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Beste Vrienden en Weldoeners, 
 
De Oefeningen van Sint-Ignatius 
geven een diep inzicht hoe de 
duivel werkt, bekoort op een 
subtiele wijze. Wanneer een 
christengelovige God absoluut 
niet wil beledigen, dan gaat de 
duivel deze mens bestuderen op 
zijn deugdzaamheid en kwalitei-
ten. Hij zal trachten hem het 
goede te doen verrichten met 
overdreven ijver, of met minder 
zuivere, meer originele bedoelin-
gen, of met gebrekkige omstan-
digheden tegen het gezond ver-
stand, zodat de beste handelin-
gen uiteindelijk toch onvrucht-
baar worden.  

Iemand met een groot en sterk 
geloof, gaat vermetel handelen. 
De zielen met een grote ijver 
voor Gods glorie, worden ge-

makkelijk kwaad en verontwaar-
digd. Onderwezen personen, die 
menen te leven volgens de richt-
lijnen van het Evangelie, laat hij 
Gods Woord verkeerdelijk, over-
dreven interpreteren, om hen 
uiteindelijk, en met hen hun na-
volgers, op een dwaalspoor te 
brengen. We noemen dit beko-
ren onder mom van het goede. 

Dat is met Luther gebeurd. Er 
waren misbruiken onder de gees-
telijkheid. Maar een kind mag 
nooit met het badwater wegge-
gooid worden. 

Onder het voorwendsel dat de 
Katholieke Eredienst in de 
volkstaal beter verstaan zou wor-
den, heeft men veranderingen 
ingevoerd, die oorzaak zijn van 
de teloorgang van het katholieke 
geloof en zeden voor velen.  

Mgr Lefebvre heeft vastgehou-
den wat hij kon vasthouden en 
zodoende heeft hij doorgegeven 
wat hij zelf gekregen heeft. Dat 
heeft hem en vele trouw katho-
lieke gelovigen veroordelingen 
gekost vanwege het hoogste ker-
kelijk gezag. Mgr Fellay heeft 
sinds zijn aanstelling tot Alge-
meen Overste geijverd bij het  
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hoogste kerkelijk gezag om die 
onrechtvaardigheden weg te ne-
men. Meer dan 40 jaar heeft Ro-
me de Broederschap St-Pius X 
en de gelovigen die bij haar aan-
leunden, beroofd van de titel 
Rooms Katholiek. 

Paus Benedictus heeft aangevan-
gen dit euvel weg te nemen, zo-
danig dat het officieel gezag der 
Kerk geen gezichtsverlies lijdt.  

Paus Franciscus gaat hiermee 
verder, op een meer praktische 
wijze, en geeft nu de Broeder-
schap recht om biecht te horen 
en huwelijken te sluiten. Hij 
steekt een hand uit naar de Tra-
ditie en tegelijkertijd neemt hij 
beslissingen die tegenstrijdig zijn 
met de Traditie. 

Om een klaar inzicht te krijgen in 
de geloofsverwarring waarin wij 
terecht zijn gekomen, hebben wij 
God zij dank, de Geestelijke Oe-
feningen van St-Ignatius die ons 
een juist inzicht kunnen geven. □ 

 

OLV van Gaverland 

GEBENEDIJD ZIJT GIJ, 

O MOEDERMAAGD, 

DIE JEZUS DRAAGT, 

EERBIEDIG  

AAN TE SCHOUWEN 

GEBENEDIJD ZIJT GIJ! 
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Daarom stelde Hij Zijn Aposte-
len aan tot priesters van het 
Nieuwe Testament, hen en hun 
opvolgers, door het Sacrament 
van het Priesterschap in te stel-
len, dat deze Priesters van het 
Nieuwe Verbond kenmerkt met 
een heilig en onuitwisbaar merk-
teken. 
  
Dit zichtbaar Offer voltrekt zich 
op onze altaren door een offer-
handeling, waardoor Onze Heer, 
wezenlijk tegenwoordig onder de 
gedaanten van brood en wijn, 
Zich als slachtoffer aanbiedt aan 
Zijn Vader. En door het nuttigen 
van dit Slachtoffer verenigen wij 
ons met het Vlees en Bloed van 
Onze Heer, ook onszelf offerend 
in vereniging met Hem. 
  
Aldus onderwijst ons de Kerk: 
het priesterschap van de priesters 
is wezenlijk verschillend van dat 
van de gelovigen, die niet de wij-
ding bezitten, maar deel uitma-
ken van een Kerk, die absoluut 
een priesterschap nodig heeft.  
 
Tot dit priesterschap behoort 
allerinnigst het celibaat en het 
uiterlijk onderscheid met de gelo-
vigen zal het priesterkleed zijn.  
 
De wezenlijke handeling van de 
eredienst, voltrokken door dit 
priesterschap, is het Heilig Offer 
van de Mis, dat van het Kruisof-
fer uitsluitend en alleen verschilt 
door het feit dat het laatste bloe-
dig is en het eerste onbloedig. 
Het komt tot stand door een of-
ferdaad, gerealiseerd door de 
woorden van de Consecratie en 
niet door een simpel verhaal, een 
herdenking van het Lijden of van 
het Laatste Avondmaal. 
  
Het is door deze verheven en 
mysterieuze handeling dat de 
weldaden van de Verlossing op 

Van de evangelische mis van Luther  
naar de Nieuwe Misorde  

-  Mgr Lefebvre, Firenze, 15 Februari 1975 

elk van onze zielen en op de zie-
len in het Vagevuur toegepast 
worden. En dit wordt bewonde-
renswaardig uitgedrukt in het 
offertorium.  
 
De Werkelijke Tegenwoordig-
heid van het Slachtoffer is dus 
noodzakelijk en zij komt tot 
stand door de verandering van 
de substantie van het brood en 
de wijn in de substantie van het 
Lichaam en Bloed van Onze 
Heer Jezus Christus. Men moet 
dus de Eucharistie aanbidden, er 
een onmetelijke eerbied voor 
hebben: vandaar de traditie om 
de zorg voor de Eucharistie vóór 
te behouden aan de priesters.  
 
De Mis van de priester alleen, 
waarin hij alleen communiceert, 
is dus een publieke handeling, 
een offer van dezelfde waarde als 
ieder Misoffer en in de hoogste 
mate verdienstelijk voor de pries-
ter en voor alle zielen.  
 
De privémis wordt daarom ook 
door de Kerk zeer aanbevolen en 
gewenst.  
 
Het zijn deze principes die ten 
oorsprong liggen aan de gebe-
den, de gezangen, de riten, die 
van de Latijnse Mis een waarach-
tig juweel hebben gemaakt, waar-
van de Canon de kostbare steen 
is. Niet zonder ontroering kan 
men lezen wat het Concilie van 
Trente ervan zegt: “Daar het be-
taamt heilige zaken eerbiedig te 
behandelen en daar dit Offer het 
heiligste van alles is en opdat 
steeds waardig en eerbiedig dit 
Offer worde opgedragen en ont-
vangen, daarom heeft de katho-
lieke Kerk sinds tal van eeuwen 
de heilige Canon vastgesteld, 
welke zo vrij is van alle dwaling 
dat er niets te vinden is dat niet 
de heiligheid en uitwendige eer-

Dames en Heren,  
 
Ik zal vanavond over de evange-
lische Mis van Luther spreken en 
over de verrassende gelijkenissen 
van de nieuwe ritus van de Mis 
met de rituele nieuwigheden van 
Luther. 
 
Waarom deze overwegingen? 
Omdat de idee of gedachte van 
oecumenisme die bij de liturgi-
sche Hervorming heeft voorge-
zeten, “volgens zeggen van de 
voorzitter van de commissie 
zelf”, ons ertoe aanspoort, want 
als het bewezen was, dat deze 
herkomst van de nieuwe Ritus 
wezenlijk bestaat, dat dan het 
theologische probleem, d.w.z. 
het geloofsvraagstuk niet gesteld 
kan worden los van de bekende 
stelling: ‘Lex orandi, lex credendi 
- de wet van het bidden is de wet 
van het geloven’.  
 
Welnu, de geschiedkundige do-
cumenten van de liturgische Her-
vorming van Luther zijn zeer 
instructief om de tegenwoordige 
Hervorming te belichten.  
  
Om goed te begrijpen welke de 
doelstellingen van Luther waren 
in deze liturgische Hervormin-
gen, is het nodig dat wij de leer 
van de Kerk, betreffende het 
Priesterschap en het Heilig Mis-
offer kort in herinnering roepen. 
  
De 22-ste zitting van het Conci-
lie van Trente leert ons dat Onze 
Heer Jezus Christus bij Zijn 
dood, geen einde willende maken 
aan Zijn priesterschap, op het 
laatste Avondmaal een zichtbaar 
Offer instelde, teneinde de heil-
zame uitwerking van Zijn Ver-
lossing toe te passen voor de 
zonden die wij dagelijks begaan. 
  



  
 M

o
n

st
ra

n
s 

- 
M

aa
rt

 -
 M

ei
  

2
0
1
7
 

3 

bied ademt en dat de geesten van 
hen die offeren niet naar God 
verheft.”  
 
“De Canon is in werkelijkheid 
samengesteld uit de woorden van 
de Heer zelf, uit de overleverin-
gen van de apostelen en uit de 
heilige voorschriften van de heili-
ge Pausen” (zitting 22 hfdst. 4). 
  
Laten wij nu gaan zien hoe 
Luther zijn hervorming tot stand 
heeft gebracht, dat wil zeggen, 
zijn evangelische Mis, zoals hij ze 
zelf noemt, en in welke geest.  
 
Wij zullen daarvoor een beroep 
doen op het werk van Léon Cris-
tiani, daterend uit 1910 en dus 
niet verdacht beïnvloed te zijn 
door tegenwoordige hervormin-
gen. Dit werk is getiteld: ‘Van het 
Lutheranisme naar het Protestan-
tisme’. Het is voor ons interes-
sant door de citaten, die het ons 
geeft, van Luther en van zijn vol-
gelingen over het onderwerp van 
de Liturgische hervorming. Deze 
studie is zeer leerzaam, want 
Luther aarzelt niet de liberale 
geest die hem bezielt te manifes-
teren. “Voor alles”, schrijft hij, 
“verzoek ik vriendelijk allen die 
de huidige orde van de goddelij-
ke eredienst willen onderzoeken 
of willen volgen, er geen dwin-
gende wet in te zien en daardoor 
geen enkele gewetensbinding. 
Dat ieder ze toepasse wanneer, 
waar en hoe het hem behaagt. 
Zo wil het de christelijke vrij-
heid” (zie genoemd boek, blz. 
314).  
 
De eredienst richtte zich tot God 
als een eerbewijs, hij zal zich 
voortaan richten naar de mens 
om hem te troosten en te ver-
lichten. Het offer nam de eerste 
plaats in, de preek gaat het ver-
vangen (blz. 312).  
 
Wat denkt Luther van het pries-
terschap? In zijn boek over de 
privémis probeert hij aan te to-
nen dat het katholieke priester-
schap een uitvinding van de dui-
vel is. Daarvoor haalt hij het be-

ginsel aan, dat voortaan funda-
menteel zal zijn: “wat niet in de 
Schrift staat, is een toevoeging 
van Satan.”  
 
Welnu, de Schrift kent geen 
zichtbaar priesterschap. Zij kent 
slechts één priester, slechts één 
Hogepriester, één enkele: Chris-
tus.  
 
Met Christus zijn wij allen pries-
ter. Het priesterschap is tegelijk 
enig en algemeen. Wat een 
dwaasheid er beslag op te willen 
leggen voor enkelen. Elk hiërar-
chisch onderscheid tussen de 
christenen is van de Antichrist ... 
Wee dus aan de zogenaamde 
priesters (blz. 269).  
 

In 1520 schreef hij zijn “Brief 
aan de christelijke adel van 
Duitsland”, waarin hij de 
“Romanisten” aanviel en een vrij 
concilie vroeg. “De eerste door 
de Romanisten opgeworpen 
muur”, is het onderscheid van 
de geestelijkheid en de leken. 
“Men heeft ontdekt”, zegt hij, 
“dat de Paus, bisschoppen, de 
priesters, de monniken, de gees-
telijke stand vormen, terwijl de 
prinsen, de heren, de handwer-
kers, de boeren, de wereldlijke 
stand vormen. Dat is een zuiver 
bedenksel en een leugen. Alle 
christenen zijn in waarheid gees-
telijken, er is onder hen geen en-
kel verschil, dan behalve in func-
tie ... Als de Paus of een bisschop 
een zalving geeft, de tonsuur 

Onze Eucharistische Kruistochtkampen vinden plaats in juli 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martyrs_de_Gorkum.jpg
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scheert, wijdt, consacreert, zich 
anders kleedt dan de leken, kan 
hij bedriegers maken of gezalfde 
idolen, maar hij kan geen chris-
ten maken, noch een geestelij-
ke ... Ieder die gedoopt is kan 
zich beroemen gewijd priester te 
zijn, bisschop of Paus, hoewel 
het niet ieder toekomt deze func-
tie uit te oefenen.” (blz. 148-
149).  
 
Uit deze leer trekt Luther de 
consequenties tegen de geestelij-
ke kledij en het celibaat. Hijzelf 
en zijn volgelingen geven het 
voorbeeld, zij geven het celibaat 
op en huwen.  
 
Hoeveel veranderingen, voort-
vloeiend uit de hervormingen 
van Vaticanum II gelijken op de 
conclusies van Luther: het prijs-
geven van het priesterlijk en reli-
gieus gewaad, de talrijke huwelij-
ken door de Heilige Stoel toege-
staan, zelfs de afwezigheid van 
elk onderscheidend kenteken 
tussen de priester en de leek. De-
ze leer van volkomen gelijkheid 
zal zich manifesteren in de toe-
kenning van liturgische functies, 
tot nu toe voor de priester gere-
serveerd. De opheffing van de 
lagere Orden en van het sub-
diakonaat en de gehuwde diaken 
dragen bij tot de zuivere admini-
stratieve opvatting van priesters 
en tot de ontkenning van het 
priesterlijk kenteken; de priester-
wijding is nu op de dienst aan de 
gemeente gericht en niet meer op 
het offer, dat alleen de opvatting 
van het katholieke priesterschap 
rechtvaardigt. De priester-
arbeiders, leden van vakvereni-
gingen, of een door de Staat be-
loonde werkkring zoekend, hel-
pen mee alle onderscheid te doen 
verdwijnen. Zij gaan veel verder 
dan Luther.  
 
De tweede ernstige leerstellige 
dwaling van Luther is het vervolg 
op de eerste en ook gegrond op 
zijn eerste principe: het is het 
geloof dat redt, of het vertrou-
wen, niet de werken, en dat is de 
ontkenning van de offerdaad, die 

de katholieke Mis wezenlijk is. 
Voor Luther kan de Mis een 
lofoffer zijn, d.w.z. een handeling 
van lof, een dankgebed, maar 
zeker niet een zoenoffer, dat het 
offer van het Kruis vernieuwt en 
toepast.  
 
Sprekend over de ontaarding van 
de eredienst in de kloosters, zei 
hij: “het voornaamste element 
van hun eredienst, de Mis, over-
treft alle godslasteringen en alle 
gruwelen, zij maken er een offer 
en een goed werk van. Als er al 
geen ander motief ware de mon-
nikspij uit te trekken, het kloos-
ter uit te gaan, de geloften te bre-
ken, dan zou dit al ruimschoots 
voldoende zijn” (blz. 258).  
 
