vanwege het doel, kunnen om-
vormen in een daad die 
'subjectief' goed is of te verde-
digen valt als een keuze"? 
 

5. Moet men, na Amoris Lætitia 
(303) nog steeds de leer geldig 
achten van de encycliek van de 
H. Johannes Paulus II, Veritia-
tis Splendor, 56, gebaseerd op de 
H. Schrift en op de Traditie 
van de Kerk, die een creatieve 
interpretatie uitsluit van de rol 
van het geweten, en die bena-
drukt dat geweten nooit kan 
aangewend worden om uitzon-
deringen t.o.v. absolute morele 
normen te rechtvaardigen, die 
intrinsieke slechte daden ver-
bieden vanwege hun doel?  □ 

vermoeden versterken en beves-
tigen dat de waarheden die altijd 
werden geloofd door het christe-
lijke volk zouden kunnen worden 
veranderd of ontkend zonder 
enige ontrouw tegenover het hei-
lige pand van de leer waaraan het 
katholieke geloof is gebonden 
voor altijd; helaas breidt deze 
overtuiging zich in veel kringen 
uit. De onlangs voltrokken her-
vormingen hebben voldoende 
bewezen dat nieuwe veranderin-
gen in de liturgie tot niets anders 
zullen kunnen leiden dan tot de 
totale verwarring van de gelovi-
gen waaraan nu al tekenen van 
wrevel en onmiskenbaar geloofs-
verlies kan worden bemerkt. On-
der de besten van de geestelijk-
heid toont zich dit in een kwel-
lende gewetenscrisis waarvan ons 
dagelijks ontelbare getuigenissen 
bereiken. 

Kardinalen Ottaviano en Bacci 
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Mgr B. Fellay geinterviewd  
- door Jean-Pierre Maugendre -  

- TV Libertés - Terres de Mission n°17 -  
- 29 januari 2017 -  

- uittreksel - 

Wat is de eigen spiritualiteit van de 
Broederschap? 
 

Wel, wij hebben geen eigen spiri-
tualiteit, dan deze, dat wij ons de 
spiritualiteit van de H. Kerk heb-
ben eigen gemaakt. Het heil 
komt ons door het Kruis van 
O.H.J.C. Het is dus het priester-
schap, want O.H.J.C. redt ons 
door Zijn priesterschap en de 
priesterlijke handeling van het 
Kruis, met name het opdragen 
van de H. Mis. De Broederschap 
vormt priesters en begeleidt de 
heiliging van de priesters en zij 
hoopt dat de priesters dan hun 
zending goed volbrengen. 
 

Op 21 november 2016 heeft de Paus 
aan de priesters van de FSSPX de 
macht om geldig en geoorloofd biecht te 
horen uitgebreid en tegelijkertijd heeft 
hij in de brief Misericordia et mise-
ra aan gescheiden-hertrouwden, onder 
bepaalde voorwaarden, toegelaten de 
Communie te ontvangen. Hoe interpre-
teert u deze twee acten die a priori te-
genstrijdig zijn? 

Het is mogelijk dat ik mij vergis, 
maar die beslissingen van de 
Paus komen uit dezelfde hoek. 
Het is de zorg van de H. Vader 
voor de uitgestotenen, op alle 
terreinen. Natuurlijk, wij zijn 
geen materieel uitgestotenen, wij 
zitten niet in de gevangenis. Maar 
wij zijn uitgesloten voor het 
groot deel in de Kerk. In deze 
zin, zijn wij uitgesloten, margina-
len. En ik denk, ik kan mij ver-
gissen, dat de Paus zich wil ont-
fermen over deze mensen. Ik 
denk dat de Paus het verwijt gaat 
maken aan de Kerk in haar ge-
heel, dat zij ons opzij geschoven 
hebben. 
 

De Paus heeft voorgesteld aan de Pries-
terbroederschap een personele prelatuur 
toe te kennen. Deze canonieke situatie 
zou aan de FSSPX een totale onaf-
hankelijkheid t. o. v. de bisschoppen 
geven. Mgr Schneider dringt erop aan 
dit voorstel te aanvaarden, ook al is de 
situatie nog niet 100% bevredigend in 
de Kerk die niet opgeklaard zijn. Be-
staat het gevaar niet, op termijn, een 
autonome, zelfstandige Kerk op te rich-
ten, indien deze situatie zou voortduren 
van dispensies ten opzichte van Rome, 
de Paus, de Romeinse instanties, de 
bisschoppen. Verwacht u een Paus 
‘Pius XIII’ te Rome alvorens uw 
handtekening te plaatsen onder een 
voorstel van Rome? 
 

Nee, wij wachten niet totdat alle 
problemen in de Kerk geregeld 
zijn, maar we stellen wel één 
voorwaarde: dat wij kunnen blij-
ven zoals we zijn en zoals wij tot  
nu toe geweest zijn.   ... 
 

