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pegenen, die een amot funlctie belcleden en zich niet meer
zn het wezenlyke solldazr weten met de dogma s, de moraalOF of de organisatie van de Kerk, dienen gewetensvol de konse-
qnenties te trekken en hun ambt of funktie op te geven. Als
zij daardoor in moeilzjkheden komen dienen zij broederlijk

’ geholpen te worden.
Zou er door deze konsequente ontwikkeling een gebrelc aan

\ manlcracht komen, dan zou een beroep gedaan dienen te wor-
den op emeriti, missionarissen, en clerici en kloosterlingen uit
andere Kerkprovincies. Beter een klein, maar betrouwbaar en
geestdriftig leader dan een groot dat schadelk is.

U":_] weten het allemaal wel, oak als we het wzllen bagat_ellz-
svren, het schip van Sint Willibrord is in nood, gestrand op
(Iv lclippen, met defecte stuurinrichting, onklaar lcompas en <)(>

Ivlc/zen onder de waterlijn.
.1!/e hens dus aan dek en aan de pompen. Pompen of 0nder-
!4'"f"-7 Wie ha" (1919 Situlltie lljdzaam Zonder diepe be?/v08e"' De centralisaties in de priesteropleiding, mede uit nood ge-
;|'1'|(l aanzgeg? Zeker nzgt liet gros lvagwyde clterus, kflooirfelrc-i boren, Jdienen nietljen gezonde dezentralisatie in de weg te
"'{4"?"' en 9 en "1 Onze er P7'°”mCl9- 7'9 gr‘) 9 meer er e staan' usies van oostergemeensc appen mogen een goede

wil in vrede en gemeenschap met Wereldherk en Paus ver- pluriformiteit nie; ye niet doem
/""”le_'? blfdven- Zii wil in gee” 89”“? haT“ki"i- Het ideaal van de armoede (soberheid) in de kloosters zou
5"," Zlll my ”eTgu('11dl:'3"§k_ele slzgfiitlesbteklflncerendal-9_n€;5;:é8 Evelfr vrijgegzaalct ddienen lie worden zit del iemeer;:§happe-
" "P O5-""5 van "3 "515 en O OOT Te mg mm 9 I ' V. ii e ezgen om ie vaa gemeensc appe ij e rij om is.

dlialogiseren en polemisflrer} alleeg kongan age er rll.Zet.h f Wereld en Weréldkerk smeken Om surplussem
\"'IF ne" Wm en 11111718118 9 alts, U10" 9?‘ ie we 9 973 De last van regels en voorschriften dient met wi]'sheid be-

/"'_"'ll/ter 1111" Orders hebbi-3"» dienen loyaal 9" Zonqer ”uitl@{§” snoeid te worden tot enkele fundamentele en de band des
;'|"!»"‘4)0e7‘d”t9 w07'lil9n- Oak dalt "NW3; het a§§€‘Qf'na'T;e'Z0- bloeds dient door het intreden in een klooster niet afgesneden

ragen ste en en ommentaar everen an nuttlg zgn, a s et maar gesublimeerd te wo,-dew
"f'-“I"’Ct"0l_» Qieif 5l¢1_af$, 9" ‘t¢l¢ti-96h 6?? 0Pb0u'W~9"d gebvurl Common sense en mondigheid zullen op deze fundamentele
'\"‘l'“1efdlSC"Plm9 ls tenslotte een kankawur 1/an de 59,1007‘ regels een goede spirituele kollektiviteit kunnen grondvesten,
~7'_'"'"held- die leefbaar en heilzaam is.
I vrstandige demokratie, mits relcening houdend met het bij- *
zomlere en bovennatuurlrjke karakter van de Kerk is zinvol
on nuttig.
Rf'K"'1t@""_1e"_ta%iteit en familiariteit beide ”eTw9TP”liI'l“- De kloosterlrjke status is geen afscheiding, maar een vervol-
I81! sabszdzarltezt mag geen managerologle warden. making van he; laicale [even