De Mis is een ‘synaxe’ (= bijeen-
komst), een gemeenschap. De 
Eucharistie was onderworpen 
aan een drievoudige en jammer-
lijke slavernij: men heeft de leken 
het gebruik van de kelk ontno-
men, men heeft de door de tho-
misten uitgevonden mening van 
de transsubstantiatie als een dog-
ma opgelegd en men heeft van 
de Mis een offer gemaakt.  
 
Luther raakt hier een fundamen-
teel punt aan. Hij aarzelt evenwel 
niet. “Het is dus een duidelijke 
dwaling, goddeloze dwaling”, 
schrijft hij, “de Mis op te dragen 
of toe te passen voor de zonden, 
genoegdoeningen, voor de over-
ledenen ... De Mis wordt door 
God aan de mens opgedragen en 
niet door de mens aan God ...“  
 
Wat betreft de Eucharistie, daar 
zij voor alles het geloof moet 
opwekken, moet zij gecelebreerd 
worden in de landstaal, opdat 
allen goed de grootsheid van de 
belofte kunnen begrijpen, waar-
aan zij herinnerd worden (blz.  
176). 
  
Luther zal de consequentie trek-
ken uit deze ketterij, het offerto-
rium afschaffend, dat duidelijk 
het verzoenende en boetende 
doel van het zoenoffer uitdrukt. 
Hij zal het grootste deel van de 

Canon afschaffen, zal wel de es-
sentiële teksten bewaren, maar 
als verhaal van het Avondmaal.  
 
Teneinde zo dicht mogelijk te 
benaderen wat zich op het laatste 
Avondmaal heeft voltrokken zal 
hij in de formule van de conse-
cratie van het brood toevoegen: 
‘quod pro vobis tradetur’, hij zal 
de woorden ‘mysterium fidei’ en 
de woorden ‘pro multis’ weg la-
ten. Hij zal als wezenlijke woor-
den van het verhaal die woorden 
gaan beschouwen die aan de 
consecratie van het brood en de 
wijn voorafgaan en de zinnen die 
erop volgen. Hij meent dat de 
Mis op de eerste plaats de liturgie 
van het woord is, op de tweede 
plaats een avondmaal.  
 
Men kan slechts verstomd staan 
bij het constateren dat de nieuwe 
hervorming dezelfde wijzigingen 
heeft aangebracht, en dat in wer-
kelijkheid de moderne teksten, 
die in de handen van de gelovi-
gen gedrukt zijn, niet meer van 
een offer spreken, maar van de 
liturgie van het woord, van het 
verhaal van het laatste Avond-
maal en van het delen van het 
brood of de Eucharistie. 
  
Artikel VII van de instructie die 
de nieuwe ritus inleidde, was veel 
betekenend, voor een reeds pro-
testantse mentaliteit. De aanvul-
lende correctie daarna, was hele-
maal niet voldoende. De afschaf-
fing van de altaarsteen, de invoe-
ring van de tafel met een enkel 
laken bedekt, de priester naar het 
volk gekeerd, de hostie altijd op 
de pateen blijvend en niet op de 
corporale, de toestemming voor 
gewoon brood, de vaten van ver-
schillend materiaal, zelfs de 
minst edele, en vele andere bij-
zonderheden dragen ertoe bij de 
protestantse begrippen, wezenlijk 
en ernstig tegengesteld aan de 
katholieke leer, bij de aanwezigen 
in te prenten. Niets is méér 
noodzakelijk voor het voortleven 
van de katholieke Kerk dan het 
Heilig Offer van de Mis. Dit op 
de achtergrond plaatsen staat 
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Draag uw  
Wonderdadige Medaille! 

en verspreid haar! 
 

In de Hemelstraat te verkrijgen  

 
    Grootte :  
     25 mm 
 

    Alu ‘wit’   
     8€ / 50  
   12€ / 100 
 

   Alu ‘goud’   
   15€ / 50  
   22€ / 100 
 
     + port 

gelijk aan het doen wankelen van 
de grondvesten van de Kerk. 
Heel het christelijke, religieuze, 
priesterlijke leven is op het Kruis 
gegrondvest, op het Heilig Offer 
van het Kruis, hernieuwd op het 
altaar.  
 
Luther besloot tot de ontkenning 
van de transsubstantiatie en die 
werkelijke tegenwoordigheid, 
zoals zij door de katholieke Kerk 
wordt onderwezen. Voor hem 
blijft het brood brood. Bijgevolg, 
zoals zijn leerling Mélanchton 
zegt, die zich met kracht tegen de 
aanbidding van het Heilig Sacra-
ment verzet: “Christus heeft de 
Eucharistie als herinnering aan 
Zijn Lijden ingesteld. Het is af-
goderij het te aanbidden” (pagina 
262). Vandaar de handcommunie 
en onder twee gedaanten, in feite 
de werkelijke tegenwoordigheid 
van het Lichaam en Bloed van 
Ons Heer in elk der gedaanten 
ontkennend, is het normaal dat 
de Eucharistie als onvolledig 
wordt beschouwd onder één ge-
daante. 
 
Ook hieraan kan men afmeten 
de vreemde gelijkvormigheid van 
de tegenwoordige hervorming 
met die van Luther: al de nieuwe 
machtigingen betreffende het 
gebruik van de Eucharistie leiden 
tot een verminderd respect, een 
verwaarlozing van de aanbidding: 
communiceren op de hand, uit-
reiking door leken, zelfs door 
vrouwen, de vermindering van 
de kniebuigingen, die tot hun 
algehele verdwijning hebben ge-
leid bij talrijke priesters, het ge-
bruik van gewoon brood en ge-
wone vaten, al deze hervormin-
gen dragen bij tot de ontkenning 
van de werkelijke tegenwoordig-
heid, zoals zij in de katholieke 
Kerk wordt onderwezen.  
 
Men kan aan de gevolgtrekking 
niet ontkomen, daar de principes 
aller-nauwst verbonden zijn aan 
de praktijk, volgens de spreuk: 
‘Lex orandi, lex credendi’, zal het 
imiteren van de hervorming van 
Luther in de liturgie van de Mis, 

onvermijdelijk leiden tot het 
langzamerhand aannemen van de 
gedachten van Luther zelf. De 
ervaring van de laatste zes jaren, 
sedert de publicatie van de nieu-
we Ordo, bewijst het ruim-
schoots. De gevolgen van deze 
zogezegd oecumenische handel-
wijze zijn catastrofaal, allereerst 
op het gebied van het geloof, en 
vooral in de ontaarding van het 
priesterschap, de vermindering 
van de roepingen, zijn rampzalig 
voor de eenheid van de katholie-
ken in alle milieus, voor wat be-
treft dit vraagstuk, dat hen zo 
van nabij treft, en zijn rampzalig 
voor de verhouding met protes-
tanten en orthodoxen. 
  
De opvatting van de protestan-
ten over dit voor de Kerk vitale 
en essentiële onderwerp: pries-
terschap-offer-Eucharistie, is ge-
heel tegengesteld aan die van de 
katholieke Kerk. Het is niet voor 
niets dat het concilie van Trente 
gehouden is en dat sinds vier 
eeuwen alle documenten van het 
Kerkelijk Leergezag zich er mee 
bezig houden. 
  
Het is psychologisch, pastoraal, 
theologisch onmogelijk voor de 
katholieken een liturgie op te ge-
ven, die werkelijk de uitdrukking 

en steunpilaar van hun geloof is, 
om nieuwe riten aan te nemen, 
die bedacht werden door ketters, 
zonder hun geloof in het groot-
ste gevaar te brengen. Men kan 
de protestanten niet onbeperkt 
imiteren zonder zelf protestant te 
worden. 
  
Hoeveel gelovigen, jonge pries-
ters en bisschoppen hebben hun 
geloof verloren sinds de invoe-
ring van deze hervormingen? 
Men kan de natuur en het geloof 
niet tegenwerken, zonder dat zij 
zich wreken.  
 

*** 

Onze JKI op op voetbedevaart naar Edegem 

Nederlandstalige 
medailles 
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 Gedurende deze tijd preekte 
Zwilling te Eilenburg. Hij was uit 
zijn klooster getreden, had zijn 
habijt uitgetrokken en liet zijn 
baard groeien. Gekleed in leken-
kleding ging hij te keer tegen de 
privémis. Op Nieuwjaar deelde 
hij de communie uit onder twee 
gedaanten. De hosties werden 
rondgedeeld van hand naar hand. 
Velen deden er in hun zakken en 
namen ze mee. Een vrouw die 
een hostie at, liet enige deeltjes 
op de grond vallen. Niemand 
sloeg er acht op. De gelovigen 
namen zelf de kelk en dronken 
met flinke teugen. De 29ste fe-
bruari 1522 trouwde hij met Ca-
therine Falki. Er was een ware 
besmetting van huwelijken van 
priesters en monniken. De kloos-
ters begonnen leeg te lopen. De 
in het klooster achtergebleven 
monniken slechtten de altaren op 
een na, verbrandden afbeeldin-
gen van de heiligen, zelfs de olie 
voor de zieken.  
 
De grootste wanorde en ver-
deeldheid heerste onder de pries-
ters. Ieder las nu de Mis naar zijn 
eigen smaak. De met werk over-
laden raad besloot een nieuwe 
liturgie vast te stellen, bedoeld 
om de orde te herstellen, de her-
vormingen te bekrachtigen. Men 
regelde de manier van mislezing. 
De Introïtus, het Gloria, het 
Epistel, het Evangelie, de Sanc-
tus bleven bewaard, gevolgd 
door een predicatie. Het Offerto-
rium en de Canon werden ver-
wijderd. De priester zou eenvou-
digweg de instelling van het laat-
ste Avondmaal verhalen, zou 
met luide stem in het Duits de 
woorden van de consecratie zeg-
gen en de communie onder twee 
gedaanten geven. Het zingen van 
het Agnus Dei, van de commu-
nie en van het Benedicamus Do-
mino beëindigde de dienst 
(pagina 281en volgende).  
 
Luther bekommert zich om nieu-
we gezangen samen te stellen. 
Hij zoekt dichters, die hij niet 
zonder moeite vindt. De heili-
genfeesten verdwijnen. Luther 

gaat voorzichtig te werk bij deze 
overgang. Hij houdt zoveel mo-
gelijk oude ceremonies. Hij be-
perkt zich tot het veranderen van 
de zin, van de betekenis. De Mis 
behoudt in grote delen haar ui-
terlijke vorm. Het volk vindt in 
de kerken hetzelfde decor, de-
zelfde riten, met verbeteringen 
die aangebracht zijn om hen te 
behagen, want voortaan richt, 
wendt men zich veel meer tot 
hen dan voorheen.  
 
Het volk is er zich meer bewust 
van mee te tellen in de ere-
dienst. Het speelt er een actieve-
re rol in, door de zang en het 
hardop gesproken gebed. Het 
Latijn maakt langzamerhand de-
finitief plaats voor het Duits. De 
consecratie zal in het Duits wor-
den gezongen. Zij werd in de-
ze termen vervat: “Onze Heer, in 
de nacht waarin Hij zal worden 
verraden, nam het brood, dankte, 
brak het en gaf het aan zijn leer-
lingen, zeggend: Neemt en eet, 
dit is mijn lichaam, dat voor u 
wordt gegeven. Doe dit, elke 
keer dat u het zult doen ter ge-
dachtenis aan mij. Op dezelfde 
wijze nam Hij ook de kelk na de 
maaltijd en sprak: Neemt en 
drinkt er allen van, want dit is de 
kelk, een nieuw testament, in 
mijn bloed, dat voor u en voor 
de vergeving van de zonden 
wordt vergoten. Doe dit, elke 
keer dat u zult drinken van deze 
kelk ter gedachtenis aan mij 
(pagina 317)”. Zo zijn er de 
woorden toegevoegd ‘quod pro 
vobis tradetur - dat gegeven is 
voor u’ en weggelaten 
‘mysterium fidei’ en ‘pro multis’ 
in de consecratie van de wijn. 
Deze verhalen betreffende de 
evangelische mis, drukken zij niet 
de gevoelens uit die wij van de 
hervormde liturgie hebben sedert 
het concilie?  
 
Al deze veranderingen in de 
nieuwe ritus zijn werkelijk ge-
vaarlijk, omdat langzaamaan, 
vooral voor de jonge priesters, 
die niet meer de gedachte van 
het Offer kennen, niet meer de 

Het zal u van nut zijn het verhaal 
te herlezen over de eerste evan-
gelische Missen en hun gevolgen 
om u te overtuigen van de zon-
derlinge verwantschap tussen 
deze twee hervormingen. “In de 
nacht van de 24ste en de 25  de-
cember 1521 stroomde de me-
nigte de parochiekerk binnen. De 
evangelische Mis zou beginnen, 
Karlstadt bestijgt de preekstoel, 
hij preekt over de Eucharistie, hij 
stelt de communie onder twee 
gedaanten als verplicht voor, de 
biecht vooraf onnodig. Het ge-
loof alleen is voldoende. Karl-
stadt stelt zich vóór het altaar op 
in een burgerpak, zegt het Confi-
teor, begint de mis als gebruike-
lijk, tot aan het Evangelie. Het 
Offertorium, de Opheffing, kort-
om alles wat herinnert aan de 
gedachte van het Offer is wegge-
laten. Na de consecratie komt de 
communie. Tussen de aanwezi-
gen zijn er velen die niet gebiecht 
hebben, velen hebben gedronken 
en gegeten, zelfs sterke drank 
gebruikt. Zij naderen evenals de 
anderen. Karlstadt reikt de hos-
ties en presenteert de kelk. De 
communicanten nemen het ge-
consacreerde brood in de hand 
en drinken naar hun genoegen. 
Eén van de hosties valt op de 
kleding van een der aanwezigen 
en wordt door een priester opge-
raapt. Een tweede valt op de 
grond, Karlstadt vraagt aan de 
leken haar op te rapen en als zij 
weigeren met een gebaar van eer-
bied of van bijgeloof stelt hij zich 
tevreden met te zeggen ‘dat zij 
blijft waar zij is, mits men er niet 
overloopt.’  
 
Dezelfde dag gaf een priester in 
de omgeving de communie on-
der twee gedaanten aan een vijf-
tigtal mensen, waarvan slechts 
vijf gebiecht hadden. De rest had 
de algemene absolutie ontvangen 
en als penitentie had men hen 
eenvoudig aangeraden niet te 
hervallen in de zonde. De vol-
gende dag vierde Karlstadt zijn 
verloving met Anna de Mochau. 
Verschillende priesters volgden 
dit voorbeeld en trouwden. 
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gedachte van de werkelijke Te-
genwoordigheid van de Trans-
substantiatie kennen, en vooral 
voor wie dit alles niets meer be-
tekent, deze jonge priesters de 
intentie verliezen te doen wat de 
Kerk doet en lezen dan geen gel-
dige Mis meer. Zeker, de oude 
priesters, wanneer zij de Mis ce-
lebreren volgens de nieuwe ritus 
hebben nog het geloof van altijd, 
zij hebben gedurende zo vele 
jaren de Mis gelezen met het ou-
de ritueel. Zij hebben dezelfde 
bedoeling ermee bewaard, men 
mag geloven dat hun Mis geldig 
is. Maar naarmate deze intenties 
verdwijnen naar dezelfde mate 
zullen de Missen niet meer geldig 
zijn.  
 
Zij hebben nader tot de protes-
tanten willen komen, maar de 
katholieken zijn protestant ge-
worden en niet de protestanten 
katholiek, dat is duidelijk.  
 