Maar er is wel een vooruitgang, 
in de goede richting. Rome zegt 
dat er kwesties, voorstellen in het 
Concilie naar voor gebracht zijn 
die geen criteria zijn om katho-
liek te zijn. D.w.z. dat men het 
recht heeft niet akkoord te gaan 

en toch beschouwd te worden als 
katholiek.  
 

Het tweede deel: bestaat er ge-
vaar een schisma, een parallelle 
Kerk te creëren? Wij strijden 
hiertegen en ik heb hierover ge-
sproken met de Paus, en we zijn 
hierover akkoord. Momenteel 
zijn er praktische schikkingen die 
een schisma onmogelijk maken. 
In de dagelijkse handelingen on-
derwerpen wij ons aan het gezag 
van Rome. Niet alleen in de ca-
non van de H. Mis wordt de 
naam van de Paus vernoemd, 
maar er is ook, het voorbeeld 
van de Paus die ons de macht 
geeft om biecht te horen. Maar 
er zijn ook nog andere juridische 
acten, een beetje ingewikkelder. 
Het kan dat een priester een de-
lict, fout begaan heeft, wij heb-
ben referenties met Rome die 
ons toestaat, ons vraagt die ge-
vallen te beoordelen, dus norma-
le relaties met Rome. Er is dus 
niet alleen die  kwestie van de 
biecht. Deze zomer is ons beves-
tigd, dat de Algemeen Overste in 
volle vrijheid priesters van de 
FSSPX kan wijden, zonder hier-
voor toestemming te moeten 
vragen aan de plaatselijke bis-
schoppen. Het is een tekst van 
Rome, die niet gepubliceerd is 
met veel ophef, maar die zegt dat 
de FSSPX geoorloofd priesters 
wijdt. Het zijn akten die kerk-
rechterlijk zijn en dus reeds be-
staan. Deze akten vermijden een 
schismatieke situatie. Natuurlijk 
moeten we altijd op onze hoede 
zijn. 
 

Concreet, wat ontbreekt er vandaag 
nog? 
 

Alleen een stempel en de bevesti-
ging dat men de waarborgen res-
pecteert. Het is aan de Paus om 
dit te doen.  .. / ..   □ 

“Ik had tijdens het jubile-
umjaar van de Barmhartig-
heid aan de gelovigen, die 
de kerken bezoeken door de 
priesters van de FSSPX be-
diend, om verschillende re-
denen, toegestaan geldig en 
geoorloofd de kwijtschel-
ding van hun zonden te krij-
gen (Brief Misericordia et 
Misera van 1 september 2015). 
Voor het pastoraal welzijn 
van die gelovigen en reke-
nend op de goede wil van 
hun priesters, ..., breid ik op 
eigen beslissing deze be-
voegdheid uit na deze perio-
de, in afwachting dat nieu-
we schikkingen genomen 
worden, opdat de biecht 
niemand ontbreke.” 

 

Paus Franciscus,  
21 november 2016 
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Altaarkaarsenaktie 
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Boeket van 12 miljoen gebeden Rozenhoedjes & Offers  
vanaf 15 aug. 2016 tot 22 aug. 2017  

 

                                               INTENTIES aangegeven door Mgr Fellay 
  

1° Om de godsvrucht tot het Onbevlekt Hart van Maria in de wereld te vestigen door:  
1. dagelijks het rozenhoedje te bidden, in familie of alleen;  
2. de eerste vijf zaterdagen van de maand te heiligen, en offers van eerherstel te brengen; 
3. persoonlijk de Wonderdadige Medaille te dragen;   
4. het gezin toe te wijden aan het Onbevlekt Hart van Maria.    

 

2° Om de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria te bespoedigen.    
 

3° Opdat de Paus en alle bisschoppen van de katholieke wereld Rusland zouden toewijden                 
     aan het Onbevlekt en Smartvol Hart van Maria.       
 

4° Om bescherming van het Onbevlekt Hart van Maria te bekomen over de Priesterbroeder- 
     schap Sint-Pius X, haar  leden en alle Werken van de Traditie.  

  Resultaten kunnen opgestuurd worden naar de Priorij in de Hemelstraat   

PriesterUurGebed 
Bidden voor de heiliging van de priesters 

Iedere donderdag om 14u30 

Retraites 
 

Geestelijke Oefeningen 2017 
♦ Heren : van ma 13 maart t/m za 18 maart 2017 

♦ Gemengd : van ma 17 juli t/m za 22 juli 2017 

♦ Dames : van ma 16 okt. t/m za 21 oktober 2017 
 

Mariale Retraite 2017 
 ♦ Gemengd : van ma 3 juli t/m za 8 juli 2017 

 

H. Sacramentsprocessie 

zondag 12 juni 17 

Gebed voor het Vaderland 
 

zo 26 feb. - 26 mrt - 23 april  
 

15u00 - 17u30 

 

H. Kruisweg 

Iedere vrijdag om 17u45 