* ~)(>

""3" [ijn dient Ooh aangehauden te wordnn in kw m"IHW- Jeugd en jongeren zouden krachtiger de Christelijke idealen
I||.~|.~wr|. Ibisschoppen en andere hogere on /rlf “Nil!!!/nr|Aj1'l‘.s' gepresenteerd dienen te kri]-gen, als mmzet tot aktieve deel_
“"'I""/mg 9" met het lawaat- name aan de kerstening van de wereld. ——>
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Gvzinsspiritualitvit on gezinsethielc dienen met moderne aan— De jonge Kerkprovincies en Onze missionarissen, daarin
pale weer hun gelding te krtjgen. De fundamentele waarde van werkzaam, zouden grotere verbondenheid en hulp moeten
/mt gozin moot weer duidelijk naar voren gebracht warden, ontvangen,
(10 bvtokenis van het geslachtelijke: scheppen van eeuwig <)(>

lvvvn, sacramentele verbondenheid tot in de dood tussen man I

(‘ll vrouw, liefdesgemeenschap tussen man, vronw en kind. I Lekenschap en in het laicaat de vrouw dienen een grote mate
Vvrzelfstandiging van vruchtbaarheid en verzelfstandiging ' van inspraak en medeaktiviteit te hebben op hogere en lagere
van geslachtsgenot zijn beiden vertekeningen, sexophobie even niveaus, rekening houdend met het bovennatuurlijke karakter
funest als sexomanie. van de Kerk en de betekenis van het gewijde priesterschap.

‘K’ Clerocratie en laicocratie z1§]'n beiden funest.
Als niet drastisch maar met ws beleid gezamenlijk trach-

De Christelijke eerbaarheid zal eigentijds voorwerp van be- ten clat schip van Sint Willibrord weer vlot te krijgen, zal het
zinning dienen te tot wralc worden. Nu wappert de noodvlag, moge spoedig de

‘X’ vlag van het réveil gehesen worden.

De liturgische versobering om Christus aanwezigheid en werk- <)(>

zaamheid beter tot ztjn recht te brengen is een groot goed, dat
echter niet verduisterd mag -worden door liturgisch experi— Mane nobis, Dominel Heer, blrjf b 0ns!
mentisme en gelcnoei. J. BONGAARTS

‘X’

Publiciteit en organisatiewezen in de lcatholieke laicale sfeer
dienen eveneens te kiezen tussen solidariteit of separatisme.
De dualistische werkelijkheid dient opengebrolcen te warden.
In de saeculaire sfeer is emplooi genoeg voor vrijzinnigen en
hlmwnislen. zo dikwijls hun zwijgen, ontwijkend antwoorden, of hun

"De gelovigen zijn verplicht het geloof openlijk te belijden,

* handelwijze een impliciete verloochening van het geloof,

De oecumene en de dialoogl dienen vanuit duidelijlce uitgangs- een verachting van de godsdienst, een onrecht jegens God
punten vertrelclcend, btddend en denkend, overleggend en of naaste insluiten»
werkend voortgezet te .w0rden.

(Kerkelijk Wetboek, canon 1325-I)

De theolgie dient meer biddende en lcnielende theologie te zijn
dan forumtheologie. Theologen geen leiders, maar div-
nende geleiden van de Kerk. MEDEDEUNGI

‘X’

Niet ondertekende artikelen zijn van de redaktie afkomstig.
Eennieuwe lcleine kerncatechismus zou zeer nuttig /runm-n
ztjn voor de geloofskennis ten dienste van ondrwijn. mlm-In-s1»
en gezin. De jaargang loopt van april 1967 tot april 1968. >;<
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ORE OGROEP UTREOHTDE
M Dda 27 no . a.s. b"eenkomst metals spreker Mgr. v. Trigt,aan g v 1]

. I-Iaarlem, en op 12 dec. a.s. met als spreker pater Steenwinkel S.J.,
Schalkwijk. Beide sprekers zullen op die dagen reeds ’s namid-
dags aanwezig zijn om gelegenheid te geven tot biechten. Tijd
en plaats van samenkomst als gebruikelijk.