Toen vijf kardinalen en vijftien 
bisschoppen naar het concilie 
van jongeren zijn gegaan, in Tai-
zé, hoe kunnen zij, deze jonge 
mensen, weten wat het katholi-
cisme is, wat het protestantisme 
is? Sommigen zijn te communie 
geweest bij de protestanten, an-
deren bij de katholieken. Toen 
kardinaal Willebrands op het oe-

Een verpozing op de JKI-jongerendagen te Dinant 

cumenisch concilie van de ker-
ken te Genève was, verklaarde 
hij, “wij moeten Luther in ere 
herstellen”. Hij heeft dit gezegd 
als afgevaardigde van de Heilige 
Stoel!  
 
Zie de Biecht. Wat is er gewor-
den van het sacrament van de 
boetvaardigheid door deze alge-
mene absolutie? Is dat een pasto-
rale manier, aan de gelovigen te 
zeggen: “Wij hebben u de alge-
mene absolutie gegeven, u kunt 
communiceren, en wanneer de 
gelegenheid zich voordoet, als u 
ernstige zonden hebt begaan, 
gaat u dan biechten in de loop 
van de komende zes maanden of 
jaar”. Kan men deze manier van 
doen pastoraal noemen?  
 
Welk denkbeeld kan men zich 
vormen van zware zonden? Het 
sacrament van het Vormsel ver-
keert in een gelijkaardige situatie. 
Een gangbare formulering is he-
den de volgende: “Ik teken je 
met het Kruis en ontvang de 
Heilige Geest”. Men moet duide-
lijk aangeven dat het de speciale 
genade van het sacrament is, 
waardoor de Heilige Geest zich 
geeft. Als men dit woord niet uit 
spreekt: “Ego te confirmo in no-
mine Patris ... “, is er geen sacra-
ment! Ik heb dit ook aan de kar-

dinalen gezegd, omdat zij mij 
verklaarden: “U geeft het Vorm-
sel waar u niet het recht hebt het 
te doen!” “Ik doe het, omdat de 
gelovigen bang zijn dat hun kin-
deren niet de genade van het 
Vormsel ontvangen, omdat zij 
twijfelen aan de geldigheid van 
het sacrament, dat nu in de ker-
ken wordt gegeven. Welnu, om 
tenminste die zekerheid te heb-
ben, werkelijk genade te ontvan-
gen vraagt men mij het H. 
Vormsel toe te dienen. Ik doe 
het omdat het mij toeschijnt dat 
ik niet het verzoek mag weigeren 
van hen die om een geldig 
Vormsel vragen, zelfs als dat niet 
geoorloofd is.”  
 
Omdat wij leven in een tijd waar-
in het natuurlijk en bovennatuur-
lijk goddelijk recht voorrang 
heeft over het positieve Kerkelijk 
recht, zodra dit Kerkelijk recht, 
in plaats van zijn kanaal te zijn, 
tegen dit goddelijk recht in op-
stand komt.  
 
Wij bevinden ons in een buiten-
gewone crisis. Wij mogen deze 
hervormingen niet volgen. Waar 
zijn de goede vruchten van deze 
hervormingen? Ik vraag het me 
werkelijk af: De liturgische her-
vorming, de hervorming van de 
seminaries, de hervorming van 
de religieuze congregaties. Al die 
algemene kapittels: Waarheen 
hebben zij die arme congregaties 
nu gevoerd? Alles verdwijnt. Er 
zijn geen novicen meer, geen 
roepingen meer. De kardinaal-
aartsbisschop van Cincinatti 
heeft het ook moeten toegeven 
op de bisschoppen-synode te 
Rome: “In onze landen, - hij ver-
tegenwoordigde alle Engels spre-
kende landen - zijn er geen roe-
pingen meer, omdat men niet 
meer weet wat de priester is”. 
  
Wij moeten dus in de Traditie 
blijven. Alleen de Traditie geeft 
ons werkelijke genade, biedt ons 
de continuïteit in de Kerk. Als 
wij de Traditie verlaten, werken 
wij mee aan de vernietiging van 
de Kerk. Ook dat heb ik aan de-
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ze kardinalen gezegd: “Ziet u 
niet dat het schema over de 
godsdienstvrijheid van het conci-
lie een tegenstrijdig schema is? In 
het eerste deel van het schema 
wordt gezegd: “Niets is er veran-
derd in de Traditie”, maar in we-
zen is alles van dit schema in 
strijd met de Traditie. Het is te-
genstrijdig met wat Gregorius 
XVI, Pius IX en Leo XIII ge-
zegd hebben. Dus men moet kie-
zen: Of we gaan akkoord met de 
godsdienstvrijheid van het conci-
lie, en dus zijn we tégen datgene 
wat deze pausen hebben gezegd, 
ofwel we zijn het eens met die 
pausen en dus niet eens met het 
gestelde in het schema over de 
godsdienstvrijheid. Het is onmo-
gelijk met allebei eens te zijn. En 
ik heb eraan toegevoegd: “Ik kies 
voor de Traditie. Ik ben vóór de 
Traditie en niet voor deze nieu-
wigheden, die voortvloeien uit 
het liberalisme. Niets anders dan 
het liberalisme dat gedurende 
anderhalve eeuw door alle pau-
sen werd veroordeeld. Dit libera-
lisme is middels het concilie de 
Kerk binnengekomen: vrijheid, 
gelijkheid en broederschap.”  

 
Vrijheid: de godsdienstvrijheid; 
broederschap: het oecumenisme; 
gelijkheid: de collegialiteit (nvdv.: 
hij doelt hier op het collegiali-
teitsbeginsel op het concilie; de 
paus zou niet meer het hoofd 
van de Kerk zijn, kort gezegd: 
men probeerde de hiërarchische 
structuur van de Kerk aan te tas-
ten). 
  
Dat zijn de drie beginselen van 
het liberalisme, tot ons gekomen 
van de 17de eeuwse filosofen, en 
dat is uitgelopen op de Franse 
Revolutie. Het zijn deze ideeën 
die door dubbelzinnige woorden 
het concilie zijn binnengedron-
gen. En we gaan nu naar de on-
dergang, de ondergang van de 
Kerk, omdat deze ideeën abso-
luut tegen de natuur in gaan en 
tegen het geloof. Er is geen ge-
lijkheid tussen ons, er is geen 
waarachtige gelijkheid. Paus Leo 
XIII heeft het heel duidelijk ge-

zegd in zijn encycliek over de 
vrijheid. 

 
Vervolgens de broederschap. Als 
er geen Vader is, waar zullen we 
dan broederschap zoeken? Als er 
geen Vader, is er geen God, hoe 
zijn wij broeders? Hoe kan men 
broeders zijn zonder gemeen-
schappelijke Vader? Onmogelijk! 
Moet men al de vijanden van de 
Kerk omhelzen: de communis-
ten, de boeddhisten en al diege-
nen die tégen de Kerk zijn? De 
vrijmetselaars? En sinds een 
week is er een decreet dat zegt 
dat er geen excommunicatie 
meer dreigt voor een katholiek, 
die in de vrijmetselarij intreedt, 
die Portugal heeft vernietigd. Die 
in Chili op de hand van Allende 
was? En nu in Zuid-Vietnam: de 
katholieke Staten moeten vernie-
tigd worden. Oostenrijk tijdens 
de eerste wereldoorlog, Honga-
rije, Polen ... De loge wil de ver-
nietiging van de katholieke Sta-
ten.  

 
Wat zal er in een jaar van Spanje 
worden, van Italië? Waarom 
opent de Kerk haar armen voor 
al deze mensen, die vijanden van 
de Kerk zijn? Ach, hoeveel zul-
len wij moeten bidden, bidden; 
wij zijn getuigen van een aanval 
van de duivel tegen de Kerk zo-
als men nog nooit gezien heeft. 
Wij moeten onze Lieve Vrouw 
bidden, de allerheiligste Maagd 
Maria, ons te komen helpen, om-
dat we werkelijk niet weten wat 
ons morgen te wachten staat. 
Het is onmogelijk dat God al 
deze godslasteringen en heilig-
schennissen tegen Zijn Glorie, 
Zijn Majesteit, aanvaardt. Den-
ken wij aan de wetten over de 
abortus, die wij in zoveel landen 
zien, aan de echtscheiding in Ita-
lië, aan het complete verval van 
de moraal en van de waarheid.  

 
Het is moeilijk te geloven dat dit 
alles kan gebeuren zonder dat 
God op zekere dag spreekt: en 
de wereld straft door verschrik-
kelijke kastijdingen.  

Daarom moeten wij God om 
barmhartigheid vragen voor ons 
zelf en voor onze broeders; maar 
wij zullen moeten strijden, vech-
ten. Strijden voor de handhaving 
van de Traditie en geen angst 
hebben. Boven alles de eeuwen-
oude ritus van onze Heilige Mis 
handhaven, omdat zij het funda-
ment van de Kerk is en van de 
christelijke beschaving. Als er 
niet meer een echte, een ware 
Mis in de Kerk zou zijn, zou de 
Kerk verdwijnen. Wij moeten 
dus die ritus bewaren, dit offer. 
Al onze kerkgebouwen zijn voor 
deze Mis gebouwd, niet voor een 
andere Mis; voor het Offer van 
de Mis, niet voor een avondmaal, 
voor een maaltijd, voor een ge-
dachtenis, voor een communie, 
nee! Voor het Offer van Onze 
Heer Jezus Christus dat voortge-
zet wordt op onze altaren! Daar-
voor hebben onze voorouders 
deze mooie kerken gebouwd, 
niet voor een maaltijd, niet voor 
een herinnering, neen!  
 
Ik reken op uw gebeden voor 
mijn seminaristen, om van mijn 
seminaristen ware priesters te 
maken, die het geloof hebben en 
die u daardoor de ware sacra-
menten en het Ware Offer van 
de H. Mis kunnen geven. Dank 
U. □ 
 
 

Restauratie westgevel deel 1  
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Onze catechismus leert ons dat Chris-
tus het H. Sacrament des altaars niet 
alleen ingesteld heeft als voedsel voor 
onze zielen, maar ook als Offer van 
het Nieuw Verbond. 
 

Meteen stellen we de vraag: wat 
is een offer? Het antwoord: een 
offer is een zichbare gave, die door 
een priester aan God wordt opge-
dragen, om Hem als onze opperste 
Heer te erkennen en te aanbidden. 
 

Het offer in de eigenlijke zin be-
vat een vernietigingsbeginsel in zich, 
waardoor men aangeeft dat men 
God erkent als Heer en Meester 
over leven en dood. Bvb. een 
offerdier wordt gedood, een spij-
ze wordt verbrand. Het bevat 
eveneens een oblatie- of offerbeginsel 
waardoor de mens offeraar wil 
betekenen de algehele toewijding 
en wegschenking van zichzelf 
aan de dienst en lofprijzing van 
God. Bvb. wierook wordt ver-
brand. 
 

Van in het begin van de wereld 
heeft men altijd offers aan God 
opgedragen. Na de consecratie-
woorden, smeekt de celebrant 
God genadig en mild te willen 
neerzien op de offergaven (= 
Christus voorafgebeeld) zoals Hij 
het offer van Abel, dat van Abra-
ham en dat van Melchisedech 
aanvaardde.  
 

Het Oud Testament staat er vol 
van! Men onderscheidde bloedige 
en onbloedige offers. De bloedige 
offers of het vergieten van het 
bloed, legden meer getuigenis af 
van Gods heerschappij over le-
ven en dood, of van ’s mensens 
wegschenking aan God, alsmede 
van het rechtvaardig doodvonnis, 
door God tegen de zondaar uit-
gesproken. De dieren werden 
gekozen uit hogere soorten, die 
een grote waarde hadden voor de 
mensen. De onbloedige offers, de 
spijs-, drank- en reukoffers be-
stonden uit brood, wijn, olie, 
wierook. 

De offers werden eveneens inge-
deeld naar het doel, het waarom 
de mensen ze lieten opdragen 
door de priesters in de Tempel. 
Er zijn vier doelen. De brandoffers 
of Holocaust werden geheel of 
gedeeltelijk verbrand, als erken-
ning van de opperste heerschap-
pij van Jehova. Het was hoofdza-
kelijk een offer van aanbidding. 
Het zoenoffer werd opgedragen tot 
verzoening der zonden. Het of-
ferdier werd gedeeltelijk ver-
brand en een gedeelte diende tot 
onderhoud van de priesters. Het 
bloed werd geplengd aan de voet 
van het altaar. Wie dit offer 
bracht, legde bij de schuldbelijde-
nis de hand op de kop van het 
offerdier ter zinnebeeldige over-
draging der zonden. In de Canon 
van het H. Misoffer doet de 
priester een gelijkaardige hande-
ling boven kelk en hostie, die 
reeds Jezus voorafbeelden, onze 
zonden op Zich nemend en wel-
dra uitboetend of de verdiensten 
ervan op ons toepassen. Het vre-
deoffer was ofwel een dankoffer 
voor de ontvangen weldaden, 
ofwel een smeekoffer om nieuwe 
weldaden, of een gelofte-offer ter 
inlossing van een gelofte, of ge-
heel vrijwillig offer. Van deze laat-
ste offers werd niet alles ver-
brand, maar kwam het grootste 
deel terug aan diegenen die het 
liet opdragen. 
 

Ter blijde herinnering aan de be-
vrijding van de dood en van de 
slavernij uit Egypte, moesten de 
Joden jaarlijks het paaslam offe-
ren, ‘het offer van de voorbijgang 
des Heren’ en zijn vlees nuttigen 
als een heilig offerdis. 
 

De Joodse offers waren nu een 
voorafbeelding van het offer van 
het Nieuwe Verbond. Het Joods 
paaslam was een voorafbeelding 
van Christus, die Zichzelf opof-
fert voor die vier doelen, hoger-
op besproken. 
 

Het H. Misoffer in het kort 
- E. H. Joseph Verlinden - 

Met de Menswording zegt de 
Godmens bij zijn intrede: “Want 
het is onmogelijk, dat het bloed 
van stieren en bokken zonden 
wegneemt. Daarom zegt Hij bij 
zijn Intrede in de wereld: “Offers 
noch gaven hebt Gij gewild, 
maar een Lichaam hebt Gij Mij 
bereid. Brand- en zoenoffers be-
haagden U niet. Toen zei Ik: Zie 
Ik kom!” Heb. 11, 4vv. 
 

Heeft Johannes De Doper, Jezus 
niet aangewezen als het “Lam 
Gods”? Ja, ons Paaslam Christus 
is geslacht! Bij de zoendood van 
Christus verloren de Mozaïsche 
offers hun betekenis, hielden zij 
op God aangenaam te zijn. Van-
af dit moment is het enige Offer 
Gode waardig: het Offer van Je-
zus Christus, de Godmens. Als 
God kon Hij niet lijden, niet 
boeten, niet voldoen, maar dit 
alles kon Hij wel als mens. In 
zijn heilige mensheid werd Hij 
onze Hogepriester en tegelijk ons 
plaatsvervangend Zoenoffer. 
Zijn goddelijke Persoonlijkheid 
gaf aan dit menselijk Zoenoffer 
een oneindige waarde.  
 

Na zich eenmaal voor ons op 
bloedige wijze geofferd te heb-
ben aan het kruis, offert Christus 
zich dagelijks, op onbloedige wij-
ze in de H. Mis. Het is hetzelfde 
slachtoffer, zichzelf opofferend door 
de bediening der priesters. Het is 
dus hetzelfde offer, alleen de wijze 
verschilt. Op het Kruis heeft 
Christus voor ons alle genaden 
verdiend, nodig om in de Hemel te 
komen. In de H. Mis worden de 
verdiensten van het Kruisoffer 
op ons toegepast! 
 

Wat is nu de H. Mis? De H. 
Mis is het onbloedig Offer van 
het Nieuw Verbond, waarin 
Christus zichzelf onder de ge-
daanten van brood en wijn aan 
zijn hemelse Vader opoffert door 
de priester. 
 

Het offer van Christus, heeft Je-
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komen alleen de priester toe, de 
omstaanders zich verenigend met 
de priester en de misdienaars. 
Keren wij nu terug naar de ana-
logie met de offers in het Oude 
Verbond. De gelovige bracht de 
voorgeschreven materie voor het 
al dan niet bloedig offer, voor 
een der vier doelen: aanbidding, 
verzoening, smeek of dank. De 
Godheid werd geëerd, aanbeden 
door het voltrokken offer. De 
priester die het offer voltrok leef-
de ervan en tenslotte bepaalde 
opgeofferde delen kwamen weer 
ten goede aan de offeraar. 
Door het offer wil de mens 
Gods heerschappij over leven en 
dood erkennen. Het duurbaarste 
dat de mens bezit op aarde is zijn 
leven. Het vijfde gebod verbiedt 
de mens hieraan een einde te ma-
ken. De mens mag zichzelf niet 
doden als offer aan God. Hoe 
lost hij dit dan toch op? Bestude-
ren wij het voorbeeld van Abra-
ham en zijn zoon Isaac. Wanneer 
Abraham zijn zoon op bevel van 
God moest en dus wilde slacht-
offeren, zei de Engel: stop en 
neem dat dier dat daarginds staat. 
Het dier was vervangend. God 
wilde alleen weten dat Abraham 
Hem erkende als hoogste Goed, 
en dat was voldoende. 
Het dier was vervangend. De 
dieren in het oude Verbond wa-
ren een voorafbeelding van de 
Godmens Christus. Wat de mens 
niet mag, dat mag de Godmens 
wel. En zo zal Christus zich in 
naam van de godvrezende mens 
slachtofferen, voor dezelfde vier 
doeleinden. 
Komen we terug naar dat 
‘vervangend’. Indien ik niet eet 
en drink moet ik sterven. Eten 
en drinken zijn een stuk van mijn 
leven. Wil ik nu aan God mijn 
leven opofferen, zal dit geschie-
den door een stuk aan mijzelf te 
ontnemen en aan God te offe-
ren. Dit wordt symbolisch weer-
gegeven door de materie brood 
en wijn, de offergaven van het H. 
Misoffer, nodig om het onbloe-
dig offer van Christus op het al-
taar te hernieuwen.  
Als ik dan een offer, aangenaam 

aan de H. Drievuldigheid, één 
God, wil brengen, loopt dit over 
het offer van de Godmens Chris-
tus, waarvoor brood en wijn no-
dig zijn. Wanneer er brood en 
wijn aanwezig zijn, kan naar de 
wijze van het offer van Melchise-
dech, het offer van Christus 
plaats vinden. Een stuk van mij-
zelf, van mijn leven, m. a. w. 
eten: d.i. brood en wijn wordt 
onttrokken aan mijn leven, aan 
profaan gebruik. Dit gebeurt 
door de gebeden van de Offeran-
de.  Eens dat deze akte gebeurd 
is, behoren brood en wijn toe 
aan God en zullen deze twee on-
derscheiden materies het Li-
chaam en Bloed van Christus 
worden door de consecratie-
woorden uitgesproken door de 
priester. Er is nu een speciale 
relatie tussen mij en de God-
mens. Ik heb gezorgd voor de 
materie brood en wijn, die nu het 
Lichaam en Bloed des Heren 
geworden zijn! En als ik dan nog 
nader ter heilige tafel, is de cirkel 
rond. Ik voed mezelf nu niet 
meer met natuurlijk voedsel, 
maar met goddelijk voedsel. Ik 
word een andere Christus, ik be-
doel: ik ga meer op Christus ge-
lijken. Dit is wat het zou moeten 
zijn of worden. Christus, voor 
ons gestorven op het Kruis, wat 
de H. Mis is. Ik, afgestorven aan 
mijzelf, aan de zonde, aan de we-
reld, altijd meer deugdzaam, hei-
lig. 
De Kerk organiseert het Offer aan 
God, d. i. het H. Misoffer, nu niet 
meer met de directe materie brood en 
wijn, maar wel, wat wij noemen, via 
het stipendium. De Kerk, via haar 
hogere bedienaren bepaalt hoe groot dit 
is. Maar het is een offer, ons offer aan 
God en niet aan de priester. Deze laat-
ste is maar een noodzakelijk instru-
ment. Ditzelfde geldt voor het offergeld 
in de zondagsschaal wanneer de H. 
Mis gelezen wordt of gebruikelijk de 
hoogmis opgedragen wordt pro populo. 
Wat wij in de schaal leggen vertegen-
woordigt ons offer aan God.□ 
  
 

zus zelf aan zijn Kerk toever-
trouwd. Zij zal dit offer nu orga-
niseren, zodat de verdiensten van 
Christus op ons, mensen in de 
tijd toegepast kunnen worden. 
Doelgroep = alle mensen. Maar 
helaas, alleen de mensen van 
goede wil zullen hiervan weten 
gebruik te maken. Een groot 
mysterie! Het is het verschil in de 
consecratiewoorden van voor 
allen en voor velen.  
De Kerk organiseert dit Christus’ 
offer door haar vertegenwoordi-
gers, instrumenten: de priesters. 
Het zijn de priesters die de woor-
den van de consecratie uitspre-
ken, in naam van Jezus en zo het 
offer van Jezus op een onbloedi-
ge wijze voltrekken, hernieuwen, 
tegenwoordig stellen.  
Hoe worden de vruchten van het 
H. Misoffer verdeeld? Hoe ge-
schiedt de toepassing van de ver-
diensten van Jezus’ offer op ons? 
Ook wij willen een offer (met 
zijn vier doelen: aanbidding, ver-
zoening voor onze zonden, 
smeek- en dankgebed) brengen 
aan die Ene, ongeschapen God, 
die hemel en aarde geschapen 
heeft. En dit loopt onvermijde-
lijk over en door en in Jezus 
Christus.  
Welnu, de vruchten worden ver-
deeld in algemene, bijzondere en ge-
heel bijzondere. De algemene vruch-
ten komen rechtstreeks toe aan 
de lijdende en strijdende Kerk, 
voor zover deze geen beletsel 
stellen, en zijdelings aan alle 
mensen, in zoverre alle mensen 
tot de Kerk geroepen zijn. De 
bijzondere komt aan de priester 
toe, maar hij kan deze aan ande-
ren afstaan, wanneer hij bvb. 
voor een bepaald doeleinde de 
H. Mis opdraagt. Praktisch zeg-
gen wij de priester draagt de H. 
Mis op voor die of die intentie, 
aangegeven door een christenge-
lovige. De bijzondere vrucht be-
staat uit voldoeningskracht voor 
tijdelijke straffen, verzoenings-
kracht voor zonden en smeek-
kracht voor geestelijke en tijdelij-
ke gunsten, en ook als dank voor 
bekomen gunsten. De geheel bij-
zondere of persoonlijke vruchten 
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Het ware ontroerend verhaal van een klein tienjarig 
Chinees meisje en haar grote liefde voor Jezus, tij-
dens de communistische vervolging van de jaren 50 
in China. 

Toen God in 1979 zijn dienaar Fulton Sheen bij zich 
riep, huilden er miljoenen Amerikanen en ze hadden 
het gevoel wees geworden te zijn. 

Jarenlang hadden zij naar hem geluisterd en geboeid 
aan zijn lippen gehangen, Hij had een uitzonderlijk 
charisma. Hij bezat een natuurlijke welsprekendheid 
en was tegelijkertijd begiftigd met de kracht van de 
Heilige Geest. Wat had hij zijn luisteraars te zeggen? 
Dat God leeft, dat Hij groots is en zeer de moeite 
waard. Bisschop Sheen had zo een uitstraling, dat de 
radiozenders om hem vochten, aangezien de luister-
dichtheidscijfers voor hem hoger uitvielen dan ooit. 
Met zijn beroemde televisieprogramma "Het leven is 
de moeite waard om te leven", wist hij ongeveer der-
tig miljoen mensen wekelijks te bereiken. 

Deze grote aartsbisschop, deze reus in het evangeli-
seren, had een geheim. Zoals alle grote geesten, de 
echte grote welteverstaan, koesterde hij in het ge-
heim een ontmoeting, een gebeurtenis uit zijn leven, 
waarbij de genade hem zo diep had getroffen, dat hij 
voor geen goud ter wereld ooit nog van koers wilde 
wijken. Maar om te weten wat er is gebeurd, moeten 
we naar het China van de jaren vijftig, toen de on-
derdrukking door het communisme er op z'n hevigst 
was. 

Kleine Chinese pasjes ... 

Zuster Euphrasie is tevreden, want de kinderen van 
de parochieschool zijn ernstig aan het bidden. Veel 
van de kinderen hebben twee maanden geleden met 
grote overgave en met heel hun hart hun eerste 
communie gedaan. De vraag van de kleine Li van 
tien jaar laat haar lachen. 

- Waarom heeft de Heer Jezus ons niet geleerd om 
te zeggen: "Geef ons heden onze dagelijkse rijst"? 

Omdat de kinderen 's ochtends, ‘s middags en 's 
avonds rijst eten, weet de zuster niet hoe ze op deze 
vraag moet antwoorden. 

Dan zegt de religieuze: 

- Dat is ... wel ... brood wil zeggen: Eucharistie. 

Gezegd moet worden dat zuster Euphrasie meer 
vanuit haar hart leeft, dan dat ze uitblinkt in de theo-
logie. 

- Aan de goede Jezus vraag je de dagelijkse commu-
nie en voor je lichaam heb je elke dag rijst nodig. 
Maar je ziel, waardevoller dan je lichaam, heeft hon-
ger naar dit brood, dat het Brood des levens is. 

Als in de maand mei Li haar eerste communie doet, 

zegt ze in haar hart tegen Jezus: 

- Geef mij elke dag mijn dagelijks brood, opdat mijn 
ziel mag leven en het goed mag maken. 

Sindsdien gaat Li elke dag ter communie. 

Maar zij beseft goed dat de ‘slechteriken' (de godde-
loze communisten), haar het elk moment kunnen 
beletten om Jezus in de communie te ontvangen. 
Daarom bidt ze vurig dat dit nooit zal gebeuren. Ze 
zijn al een keer in de klas geweest en hebben toen 
aan de kinderen gezegd: 

- Jullie moeten ogenblikkelijk al je afgodsbeelden 
afgeven. 

Li wist maar al te goed wat ze daarmee bedoelden. 
En toen hebben de kinderen, bang als ze waren, al 
hun zorgvuldig geschilderde bidprentjes onder 

dwang moeten afgeven. En daarna heeft de commis-
saris met een woedend gebaar het kruisbeeld van de 
muur gerukt en het toen ook nog op de grond ge-
gooid en vertrapt, terwijl hij schreeuwde: 

- Het nieuwe China duldt zo'n grove vorm van bijge-
lovigheid niet meer. 

De kleine Li die zo dol was op haar afbeelding van 
de Goede Herder, probeerde die in haar bloes te 
verstoppen; het was de afbeelding die ze op haar 
eerste communie had gekregen. Zij kreeg een harde 
klap, zij verloor haar evenwicht en viel toen op de 
grond. De commissaris liet de vader van het meisje 
bij zich komen en vernederde hem alvorens hem 
vast te binden en te mishandelen. 

Diezelfde dag dreef een politierazzia alle mensen 
samen in de kerk, waar ze een nieuw type preek kre-
gen voorgeschoteld, dat de commissaris met stem-
verheffing te berde bracht, om zo missionarissen en 
de 'vertegenwoordigers van het Amerikaanse imperi-
alisme' belachelijk te maken ... Met een donderende 
stem beval hij de militie het tabernakel stuk te slaan. 

De kleine Li 
- Eerw. Zuster Emmanuel Maillard - 
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De mensen hielden hun adem in en baden vurig. 

Naar de mensen toegekeerd, schreeuwt de man: 

- Nu kunnen jullie zien of jullie Christus zich weet te 
verdedigen. Zie wat ik doe met jullie 'Werkelijke Te-
genwoordigheid'; een truc van het Vaticaan, om jul-
lie nog meer uit te buiten. 

Terwijl hij dit zei, pakte hij de ciborie en wierp de 
hosties op de grond. 

Verbijsterd deinsden de gelovigen terug, en wisten 
nog net een schreeuw te onderdrukken. 

De kleine Li is als aan de grond genageld. O, wat 
heeft men met het Brood gedaan? Haar rechtscha-
pen en onschuldig hartje begint te bloeden bij de 
aanblik van al die hosties die verspreid op de grond 
liggen. 

Is er dan niemand om Jezus te verdedigen? De com-
missaris drijft er de spot mee en zijn godslasteringen 
gaan soms gepaard met een vette lach. Li huilt in 
stilte. 

- En nu, iedereen naar buiten, schreeuwt de commis-
saris, en wee degene die het lef heeft om terug te 
keren in dit hol van bijgeloof. 

De kerk stroomt leeg. Maar naast de aanbiddende 
engelen, die altijd aanwezig zijn bij Jezus-Hostie, is 
daar ook nog een andere getuige, die niets gemist 
heeft van dit voorval, dat zich onder zijn ogen af-
speelt. Het is pater Luc, van de Buitenlandse Missie. 
De parochianen houden hem verborgen in een nis, 
hoog in het koor, vanwaar hij uitzicht heeft op heel 
de kerk. Hij gaat op in een gebed van eerherstel en 
lijdt eronder dat hij zich niet kan bewegen, want hij 
hoeft zich maar te verroeren en parochianen die 
hem hebben weggemoffeld, zullen gearresteerd wor-
den, omdat ze verraad hebben gepleegd door hem te 
verstoppen in de kerk. 

- Heer Jezus, heb medelijden met Uzelf, bidt hij, vol 
angst, voorkom deze heiligschennis. Heer Jezus. 

Plotseling wordt de drukkende stilte in de kerk door-
broken door een piepend geknars. De deur gaat 
zachtjes open. Het is de kleine Li van nog geen tien 
jaar en kijk, met kleine Chinese pasjes nadert ze het 
altaar .... Zij bezorgt pater Luc doodsangsten: ze kan 
op elk moment worden gedood. Maar hij mag geen 
contact met haar maken. Hij kan alleen maar toekij-
ken en alle heiligen in de hemel smeken om dit kind 
te sparen. Eerbiedig buigt de kleine voorover en be-
gint in stilte te aanbidden, zoals zuster Euphrasie het 
haar heeft geleerd. Ze weet dat ze eerst haar hart 
moet voorbereiden, voordat ze Jezus kan ontvangen. 
Met gevouwen handen bidt ze op een mysterieuze 
manier tot haar dierbare, in de steek gelaten en mis-
handelde Jezus. Dan ziet pater Luc hoe ze nog die-
per vooroverbuigt en op handen en voeten met haar 
tong een hostie opraapt. Dan knielt ze, en richt zich 
naar binnen gekeerd tot haar hemelse bezoeker. Elke 
seconde telt. Pater Luc vreest het ergste" Als hij 
maar iets tegen haar zou kunnen zeggen. Maar het 

kind vertrekt weer zachtjes, zoals zij ook is gekomen 
bijna huppelend. 

Er zijn nog hevige zuiveringen aan de gang en de 
vliegende brigade die de orde moet handhaven, kamt 
heel het dorp en de omgeving uit. Dat is het lot van 
het Nieuwe China. Bij de boeren durft niemand zich 
te roeren. Verscholen in hun hutten van bamboe, 
hebben ze geen idee wat de toekomst hen zal bren-
gen. 

Elke morgen echter, weet onze kleine Li te ontsnap-
pen, om haar Levende Brood in de kerk terug te vin-
den. Daar speelt zich dan precies dezelfde scene af 
als die beruchte avond: ze pakt één hostie met haar 
tong en verdwijnt. Pater Luc fronst zijn wenkbrau-
wen: waarom neemt zij ze niet allemaal tegelijk? Hij 
weet hoeveel hosties het zijn: tweeëndertig. Weet zij 
dan niet dat zij er meerdere tegelijk kan oprapen. 
Nee, dat weet zij niet. Zuster Euphrasie is hier dui-
delijk over geweest:" 

Eén hostie per dag volstaat. En je raakt de hostie 
niet aan, maar ontvangt op de tong". De kleine 
houdt zich aan de regels. 

Op een dag is nog maar één hostie over. Bij het krie-
ken van de dag sluipt het kind zoals gewoonlijk de 
kerk binnen en nadert het altaar. Ze knielt neer en 
bidt vlakbij de hostie. Pater Luc onderdrukt een 
schreeuw. 

Bij de ingang van de deur staat een soldaat en hij 
richt zijn revolver. Men hoort alleen een doffe knal, 
gevolgd door een schaterlach. Het kind zakt meteen 
in elkaar. 

Pater Luc denkt dat zij dood is, maar nee, hij ziet 
hoe zij nog met moeite in de richting van de hostie 
kruipt en haar lippen erop plakt. 

Dan volgen nog enkele stuiptrekkingen, waarna haar 
lichaam zich plotseling ontspant. De kleine Li is 
dood. 

Ze heeft alle hosties gered. Elke dag een 'heilig uur'. 

Twee maanden voor hij op vierentachtigjarige leef-
tijd stierf, gaf Mgr Sheen tijdens een interview op 
een van de nationale televisiezenders zijn geheim aan 
het publiek vrij. 

- Excellentie, vroeg de journalist, u hebt miljoenen 
mensen in de hele wereld geïnspireerd. Maar uzelf, 
wie heeft u geïnspireerd. Een paus misschien? 

Noch een paus, noch een kardinaal antwoordde hij. 
Zelfs geen priester of religieuze. Mij heeft een klein 
Chinees meisje van tien jaar geïnspireerd. 

Toen vertelde Mgr Sheen het verhaal van de kleine 
Li. En zo liet hij zijn intieme testament na. De liefde 
van dit kind voor Jezus in de Eucharistie heeft zo'n 
indruk op hem gemaakt, voegde hij eraan toe, dat hij 
op de dag dat hij dit ontdekte de Heer heeft beloofd, 
elke dag van zijn leven tot aan zijn dood, een uur het 
Heilig Sacrament te aanbidden, wat er ook zou ge-
beuren. En Mgr Sheen heeft niet alleen zijn belofte 
gehouden, maar hij heeft ook nooit een gelegenheid 
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voorbij laten gaan om de liefde voor Jezus in de Eucha-
ristie uit te dragen. Hij hield niet op gelovigen uit te no-
digen om elke dag een heilïg uur door te brengen voor 
het Heilig Sacrament. 

Voor hem stond het onomstotelijk vast: dit onbekende 
en arme kind uit China was de vonk, die de geweldige 
vruchtbaarheid van zijn apostolaat heeft bewerkt. 

Het verhaal van deze kleine Chinese wordt verteld in 
'Les Voleurs de Dieu' (De dieven van God), geschreven 
door Maria Winowsla. Omdat zij zeer nauw verbonden 
was met de cultuur van de Russische, Poolse en Chinese 
intelligentsia tijdens de verschrikkelijke jaren van de ver-
volgingen, heeft Maria ervoor gezorgd dat verschillende 
herinneringen aan waardevolle gebeurtenissen uit het 
leven van enkele Poolse heiligen (zoals broeder Albert, 
zuster Faustina, pater Maximiliaan Kolbe) aan de verge-
telheid zijn onttrokken. 

  Die dag begreep heel Amerika, terwijl het voor de 
buis zat gekluisterd, dat de miljoenen harten die deze 
grote prediker had weten te raken, in wezen via de kleine 
Li werden geraakt. 

Dat het grote aantal bekeringen dat via deze heuse me-
diagigant was bewerkt, in werkelijkheid het werk was van 
haar kleine zuivere hartje. Dat de miljoenen aanbidders, 
die deze heilige bisschop tot aanbidding van het Heilig 
Sacrament had gebracht, in werkelijkheid daartoe waren 
gebracht door haar tweeëndertig heldhaftige bezoeken 
aan de op de grond geworpen Jezus. 

Dat de opbloei van wijdingen en roepingen, die deze 
populaire prelaat van Amerika had weten op te wekken, 
in wezen te danken was aan deze kleine Chinese martela-
res en haar bloedbruiloft met het Lam". 

Lieve kleine Li, als ik je dit boek heb opgedragen is dat, 
omdat je als heldin mijn voorkeur geniet. Maar, ik moet 
je bekennen, er is ook een andere wat meer baatzuchtige 
reden: je werk is nog niet af. Geef je ogen de kost en zie: 
vandaag de dag zijn het niet tweeëndertig hosties die op 
de grond liggen, maar wel duizenden, miljoenen. 

Elke dag wordt Jezus geslagen, wordt er om Hem gela-
chen, wordt Hij vertrapt. Het aantal sekten dat de Eu-
charistie ontheiligt groeit met de dag. In bijna alle paro-
chies communiceren elke zondag wel enkele gelovigen 
op onwaardige wijze, terwijl ze in diepe zonde leven, die 
de Bijbel een gruwel noemt en die de dood van de ziel 
veroorzaken. Jezus is nog nooit zo gemarteld, kleine Li. 
We laten nog maar buiten beschouwing de onverschillig-
heid van zoveel uitverkozenen, die te vaak opgaan in 
wereldse aangelegenheden en zich niet bewust zijn van 
de onpeilbare liefde waarmee zij worden bemind. Hoe-
veel tabernakels staan er in Frankrijk verlaten en onder 
stof bedolven bij. En als men toch wil aanbidden, dan 
staat men voor een gesloten deur. In Amerika is het ta-
bernakel vaak in een hoek van de kerk geplaatst, als het 
al niet in de sacristie is. Soms heeft men zelfs de bidstoe-
len verwijderd, en wee degene die tijdens de consecratie 
durft te knielen: dat hoort niet en de kans is reëel dat je 
wordt buitengesloten. 

Na het ochtendgebed verlaten de kinderen de kapel 

Tuinieren maakt deel uit van de vorming 

De kinderen koken soep met balletjes 

Onze school bezoekt onze overburen met Pasen 
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Bij zijn bezoek aan Antwerpen op 21 maart zegent Mgr Fellay heel speciaal onze school 

Bij de catechese vind je nog nauwelijks zusters van 
het slag van Zuster Euphrasie. En nu worden de 
kinderen er vaak niet toe gebracht om Jezus te leren 
kennen en om Hem te beminnen. Ook in de gezin-
nen spreken ouders maar zelden, zonder meer, over 
Jezus als over een goede vriend. Integendeel, er 
wordt aan voorbijgegaan, met als gevolg dat de kin-
deren denken dat God niet bestaat en ze zo teloor-
gaan in het atheïsme. 

Ik kan nog lang doorgaan, maar vanuit de hemel zie 
je alles zoveel beter. Nee, jouw werk zit er nog niet 
op, Kleine Li! 

Volgens Maria Winowska was de kleine Li eerder 
teruggetrokken van temperament, ze sprak nauwe-
lijks. Ze was zeer verlegen en gaf de voorkeur aan 
luisteren. 

Eerlijk gezegd, is met jouw martelaarschap in China 
je werk pas begonnen. Kom ons te hulp. Zoals je 
Bisschop Sheen hebt bijgestaan, sta nu ook elke 
priester, elke bisschop elke gewijde en elke christen 
bij. Openbaar ons het verborgen Kind, jouw grote 
vriend. Geeft ons iets van jouw onverdeelde liefde 
voor Jezus, deze diepgewortelde en tedere liefde van 
je onschuldige hart.  

Uit : Het verborgen kind van Medjugorje - E. Zr 
Emmanuel Maillard, Uitgverij Tabor □ 

LUTHER IN DE VLAMMEN.  

 De 13de oktober 2016 zette paus Franciscus een 
beeld van Luther in het Vaticaan ter zijner eer. Zo 
wou hij de 500ste verjaardag van de Hervorming 
van Luther gedenken, die gedurende het ganse jaar 
2017 zal herdacht worden. 

Op 10 november 1883 was zuster Marie Séraphine 
van het H. Hart stichteres van het Instituut van de 
Zusters der Engelen in Eisleben. Het was het feest 
van de 400ste verjaardag van de geboorte van 
Luther.  Zij vluchtte de menigte die ter zijner gele-
genheid naar de geboortestad van Luther gekomen 
was. Ze ging toevallig in een kerk om zich te bezin-
nen. Haar engelbewaarder verwittigde haar dat dit 
een protestantse kerk was. “Sta op, want ge zijt in 
een protestantse kerk”. Daarna zegde hij: “maar ik 
wil dat ge de plaats ziet waar Luther is vervloekt en 
de pijn die hij doorstaat als straf voor zijn hoog-
moed”. De engel toonde haar de hel en zij zag daar 
Luther. 

Op 28 mei 2011 verklaarde Paus Benedictus XVI, 
zuster Marie Séraphine van het H. Hart zalig (1849 
– 1911)  

Uit  “Le Pélican n° 94 - 2016” - Priorij St.- François 
Régis – 31 rue Holtzer. 42240 Unieux 
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Protest: Pater, ge overdrijft! Zeker te 
veel katholieken leven niet meer volgens 
hun principes, ze beleven hun gods-
dienst niet echt meer in de praktijk, 
maar zeggen, dat er velen protestant 
geworden zijn, ge overdrijft! 

Ik overdrijf? Kom met mij mee, 
als ge de moed hebt de mensen 
te ondervragen, zelfs vrienden, 
ze zullen u zeggen: “Ja, ik ben 
katholiek, maar niet pratikerend, 
of op mijn manier, enz.” Van-
daag de dag, zal de meerderheid 
u zo een antwoord geven, gij 
weet dat wel. Maar zie. 

Wat is een protestant? 

Of hij nu Luthers, Calvinist, me-
thodist, pinksterbeweging, enz. 
is, want ik denk, dat ge weet, dat 
er meer dan duizend sekten zijn, 
ze hebben allemaal hetzelfde ge-
meen: ze geloven alleen in de 
bijbel. Maar hier zijn er al ver-
schillen. De meeste protestantse 
bijbels hebben het boek Tobit 
weggelaten, de teksten van de H. 
Lucas vervalst, het epistel van 
van St-Jacobus, enz... Ze hebben 
vooral gemeenschappelijk dat ze 
niet willen bidden tot de H. 
Maagd Maria. Er is ook geen ge-
hoorzaamheid aan de paus. Som-
migen haten hem zelfs. Kortom, 
ze zijn allen akkoord met wat 
men noemt: de rechtvaardiging 
enkel door het geloof. 

Wat betekent rechtvaardiging 
enkel door het geloof? 

De beste verklaring zou kunnen 
gegeven worden door te verwij-
zen naar de grondlegger van het 
protestantisme, de katholieke 
monnik Maarten Luther (1483-
1546). Zijn vertrekpunt, het cen-
trum van zijn activiteit, de grond-
gedachte, die gans zijn leven do-
mineert en die van hem één van 
de meest gepassioneerde mensen 
maakte die men ooit gezien heeft 
is de bezorgdheid voor zijn heil, 
d.w.z. zijn ziel redden. Wat op 

zichzelf een excellente zaak is. 

Deze bezorgdheid is rechtstreeks 
het gevolg van dit woord van 
Onze Heer Jezus Christus: “Wat 
baat het de mens heel de wereld 
te winnen, als hij zijn ziel ver-
liest!” (Lc 9, 25). Hoe dikwijls 
weerklinkt dat woord in de har-
ten van de mensen, zelfs indien 
ze noch priesters, noch monni-
ken zijn. Ze zijn gedreven en on-
rustig door de aardse wellusten: 
rijkdom, ambitie, de verlangens 
van het vlees. Hoeveel gekwelde 
geesten kwamen in het verleden 
tot deze vaststelling, de nietig-
heid van de geneugten dezer we-
reld, die voorbijgaan en het hart 
van de mens vermoeien om na 
een kort leven te eindigen in een 
put op het kerkhof met, mis-
schien, de hel als juist gevolg, 
indien zij alleen leefden voor de 
“aardse voedingsmidde-
len” (André Gide). Zij hebben 
door deze woorden van Ons 
Heer een zin voor hun leven te-
ruggevonden en het kunnen re-
oriënteren naar het éne noodza-
kelijke, dat vrede en vreugde 
geeft. Alle grote bekeringen, deze 
van de grote heilige Augustinus, 
deze van de vrolijk levende Fran-
ciscus van Assisi en van dichter 
bij deze van Charles de Foucault 
dragen de sporen van deze ge-

weldige gedachte: de inzet voor 
de eeuwigheid die het eindpunt is 
van onze bestemming van ieder 
van ons. Het is deze inzet, die de 
jonge Luther op 22-jarige leeftijd 
naar het monnikenklooster van 
de Augustijnen in Erfurt dreef, 
ook al had hij daartoe nog andere 
redenen. 
 
Het inwendige drama van 
Luther 
Hij wordt beheerst door de ge-
dachte van de zaligmaking. De 
grote vijand van het heil is de 
zonde, de morele bezoedeling. 
De zonde is het allergrootste 
kwaad, meer te vrezen dan de 
melaatsheid of de dood. Dus 
voor hem en hij heeft tot dat 
punt gelijk, zich bevrijden van de 
zonde, het juk van de slechte ge-
woonten, van zich afwerpen, om 
zich te verenigen in de meest 
dringende en allereerste van alle 
opdrachten. Maar met de erfzon-
de, die aan ons vel kleeft, is het 
moeilijk zich van slechte ge-
woonten te ontdoen. Maar, onze 
ziel is door zichzelf alleen onbe-
kwaam voor deze kapitale taak. 
Maar Luther vergeet dat hij in 
alle omstandigheden van het le-
ven beroep kan en moet doen op 
Jezus Christus de Redder wat St 
Paulus klaar gepreciseerd heeft, 

HOE KATHOLIEKEN GERUISLOOS  
PROTESTANT WORDEN 

- Pater Jean Jacques Marziac - 

De Paus eert de ketter 

Luther in het Vaticaan 
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Paus Paulus III : “Krachtens 
ons apostolisch gezag, onze ze-
kere kennis van zaken en de in-
houd van dit schrijven, keuren 
wij hierbij goed en bevestigen 
wij, deze onderrichtingen of 
Geestelijke Oefeningen en alles 
wat ze bevatten. In de Heer en 
krachtens heel ons gezag spo-
ren wij alle gelovigen, mannen 
en vrouwen, en elk van hen in 
het bijzonder, aan om gebruik 
te maken van deze zo vrome 
Oefeningen en om zich te laten 
vormen door zulke heilzame on-
derrichtingen ...”  (31 juli 1548) 

Paus Leo XIII : “Ik heb niet 
weinig gedaan voor het bisdom 
waarin ik geboren ben. Maar één 
zaak lijkt me heilzaam boven alle 
anderen en vervult in dit uur 
mijn ziel met echte vreugde : de 
Geestelijke Oefeningen toegan-
kelijker te hebben gemaakt voor 
de geestelijkheid. Destijds las ik 
vele boeken, de ene na de ande-
re, om mijn ziel degelijk voedsel 
te verschaffen. Geen enkele kon 
nochtans mijn verlangen vol-
doen. Tenslotte kreeg ik de 
Geestelijke Oefeningen in 
handen en toen kon ik vol-
daan zeggen : “Nu heb ik het 
voedsel dat mijn ziel zocht. 
En sindsdien heb ik de Geestelij-
ke Oefeningen nooit meer terzij-
de gelaten.”.” 

H. Pius X : “… Wij hebben al-
tijd veel achting gehad voor de 
gewoonte de Geestelijke Oefe-
ningen te volgen, vooral zoals, 
onder een gans hemelse inge-
ving, uw Stichter, Sint-Ignatius 
ze vastgelegd heeft. Ze bezitten 
een wonderlijke werkdadig-
heid om de zeden te verbeteren 
EN om de christelijke zielen te 
vernieuwen.”  (8 december 1904) 

Paus Pius XI : “Het is bewezen 
dat, onder alle – voorzeker prij-
zenswaardige – methodes om 
een retraite te doen, er één is 
die altijd de eerste rang bekleed 
heeft en die vereerd werd met de 
volle en talloze malen herhaalde 
goedkeuring van de H. Stoel, 
[…] namelijk de methode van 

wust, dat hij een zondaar was. 
Hij had oprecht berouw en vocht 
tegen zijn bekoringen om niet 
meer te hervallen. Hij zou zich 
veel boetes laten opleggen, bid-
den tot de H. Maagd, de Toe-
vlucht der zondaars. Hij zou de 
aanvallen van de duivel verbre-
ken en door zijn strijd en zijn 
vertrouwen zal hij één van de 
grootste heiligen van zijn tijd 
worden. Door zijn mirakelen kon 
hij zieken gezond maken en aan 
doden het leven terug geven. 

Luther daarentegen had een on-
geduldig en heerszuchtig tempe-
rament. Hij zou de traagheid van 
de geestelijke vooruitgang, die de 
kwelling uitmaakt van al de zie-
len, die door een ideaal aange-
trokken worden, niet kunnen 
verdragen. Zijn gepassioneerde 
verlangen naar volmaaktheid, de 
verzekerde en stille heiligheid, 
veroorzaakte zonder ophouden, 
pijnlijke terugtrekking op zichzelf 
en het gevoel van een groeiend 
onbehagen, vervulde zijn hart. 
Dit had kunnen eindigen in wan-
hoop. Hij verbeeldde zich een 
uitweg, of beter gezegd, de duivel 
suggereerde hem een oplossing 
voor zijn inwendig drama. 

Ik heb gezegd: “de duivel”? Ja! 
Want o, in de Geestelijke Oefe-
ningen van Sint-Ignatius is klaar 
uitgelegd, dat niet alles wat door 
ons hoofd passeert noodzakelijk 
van ons komt. Er zijn gedachten, 
plannen die in ons van buiten 
komen. Dit kan gebeuren door 
de goede geest, wat we noemen 
“inspiratie” of door een slechte 
geest, de duivel.  Dit noemen we 
“een bekoring”, wat helemaal 
niet hetzelfde is! 

Welke bekoring had de duivel 
voor Luther? Waarom is hij be-
zweken? DE REDDING EN-
KEL DOOR HET GELOOF, 
dit wil zeggen het volstaat van te 
geloven om gered te zijn: de Wet 
van God leek hem onmogelijk te 
vervullen, de begeerlijkheid on-
mogelijk te overwinnen. Het 
woordenboek zegt duidelijk: 
“begeerlijkheid, neiging om te 
genieten van de wereldse goede-

(I Cor. 10, 13): “Broeders, ik 
bezweer u uit naam van onzen 
Heer Jezus Christus, dat gij 
allen hetzelfde spreekt en dat 
er onder u geen scheuringen 
zijn, maar dat gij volkomen 
één zijt in dezelfde gezindheid 
en dezelfde overtuiging. Want, 
mijn broeders, door de lieden 
van Chloë is me over u bekend 
geworden, dat er twisten zijn 
onder u. Ik bedoel dit: Ieder-
een van u zegt: “Ik ben van 
Paulus, ik van Apollo, ik van 
Kefas, ik van Christus.” Is 
Christus soms verdeeld? Of is 
Paulus soms voor u gekrui-
sigd, of zijt gij in Paulus’ 
naam gedoopt?”  

Nochtans had men hem in het 
klooster geleerd zich voor zich-
zelf te behoeden, te rekenen op 
de genade van Ons Heer, boete 
te doen, te bidden. 

En toch, pijnlijke ervaringen, 
sterke bekoringen brachten hem 
tot een oplossing vreemd van de 
klassieke opleiding, want hij 
vond in het klooster deze inner-
lijke vrede niet en deze inwendi-
ge zekerheid, die hij er was ko-
men zoeken. Hij had zware mo-
rele ontgoochelingen, misschien 
zonden, in elk geval pijnlijke al-
ternatieven van vertrouwen en 
wanhoop, van vurigheid en ver-
waarlozing. 

Zijn tegenstander St-Ignatius 
van Loyola (1491-1546) 

Hij was door de Voorzienigheid 
zijn tijdgenoot op enkele jaren 
na, - Hij was wellicht vóór zijn 
bekering een grotere zondaar dan 
Luther, maar hij was veel nederi-
ger en vooral geduldig, ging van 
biecht naar biecht, zich gans be-
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niets meer.  Eerder het omge-
keerde. De katholieken gaan over 
tot een protestantse sekte waar 
de moraal zoveel gemakkelijker 
is, waar men mag echtscheiden, 
aborteren, enz. Het is wel zo dat 
de Kerkvaders tijdens dit Conci-
lie, dachten dat een oecumene de 
protestanten en de orthodoxen 
dichter tot de katholieke Kerk 
zou brengen. Maar het is het te-
genovergestelde dat gebeurd is. 
Waarom? Omdat – om hun ple-
zier te doen – men een nieuwe 
mis samengesteld heeft, die onte-
gensprekelijk protestants is. Ze 
hebben niet langer gewild, dat 
men deze waarheid zou bevesti-
gen: dat men zijn heil alleen maar 
kan bewerken in de Kerk, de 
Rooms Katholieke Kerk gesticht 
door de Zoon van God, die voor 
ons is mens geworden. 

Vandaag de dag bevindt men, dat 
40 % van de priesters in sommi-
ge Belgische bisdommen, niet 
meer geloven in de werkelijke 
Tegenwoordigheid van ons Heer, 
in de Eucharistie! Ze zijn niet 
meer katholiek. 

Hoe reageren zonder dralen? 

Men moet maar luisteren naar de 
grootste autoriteit van de wereld: 
de Paus. Zie een woord van één 
van hun, tussen honderden ge-
lijkaardige: “de Geestelijke Oefe-
ningen van St Ignatius van Loyo-
la, (5 – 8 of 30 dagen) zijn daad-
werkelijk een providentieel wa-
pen, vol goddelijke wijsheid, die 
gedurende vier eeuwen tot on-
schatbare vruchten van heiligheid 
hebben geleid, Paus Pius XII. 

Wacht niet tot de volgende aan-
val om het besluit te nemen er 
aan deel te nemen. Informeer u, 
voor dat ge protestant zijt gewor-
den, zonder het te beseffen. □ 

 

ren, speciaal van zinnelijke ge-
neugten”. Luther bevestigt het 
samenbestaan van de staat van 
genade en de zonde in éénzelfde 
mens en verzaakt dus zo te strij-
den tegen de bekoringen en de 
zonde. Vandaar deze zin, van 
Luther die scandaleus en godslas-
terlijk terzelvertijd is: “zondig he-
vig, maar geloof nog heviger”. Vol-
gens hem is er een omschrijving 
van de zonde “ge kunt er niets 
tegen doen”! Dus men moet 
geen vergiffenis vragen. Ge ont-
waardt met klank de sacramenten 
het ene na het andere, en op de 
eerste plaats de biecht. Daarin 
ligt het ganse drama van Luther. 
Al de rest zal maar de gevolg-
trekking zijn, op de plannen van 
deze fundamentele ketterij. Mo-
rele onrust, depressie, toevlucht 
tot verdovingsmiddelen, op het 
persoonlijk vlak. Verwoesting 
van de familie, van de religieuze 
en politieke overheid, omdat 
iedereen de Bijbel bestudeert zo-
als hij deze hoort, deze aan-
voelt.  Dit is wat men noemt: “de 
vrije mening”, enz. 

Luther profiteert ervan om te 
verzaken aan zijn belofte van 
zuiverheid. Hij heeft 6 kinderen 
gehad met een afvallige religieu-
ze, (Katharina von Bora, 1499-
1552). Hij zal eindigen door te 
verzinken in dronkenschap. 
 

De ontsteker (tijdbom) Vat II: 

Alles is gezegd met deze slagzin 
van de Kardinaal de Lubac: 
“Vaticaan II, is het 1789 in de 
Kerk”. De feiten spreken voor 
zichzelf. Vóór dit Concilie, be-
keerden zich in de U.S.A. tussen 
de 250 000 en de 350 000 Ameri-
kanen tot het katholicisme, voor-
al uit de studerende middens. In 
Engeland werden 40 000 anglica-
nen katholiek. Sedert 1965, bijna 

de H. Ignatius van Loyola, 
diegene die we graag de voor-
naamste Meester van de 
Geestelijke Oefeningen noe-
men. 

Zijn prachtig boek van de Gees-
telijke Oefeningen […] heeft 
zich een luisterrijke plaats ver-
worven als de meest wijze en 
universele code van de wetten 
van het heil en de vervolma-
king der zielen, als de onuitput-
telijke bron van de meest ver-
heven en de meest degelijke 
vroomheid, als een onweer-
staanbare prikkel en een ervaren 
gids om de zielen te helpen zich 
te hervormen en de toppen 
van het geestelijk leven te be-
reiken.”  (Encycliek ‘Mens Nostra’, 
20 december 1929) 

“… Tijdens de retraite van Man-
resa, leerde Sint-Ignatius van 
de Moeder Gods zelf hoe hij 
de strijd van de Heer moest voe-
ren. Uit haar handen als het wa-
re, ontving hij deze zo volmaakte 
code – want dat is de naam die 
we hem naar waarheid mogen 
geven – die elke soldaat van Je-
zus Christus dient te gebruiken. 
Wij hebben het over de Geeste-
lijke Oefeningen die, volgens de 
traditie, door de Hemel aan 
Sint-Ignatius werden gegeven. 
Wij beweren niet dat andere, 
soortgelijke Geestelijke Oefenin-
gen niet dienen gewaardeerd te 
worden, maar in de Geestelijke 
Oefeningen volgens de methode 
van Sint-Ignatius, is alles met 
zoveel wijsheid geordend, alles 
houdt een zodanig verband met 
elkaar, dat, indien men geen 
weerstand biedt aan de god-
delijke genade, deze Geeste-
lijke Oefeningen de mens ten 
diepste toe vernieuwen en 
hem volledig  onderdanig  ma-
ken  aan  het  goddelijk  ge-
zag.”  (3 december 1922) 

Paus Pius XII : “De Geestelijke 
Oefeningen van Sint-Ignatius 
van Loyola zijn werkelijk een 
wapen dat de voorzienigheid 
ons in handen heeft gege-
ven..”  (15 juni 1956) . □ 

Retraites in de Hemelstraat 
Geestelijke Oefeningen van Sint-Ignatius 

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

♦ Dames : van ma 16 okt. t/m za 21 oktober 2017 
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Beste mevrouw, 
 
 Door het hart van het kind te vormen, vormt men 
ook het karakter. Gaarne wou ik verduidelijken, dat 
het in de eerste jaren meer uw taak is om zijn hart te 
vormen omdat het kind dan dichter bij u is. De va-
der is dikwijls lange dagen weg om het dagelijks 
brood te verdienen. Nochtans, is het aan de vader 
om deze rol door te voeren, naar mate het kind op-
groeit. Het kind kijkt naar zijn moeder om te leren 
leven en volgt haar na.  Dit geldt ook voor de vader 
die de kracht, de energie, de oplettendheid en de 
mannelijkheid vertegenwoordigt; wat het kind, jon-
geling geworden, zal nodig hebben om een “man” te 
worden. Vervult de vader deze rol? Ik zeg dit, ter-
loops, want mijn raadgevingen betreffen vooral u, 
geachte mevrouw, en niet aan uw echtgenoot! 
 

Voor de huisvaders is er juist een excellent boek ver-
schenen, (het is kort maar waardevol, overtuig u)! 
Het verklaart de opvoedingsproblemen in deze tijd. 
Bijgevolg, ik spoor u aan het te lezen... en, als ge het 
waardevol vindt, koop het voor uw echtgenoot. Ge 
zult er uitstekende raadgevingen in vinden. 
 

Om het hart van het kind te ontwikkelen, geven we 
het eerst en vooral goede voorbeelden. Zo leert het 
kind het goede, het waardevolle te beminnen.  En 
het lijkt me dat het eerste voorbeeld dat we kunnen 
geven, Onze Vader uit de Hemel is, onze Schepper. 
Vanaf zijn doopsel bezit uw kind de heiligmakende 
genade die van zijn ziel een Tempel maakt van God, 

Vervolg van blz 3 

een Huis van God en, vanzelfsprekend zult ge het 
kind vertellen over de “goedheid” van God: dat hij 
bidt tot “de Goede God”, vermits Hij goed is. Deze 
zuivere ziel moet niet “begrijpen” om te geloven. 
Het kind gelooft wat moeder hem zegt en ook wat 
zij gelooft en bemint de goede God (van de moe-
der). Dat volstaat voor het kind. Ah! Beste mevrouw 
moest ge beseffen de kracht dat ge hebt om in het 
hart van uw kind al deze begrippen van het christe-
lijk leven in te prenten, alleen maar door het feit dat 
ge zijn moeder zijt. Niemand kan u vervangen bij die 
leeftijd in deze rol.  Om het geloof, ontvangen in het 
doopsel, te doen groeien in de ziel van uw kind, 
moet ge uw tijd kunnen offeren om hem van God te 
spreken die in hem woont. 
 

Hoe meer hij zal leven van deze waarheid (en gij 
ook) des te gemakkelijker zal de vorming van zijn 
hart zijn. Hoe jonger deze notities hem gegeven 
worden (het is nooit te vroeg) des te vlugger zal hij 
leren om een goed hart te hebben. Vergeet nooit, dat 
het gemakkelijker is ondeugden tegen te gaan bij een 
klein kind, alvorens het een slechte gewoonte is, 
daarom druk ik er zo op om er zo vroeg mogelijk 
aan te beginnen (en waarom niet vanaf de wieg, want 
het kind test reeds zijn ouders).  
 

Om het hart te doen leven, moet men de zintuigen 
onderdrukken en beheersen die het verwoesten en 
tegenwerken.  Het hart bevat het leven, de slecht 
gerichte gevoeligheid (door het egoïsme) beschadigt 
haar, dooft haar en leidt daardoor tot een misvor-

Brief  aan moeders10 
- een religieuze - 

De Internationale Priesterbroederschap Sint-Pius X 
heeft een nieuwe website: 

fsspx.news, 
Deze vervangt de vorige ‘dici’, naar het gelijknamig infoblad. 

 
Bovendien hebben het Generaalhuis, de seminaries en de districten van de FSSPX een eigen informatiesite. 

Onze Nederlandstalige website, bestaat eveneens, maar er is nog veel werk aan de winkel. Men kan er wat 
Antwerpen en Gent betreft, de apostolische activiteiten vinden, in het bijzonder het uur van de H.H. Missen 
en informatie over onze Nederlandstalige basisschool-Sint Pius X. De site moet verder uitgebouwd worden, 
altijd in verwijzing naar de website fsspx.news en deze van Menzingen, het generaalhuis. 

Op het internet vindt men zoveel websites en blogs, informatie en desinformatie aangaande onze Priester-
broederschap Sint-Pius X, waarvan wij, priesters van de FSSPX, duidelijk afstand nemen.  

Het is niet omdat een site of iemand refereert naar de FSSPX of naar één of andere activiteit door de pries-
ters van de FSSPX georganiseerd, dat daarom dezelfde FSSPX achter die site of achter die blogs staan, de 
inhoud ervan goedkeurt of wat dan ook. 

Evenmin staat de FSSPX achter activiteiten georganiseerd door allerlei organisaties of individuen, die naar 
ons refereren. 

Sommige mensen denken, dat zij alles mogen zeggen of schrijven, maar dit is niet zo. In de encycliek Li-
bertas, over de menselijke vrijheid, van 20 juni 1988 geeft Paus Leo XIII de grenzen van ons zeggen en 
schrijven aan. 
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ming van het hart. Laten wij wat uitleggen: 
“beminnen is zich geven en zich geven aan de ande-
re”.  Zinnelijk zijn is zichzelf zoeken, voor zichzelf 
nemen.  Zoals ge ziet dit is het tegengestelde.   
 
Wij moeten dus tegen de fouten vechten die de kin-
deren overnemen en jongelings-ondeugden zijn. Wat 
we nu niet verbeteren, groeit en vormt min of meer 
ondeugden en, helaas verdorven gewoonten. Elke 
zonde is een egoïsme; het is “zichzelf” verkiezen, 
“zijn gril t.o.v. de anderen, (namelijk de wil van God 
doorgeven door de moeder). Het beste middel om 
dit egoïsme te bestrijden is het de gelegenheid geven 
om positieve daden te stellen, akten van liefde, van 
de caritas. 
 
Het is aan u, beste mevrouw, dat het toekomt aan 
uw kind, kleine daden aan te leren. Deze kleine da-
den schijnen u onbeduidend, maar het zijn als kleine 
zaadjes die in het hart van uw kind gaan groeien. 
Denk maar aan de St. Theresia van het Kind Jezus. 
zij zag haar ouders voedsel en kledij afgeven aan de 
armen.  Zij zelf hield nooit op met geven, zij gaf 
haar laarsjes aan een klein meisje dat blootvoets was. 
Indien, in onze tijd, er minder armen zijn, dan zijn er 
andere gelegenheden om in het hart van het kind 
edelmoedigheid te doen ontstaan. 
 
Zo bvb. speelgoed geven aan kinderen die er geen 
hebben ( de dag van vandaag is het verschrikkelijk 
vast te stellen hoeveel kinderen geen speelgoed krij-
gen met Kerstmis), leren een dienst te bewij-
zen ...  zijn persoonlijke zaken ordenen in zijn ka-
mer, goed zijn bed opmaken... Dit kan men van zeer 
jong aanleren door hem te doen “beminnen” ik zeg 
wel: “gaarne hebben...”, orde en netheid.  Men moet 
het met strengheid eisen (d.w.z. altijd en met vastbe-
raden!) maar ook met zachtheid en liefde. In al de 
eisen van de moeder, moet het kind het hart van de 
moeder voelen. Ik zeg wel: “het hart”, dit wil zeggen 
de liefde, en niet de gevoeligheid die de buurvrouw 
is van het gebrek aan wilskracht. 
 
Deze liefde van de moeder toont het kind dat ge het 
wilt aanzetten om het beter te doen. Dit kind is ge-
lukkig als het iets mooi tot stand brengt dat zijn 
moeder plezier doet; ge moet dan ook tijd nemen 
om uw blijheid te tonen voor zijn goede daad. Het 
kind moet aangemoedigd worden, dat zet hem aan 
om voort te doen. Vandaar het belang van het wa-
kend oog van de moeder. 
 

Welke zijn de andere fouten die moeilijk verbeterd 
worden? 
 

Deze zijn voor sommigen gulzigheid en jaloersheid. 
Voor anderen ijdelheid en hoogmoed eveneens de 
geest om te domineren: al deze neigingen die ons 
bijgebleven zijn sedert de erfzonde moeten we be-
strijden want ze verdrogen het hart. Men merkt vaak 

dat dit klein “wonderkind” der hoogmoed voor zijn 
moeder gewoonlijk een arm hart heeft 
(geconcentreerd op zichzelf) want het droomt alleen 
maar van te schitteren en lofbetuigingen naar zich te 
trekken. Geachte Mevrouw, als gij zo’n wonderkind 
hebt, tussen de kinderen die God u gegeven heeft, 
zorg dan voor de deugd van de nederigheid door 
veel edelmoedigheid (en vermijdt vooral van het te 
vleien: dat zou het ergste zijn). Dit wonderkind heeft 
dikwijls meer gaven dan de anderen; ook moet hij 
leren delen wat God hem gegeven heeft en er niet 
(voor hem) alleen van genieten en soms lui te wor-
den.  Hij moet zijn tijd gebruiken om anderen te hel-
pen die minder begaafd zijn enz. 
 
Ik heb dikwijls bemerkt dat een verstandige volwas-
sene deze deugd van nederigheid bezit. De nederig-
heid is de waarheid. Zelfs als men een grote kennis 
heeft van de dingen, wat betekent dat in vergelijking 
met God? Niets! Leren we het kind op zijn plaats te 
blijven, wat hij ook ontvangen heeft! 
 
Men zegt vaak dat het kind van nature gierig is! Ja, 
hij heeft de neiging alles tot zich te trekken. Maar 
wat doen we om hem te verbeteren?  Geachte Me-
vrouw, het is aan u om hem te leren “dank u” te zeg-
gen; dat woord betekent zoveel als het komt van het 
hart. Het is een gewoonte die bij de nieuwe generatie 
verloren gegaan is.  Zeer zelden hoort men vandaag 
een kind dit eenvoudig woord “dank u” te zeggen... 
Hoe spijtig! 
 
Dank u is een jubelkreet van een hart naar de ande-
re. Een voorbeeld: in de plaats van met een aantrek-
kelijke gulzigheid zijn bord aan te nemen, moet ge 
hem naar de persoon die hem bedient doen zeggen: 
“Dank u Moeder”! Ge zult me zeggen, zulke kleinig-
heden! Ja mevrouw, het is nodig vele zaadjes te zaai-
en op het veld om een mooie oogst te krijgen. Wat 
zal ik zeggen wanneer het gaat over de ziel van uw 
kind, opdat ze een tempel wordt van de Verheven 
Godheid voor zijn glorie. Hoe kan een kind God 
bedanken als de moeder het niet geleerd 
heeft?  Welke verantwoordelijkheid!  Dit is het wat 
Hij ons aanmaant te doen iedere dag, met Zijn alles-
vermogende genade, vergeet dit niet. 
 
“Uit u zelf treden, de kleine wereld, die men is voor 
zichzelf, vergeten zich te vernederen en groeien in 
het geloof van een taak die de krachten van een indi-
vidu overschrijdt en verheerlijkt: dat is het geheim 
van het geluk. □ 

Chartres-Parijs bedevaart 
3-4-5 juni 

Info : E. H. M. De Clercq 
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Lente 1916 – Eerste verschij-
ning van de engel aan Lucia, 
Francisco en Jacinta. 

 De geschiedenis van Fátima be-
gint in 1916 met drie verschijnin-
gen van een engel. Indien een 
buitengewone gebeurtenis zich in 
ons leven voordoet, moeten we 
een speciale aandacht geven aan 
haar begin en aan haar einde. Het 
begin leidt een belangrijke veran-
dering in, in ons leven (bij voor-
beeld, bij de aanvang van studies, 
de bekering tot het geloof, eerste 
ontmoeting met een toekomstige 
verloofde, eerste tekenen tot een 
religieuze roeping). Het einde is 
als de bekroning en de samenvat-
ting van het geheel, die tot ons 
komt onder de vorm van een 
andere gebeurtenis, (eindexamen 
na lange studies, huwelijksplech-
tigheid, of religieuze wijding). 

Zo moet er ook, wanneer God, 
Zijn grootheid manifesteert, spe-
ciale aandacht worden besteed 
aan de beginfase en aan het ein-
de. Het begin kan men vergelij-

Vervolg van blz 3 

ken met de fundering, waarop al 
de rest zal gebouwd worden en 
het einde gelijkt op de afwerking 
van het gebouw. Sedert 1916 
hadden Francisco en Jacinta van 
hun ouders de toelating gekregen 
om samen met hun nicht Lucia 
de kudde van de beide families te 
weiden. Lucia was negen jaar. 
Francisco, juist 8 jaar en Jacinta 
zes jaar. 

 Op een dag in de lente van 1916 
weidden de kinderen de kudde in 
een olijfbos dichtbij hun geboor-
tedorp d’Aljustrel. Volgens hun 
gewoonte baden ze rond de mid-
dag hun Rozenkrans en na hun 
maaltijd, begonnen ze te spelen. 

“We amuseerden ons slechts en-
kele minuten toen een hevige 
wind de bomen schudde. We 
richtten onze ogen op verwon-
derd om te zien wat er gebeurde, 
want die dag was het ongewoon 
kalm. Wij zagen dan deze ge-
daante, waarover ik al gesproken 
heb tot ons komen boven de 
olijfbomen. Jacinta en Francisco 
hadden hem nog nooit gezien en 
ik had hun er niets over gezegd. 
Wanneer hij dichterbij kwam, 
konden wij hem niet onderschei-
den. Het was een jonge man van 
14 of 15 jaar, witter dan sneeuw, 
transparant als kristal dat door de 
zon wordt doorstraald, van een 
grote schoonheid. Wij waren ver-
rast, gefascineerd en stom van 
verbazing. Dichterbij komend, 
zegde hij”: “Vrees niet! Ik ben de 
Engel van de Vrede. Bidt met 
mij!” 

 “Hij knielde op de grond, zich 
neerbuigend tot zijn aangezicht 
de aarde raakte. 

Gedreven door een bovenna-
tuurlijke kracht, hebben we het 
nagedaan en we hebben de 
woorden die we hadden horen 
zeggen nagezegd. “Mijn God ... en 
u niet beminnen”. 

Deze woorden heeft hij drie keer 

Fátima en de Ridders van de Onbevlekte2 
- Pater Karl Stehlin - 

uitgesproken en dan richtte hij 
zich op. “Bidt zo, de Harten van 
Jezus en Maria luisteren naar uw 
smeekbeden.”  Daarop verliet hij 
ons. 

 Commentaar: 

 1. De ongewone wervelwind: 

Als wij de voornaamste manifes-
taties van God in de bijbel be-
schouwen, dan stellen we vast, 
dat deze vaak begeleid worden 
door een plotse en hevige 
wind.  Bvb. de profeet Elias op 
de Berg Horeb, de apostelen in 
het Cenakel op de dag van Pink-
steren.  Zo was het ook in Lour-
des, wanneer de Onbevlekte 
voor het eerst verscheen. De H. 
Bernadette was verwonderd, 
door “een gerucht dat een storm-
wind veroorzaakte. 

Psalm 103: “Gij gaat voort op de 
vleugels van de wind, Gij neemt 
de winden voor boodschappers”. 
Het Hebreeuwse woord dat 
“Geest” aanduidt, kan vertaald 
worden als “hevige wind”. Deze 
eerste vaststelling brengt Fátima 
in de nabijheid van de grote ma-
nifestaties van God in de wereld. 
Dankzij de wind, schept God 
een bovennatuurlijke atmosfeer 
die alle duisternis of kwaad ver-
drijft en een hemelse vrede en 
licht verspreidt. 

2. De eerste woorden: 

“Hebt geen schrik! Ik ben de En-
gel van de Vrede”, zijn als een 
weerklank van het H. Evangelie. 
Als de Engel aan Zacharias ver-
schijnt in de tempel om de ont-
vangenis van de H. Johannes de 
Doper aan te kondigen, of nadat 
hij Onze-Lieve- Vrouw gegroet 
heeft op de dag van de bood-
schap, zegt hij “Vrees niet, Ma-
ria”. Als hij verschijnt aan de 
vrouwen die naar het graf van 
Jezus gingen op de Paasmorgen, 
zegt hij “Vrees niet!” 

Mijn God, ik geloof, aanbid, 
hoop en bemin U. Ik vraag U 
vergiffenis voor hen die niet 
geloven, niet aanbidden, niet 
hopen en U niet beminnen.  

Allerheiligste Drie-eenheid, 
Vader, Zoon en Heilige 
Geest, ik aanbid U diep en 
offer U op het allerkostbaarste 
Lichaam en Bloed, de Ziel en 
de Godheid van Jezus Chris-
tus, tegenwoordig in alle ta-
bernakels op aarde, tot eer-
herstel voor de beledigingen, 
heiligschennissen en onver-
schilligheden waardoor Hij 
beledigd wordt. En door de 
oneindige verdiensten van 
Zijn Allerheiligste Hart en 
van het Onbevlekt Hart van 
Maria, vraag ik U de bekering 
van de arme zondaars.  
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 De verschijning van de En-
gel: 

Als men Lucia ondervroeg over 
de verschijning van de Engel, 
zegde zij dikwijls. “Era de Luz 
(hij is gemaakt) van licht!” Dit 
ook is een echo uit het Evange-
lie. De Engel die de Verrijzenis 
van Onze Heer Jezus Christus 
aankondigt was als een bliksem 
en zijn kleren waren wit als 
sneeuw, (Matt. 28, 3). En de 
Evangelist schrijft over Onze 
Lieve Heer tijdens zijn Gedaan-
teverandering: “zijn gezicht was 
schitterend als de zon en zijn 
klederen werden wit als het 
licht”, (Matt. 17,2). “God is licht 
en de duisternis heeft geen vat 
op Hem”, (Joh. 1,5). En als Hij 
zich gewaardigt te verschijnen 
onder de mensen (door tussen-
komst van Zijn engelen of Zijn 
H. Moeder), is Hij altijd met 
glans en licht omstraald. Dit 
mysterie van het LICHT is zeer 
dikwijls vermeld bij de verschij-
ningen van Fátima. 

 3. De overweldigende Tegen-
woordigheid van God: 

Lucia begint aldus de Verschij-
ning van de Engel: “Wij waren 
zodanig door een bovennatuur-
lijk atmosfeer omgeven, dat we 
een lange tijd bijna vervreemd 

waren van ons eigen bestaan. We 
bleven verstijfd in de houding, 

waarin hij ons verlaten had en we 
herhaalden altijd maar hetzelfde 
gebed.  Gods tegenwoordigheid 
is zo verbazingwekkend en zelfs 
zo verpletterend voor de zwakke 
menselijke bekwaamheden. Maar 
deze “verslagenheid tegenover de 

goddelijke tegenwoordigheid”, 
was voor de drie kinderen de 

beste school van oprechte nede-
righeid, die de intieme kennis is 
van de oneindige heiligheid van 
God en de nietigheid van het 

schepsel. 
 

 Lessen voor ons: 

 1 De engelen tussen ons: 

Fatima begint met de verschij-
ning van de Engel. God wil ons 
doen nadenken en naar waarde te 

schatten de “onzichtbare wereld” 
en de belangrijkheid die deze 
heeft voor ons. 

De engelen als zuivere geesten, 
herinneren er ons aan, dat we 
geschapen zijn voor de eeuwig-
heid. Ze zijn een weergalm van 
de transcendentie, van de majes-
teit, van de heiligheid van God. 
In onze materialistische wereld 
die maar waardeert wat voor on-
ze vijf zintuigen toegankelijk is, 
betekent de aanwezigheid van de 
engelen een doeltreffende reme-
die.  Zij illustreren de prioriteit 
van het geestelijke boven het ma-
teriële en van de eeuwigheid 
t.o.v. de vergankelijkheid. 
De engelen zijn ook een afstra-
ling van de schoonheid van God. 
De verschijningen van de enge-
len verhalen hun ongeloofelijke 
schoonheid, gemaakt van schitte-
ring en licht. De schoonheid is 
“glans om de glorieuze manifes-
tatie van het ware en het goede, 
weer te geven”, volgens St-
Thomas van Aquino.  

De engelen doen ons beminnen 
en bewonderen wat waar en goed 
is; daardoor inspireren ze tot een 
diepe afkering van alles wat lelijk 
en alles wat verkeerd en slecht is! 
Tenslotte, ze zijn een weerkaat-
sing van kracht, de oneindige 
almacht van God. 

De Aartsengel Michaël verjaagt 
Satan en zijn trawanten uit het 
paradijs en werpt ze in de Hel. 

De vertaling van de naam Gabri-
ël is: “macht van God”, Raphaël 
leidt Tobias met een extreme 
kracht om hem te beschermen 
tegen grote onheilen. 

Wij ervaren in onze tijd onze ui-
terste zwakheid en middelmatig-
heid: elk gewetensonderzoek be-
wijst ons, dat we in ons diepste 
binnenste, totaal gedegenereerd 
zijn in vergelijking met de sterke 
generaties die ons zijn voorafge-
gaan. Vervolgens om reden van 
universele overheersing van de 
“duistere machten”, kunnen wij 
aan de bekoringen niet gemakke-
lijk weerstaan tenzij in de tegen-
woordigheid en onder de be-

scherming van de engelen. 

Laten we niet vergeten dat God 
zijn engelen zendt om ons te be-
schermen, om voor ons zorg te 
dragen, en voor ons bewaarders 
te zijn.  Gewoonlijk, onderschat-
ten we hun kracht volledig en 
hun verlangen ons te helpen in al 
de omstandigheden van ons le-
ven. In Fatima leert de Engel aan 
de kinderen het gebed en hij bidt 
het met hen. Moesten we ons 
bewust zijn van de aanwezigheid 
van de engelen in elke H. Mis, 
van hun voortdurende gebeden 
en aanbidding voor elk taberna-
kel, van hun immens respect en 
liefde ten opzichte van hun He-
melkoning, dan zou ons geeste-
lijk leven op slag veranderen, 
want zij zouden een atmosfeer 
scheppen geschikt om onze zie-
len vóór God open te stellen. 

2. Gods majesteit: 

Deze majestueuze engel, wat zegt 
hij aan de kinderen, hoe gedraagt 
hij zich? Hij knielt en buigt zich 
tot op de grond om tot God te 
bidden. Indien de majesteit van 
één enkele engel zo groot is, zo-
dat de kinderen nauwelijks dur-
ven ademen in zijn tegenwoor-
digheid, wat zou het dan wel zijn, 
wanneer in eenzelfde beweging 
miljarden engelen zich neerbui-
gen voor de MAJESTEIT VAN 
GOD? “Al de engelen waren 
rond de troon geschaard, ze vie-
len op hun aangezicht ter aarde 
neer voor de troon en aanbaden 
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Vervolg van blz 3 

God, (Apoc. 7,11)? Wat is het 
ware begin van Fatima? Een ge-
bed! Wat is de aanvang van dit 
gebed? “OH, MIJN GOD!” 

Welke verloren waarheid is de 
oneindige majesteit en grootheid 
van God? Een oceaan zonder 
grenzen! De Schepping betekent 
niets in vergelijking met 
Hem.  Dit betekent voor ons dat 
het begin en het einde, 
het “unum neccesarium”, het 
centrum van de wereld en van 
ons leven, dat wijzelf dat niet 
zijn, maar wel GOD: “Oh mijn 
God”! 
 
En ten Zijnen opzichte is alles 
wat geschapen is maar stof. Bij-
gevolg, neerbuiging, het knielen, 
zijn maar zichtbare tekenen, 
waardoor we de waarheid erken-
nen: de macht van God over ons 
en onze onderwerping aan Zijn 
wil. “Gij zijt het begin en het ein-
de, de fundering en de nokbalk. 
Ik ben niets; ik kan maar bestaan 
komend van U leven in U en 
voor U.” 

 2. De voornaamste deugden: 
geloof, hoop en liefde – de 
kern van ons leven. 

Het gebed onderhoudt onze ver-
binding met God. Indien God 
alles is, dan is het van het groot-
ste belang, dat wij ten Zijnen op-
zichte de vereiste houding aanne-
men, d.w.z.: “Ik geloof in U, ik 
aanbid U, ik hoop op U en be-
min U!” 

Ik geloof in de onzichtbare we-
reld, ik aanvaard hem , ben meer 
overtuigd van wat Gij mij open-

baart dan van de zichtbare we-
reld die ons omringt. Ik geloof, 
ik aanvaard dat God werkelijk 
bestaat, mijn ogen openen zich 
voor de Waarheid en het enige, 
echte leven, het bestaan en de 
werking van God. 

De aanbidding is de onmiddellij-
ke reactie bij de ontdekking van 
God.  Als ik door mijn geloof 
versta dat God voor mij álles is 
en dat ik volledig van Hem af-
hankelijk ben, dan moet ik dat 
tonen. 

De aanbidding bestaat in het er-
kennen dat God mijn eerste prin-
cipe is en mijn laatste einde, mijn 
alles. De juiste gedachte die ik 
heb over mezelf bestaat erin te 
zeggen: “ik ben totaal van U af-
hankelijk, ik behoor U toe. De 
hoop is het verlangen Hem te 
ontmoeten. 

Gelijk wie de grootheid van God 
heeft gezien, zijn vreugde, zijn 
liefde, kan niet anders dan een zo 
perfecte vreugde te verlangen. 
Maar de hoop is ook vertrouwen 
hebben in de beloften van 
God.  We kunnen de eeuwige 
zaligheid maar wensen en verlan-
gen omdat God ons uitnodigt 
om zijn eigen kinderen te wor-
den en Hij ons een plaats heeft 
bereid in de Hemel. 

Liefde is eenheid van harten, ze 
is het perfecte antwoord op de 
liefde van God, die ons gescha-
pen en verlost heeft en die ons 
wil deelachtig maken aan Zijn 
goddelijk leven.  Dit is het hoog-
tepunt van ons leven, dit is het 
edelste en beste dat we kunnen 
doen. In werkelijkheid is dit de 
enige rijkdom van ons leven. “op 
het einde van ons leven zullen 
we over de vurigheid van onze 
liefde geoordeeld worden”, zeg-
den de H. Theresia van Lisieux 
en Sint Jan van het Kruis. 

 Het mysterie van de zonde - 
noodzaak van herstel: 

“Ik vraag vergiffenis voor hen 
die niet geloven”. Het is uiterst 
interessant en belangrijk vast te 
stellen, dat – nadat beschreven 

werd wat de essentie van ons 
leven uitmaakt (onze verhouding 
met God), de Engel aan de kin-
deren het tegenovergestelde leert, 
namelijk, het negeren van de 
werkelijkheid van God: de zon-
de. 

Bijgevolg vanaf het begin van 
Fatima komt er een ander thema 
ter sprake dat de dag van van-
daag volledig vergeten is. De ge-
schiedenis van de wereld en van 
de mensheid is een strijd tussen 
twee tegenovergestelde machten: 
het koninkrijk van God en de 
heerschappij van de duivel, het 
“ja aan God of het neen aan 
God”, (zij die niet geloven, niet 
aanbidden, niet hopen en U niet 
beminnen). 

Het ergste van de illusies zou zijn 
zich een leven in te beelden “als 
het beste ter wereld”, in een 
“aardsparadijs” en te geloven dat 
we allen samen kunnen leven in 
broederlijkheid en universele lief-
de ... 

Neen! De “ja” en de “neen”, ge-
richt tot de ware God zijn in 
strijd en enkel zij die volharden 
in de “ja” tot het einde zullen 
gered worden, zoals de zeer klare 
onderrichtingen van onze Lieve 
Heer zelf het getuigen. Wat zal 
onze houding zijn t.o.v. hen die 
geloven in de vijanden van God, 
t.o.v. de aanhangers van het 
“non serviam” van Lucifer? 
Haat? Onverschilligheid? Woe-
de? Jammer genoeg is dat al te 
vaak onze reactie tegenover het 
kwaad dat ons omringt. 

De Engel spreekt een ander taal: 
“Ik vraag vergiffenis voor hen, 
die niet geloven...” Deze korte 
zin moet men overdenken en 
zonder ophouden mediteren. 

Allereerst, het is nauwkeurig de 
akte van berouw en penitentie: 
“het is de vraag om vergeving.” 

De eerste liefdesdaad van een 
zondaar is spijt te hebben over 
zijn zonden en er vergiffenis om 
te vragen. Vermits we allemaal 
zondaars zijn, moeten we alle-
maal vergiffenis vragen. Wie zijn 

Zalige Paastijd ! 
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Mgr Fellay onderhoudt zich met zijn priesters te Antwerpen 

Mededeling 
- Generaalhuis Menzingen / Dici - 4 april 2017- 

zij “die niet geloven?” 

“Niet alleen de anderen, maar 
ikzelf, die deel uitmaak van de 
anderen” in hoeveel omstandig-
heden heb ik geloof gemist, on-
derwerping (aanbidding) vertrou-
wen in God, oprecht verlangen 
God te beminnen en mijn naas-
ten! 

Het feit dat ik me nu “in het 
licht” bevind, is niet de vrucht 
van mijn verstand of mijn ge-
nerositeit, maar enkel dank zij de 
oneindige barmhartigheid van 
God. 

Daarom, om vergiffenis te vra-
gen, verenig ik mij met al dege-
nen die nu zijn, wie ik voor hen 
geweest ben (misschien zeer on-
langs). Deze solidariteit is een 
echte akte van liefde voor onze 
naasten. Immers ware liefde 
wenst het allerbeste voor de an-
dere, en het allerbeste is de ver-
giffenis van de zonden, omdat 
zonder dat, niemand kan gered 
worden.  

Anderzijds toont dit gebed wat 
werkelijk het opperste goed is en 
het hevigste kwaad. Wanneer 
gans in het begin van Fátima de 
woorden verschijnen; “Ik vraag 
vergiffenis”, dan begrijpen we 
hoe verschrikkelijk het is: “voor 
niet te geloven ..., God niet te 

Zoals paus Franciscus heeft be-
sloten aan de priesters van de 
Priesterbroederschap Sint-Pius X 
de bevoegdheid te verlenen  tot 
het biechthoren gedurende het 
Heilig Jaar (1ste september 2015) 
en deze bevoegdheid doortrok 
ook na het Heilig Jaar (20 no-
vember 2015), zo verneemt thans 
het Generaal Huis dat de Heilige 
Vader besloten  heeft “aan de 
plaatselijke Bisschop toelating te 
geven voor huwelijkssluitingen 
van gelovigen die zich aansluiten 
bij  de pastorale activiteit van de 
Priesterbroederschap  (Brief van 
de Congregatie voor de Geloofs-
leer  van 27 maart 2017, gepubli-
ceerd op 4 april 2017). 

 Deze beslissing van de Paus 
voorziet dat: “In de mate van het 
mogelijke zal een afgevaardigde 
van de Bisschop die bij het hu-
welijk assisteert, gegeven  wor-
den aan een priester van het bis-
dom (of ten minste aan een 
priester wiens statuut regulier is ) 
zodat  hij de wederzijdse toe-
stemming  in de ritus van het 
sacrament in ontvangst kan ne-
men  die in de liturgie van de 
Vetus ordo plaatsheeft  in het 

begin van de Heilige Mis, daarna 
zal dan de Heilige votiefmis vol-
gen, opgedragen  door een pries-
ter van de Broederschap. 

Deze beslissing betekent ook dat: 
“Indien het niet mogelijk is dat 
een priester van het bisdom de 
wederzijdse toestemming in ont-
vangst neemt, of indien die mo-
gelijkheid niet bestaat, kan de 
Bisschop die bevoegdheid geven 
aan een priester van de Broeder-
schap zelf die ook de Heilige Mis 
zal opdragen, en hem eraan her-
inneren dat het zijn plicht is het 
document dat de viering van het 
sacrament bevestigt, zo vlug mo-
gelijk aan de curie van het bis-
dom te bezorgen.   

 De Priesterbroederschap brengt 
zijn oprechte dank uit aan de 
Heilige Vader voor zijn pastorale 
bezorgdheid zoals uitgedrukt in 
de brief van de Commissie Ec-
clesia Dei, met het doel “om ie-
dere twijfel over de geldigheid en 
rechtmatigheid van het sacra-
ment van het huwelijk weg te 
nemen. Paus Franciscus wenst 
dat, zoals in de zaak van de 
biecht, alle gelovigen die wensen 
te trouwen in aanwezigheid van 
een priester van de Priesterbroe-
derschap, dit kunnen doen zon-
der zich enige zorgen te maken 
over de geldigheid van het sacra-
ment. Het is te hopen, dat alle 
bisschoppen dezelfde pastorale 
opvatting delen. 

De priesters van de Priesterbroe-
derschap zullen getrouw zijn, 
zoals ze het doen vanaf hun wij-
ding, zich in te zetten om de toe-
komstige echtgenoten voor het 
huwelijk voor te bereiden, vol-
gens de onveranderlijk leer van 
Christus over de onverbreekbare 
eenheid van deze verbintenis (cf. 
Matt. 19,6) alvorens de weder-
zijdse toestemming te ontvangen 
in de traditionele ritus van de 
Heilige Kerk. □ 
 



Zondag 20 maart 2016 
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Bedevaart naar  

O.-L.-V. van Gaverland 
1 mei 2017  

11u  H. Mis Hemelstraat 

  Picknick 

14u30  Vertrek Parking P+R Linkeroever 

   Rozenkrans te Gaverland 

18u  Vermoedelijk einde 

Retraites 
 

Geestelijke Oefeningen 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 

Schoolfeest 

zondag 25 juni 2017 

Gebed voor het Vaderland 
 

23 april - 28 mei - 11 juni - 23 juli 
 

Vaccineren:  

Toverstaf  of  tijdbom? 
30 april 2017  

 

Door Dr Kris Gaublomme 
 

Voorzitter vzw Preventie Vaccinatieschade 
 

12u         Hemelstraat - H. Hartzaal 

H. Sacraments-
processie 18 juni 