Wij hopen van harte, dat de contactgroepen bij een voortgezette,
ernstige situatie in de Kerkprovincie aandacht zullen vvillen CREDOGROEP DEN HAAG
(blijven) besteden aan; Op donderdag 9 november a.s. wordt om 20.00 uur een Latijnse

H. Mis voor ons gecelebreerd in de Kapel der E. Zrs. v. Liefde
O het houden van gebedgbijeenkgmsten, hefst rand een H_ M15 v. Tilburg, Oude Molstraat 35, gevolgd door een bijeenkomst ter

of rozenkransgebed bespreking van een spiritueel onderwerp in de recreatiezaal.
C het organiseren van Zondagse (S Zaterdagsavonds) H_H_ Mis_ E. P. J. Kalkhoven S.J., stelt zich beschikbaar voor het leiden

sen, daar waar geen orthodoxe (= authentiek katholieke) Van kleinere gebedsgroepen in huisehjke sfeengelegenheid meer daartoe bestaat E. P. Dr. J. Steyn s.c.j. stelt zich beschikbaar voor het leiden van
O het bestuderen en trachten Op te 1OsSen Van moeihjkheden in een groep ter bestudering van actuele geloofsproblemen, C0nci1ie-

de plaatselijke sfeer (catechese, godsdienstonderricht, ver1o0f- beS1ui'°en> Encyclieken’ 9-d-
dencursussen, Qudercursussen) en het desnoods Organiseren E. P. N. A. van Rijn O.P. stelt zich beschikbaar voor het geven
van deze aktivite-i1;en_ van lessen in liturgisch Latijn.

Q het organiseren van Zgndagse (S Zaterdagsavondse) H_H_ Mis_ E. P. Ir. W. A. Molengraaff ss.cc. stelt zich beschikbaar voor het
verdediging raken (en het vermijden van thema’s, welke niet leiden Van contemplatieve groepjesdirect op deze prgblematjek betrekking hebben)_ Deelnemers gelieven zich op te geven bij Mevr. Mr. J. D. Her-

mans-Lebert, Helmstraat 5d, Scheveningen, tel. 556956.

ERRATUM
In het vorige nummer stond abusievelijk, dat de lezing van Mag.
Dr. Maltha georganiseerd was door de contactgroep. In feite vond GEZAG TEGEN GEZAG - - -deze plaats onder auspicién van de St. Albertus-Kring, Nijmegen.

Dezer dagen voelde weer een groep van 'vooraanstaande Ieken',
‘ zoals dat dan heet, zich geroepen om de kardinaal aan te moe-

VERLOOFDENCURSUSSEN, OUDERCURSUSSEN, digen de kwestie van het celibaat op de bisschopssynode van
BEZINNINGSBIJEENKOMSTEN ETC. Home aan de orde te stellen.
Wij zijn gaarne bereid een 1jj51; gamen te Stenen van bevoegde Deze groep van leken is niet alleen vooraanstaand, ze is ook
priesters, artsen, Vroedvrouwen, enzv die mee Wlen Werken Om opmerkelijk en we] in die zin, dat ze zeelf bestaat uit genzagsdragers
authentiek katholieke, dus orthodox katholieke, bijeenkomsten, en Verantwoordeujkeny die hun 99239 Qntlenen aa" de tmuweell 81$ boven verrneld te leiden. Willen gegadigden zich me1den7 uitvoering van de hun opgelegde taak. Deze gezagsdragers wen-

sen van een andere gezagsdrager, dat hij zich niets aantrekt van
een uitspraak van het Concilie, of van een encycliek van paus

CONTACTGROEP ROTTERDAM Paulus remake-
Op 3 november a.s. om 20 uur Avondmis in de kapel, Aert v. Nes_
Straat 39, Rotterdam, Waarna ge5p1*ek5avQnd__ Belangstcuenden Uit: ”De M1;jnwerker”, orgaan van de Ned. Kath. M1§]'nwer-
zijn Welkom. kersbond, olct. 1967. >X<
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PS PS geloofsleer, de beoefening van het apostolaat en in orga-
nisatievermogen, wil de katholieke geloofsleer - die on-
danks moeilijkheden en twistpunten. als een gemeenschap-
pelijk erfdeel van alle mensen te beschouwen is - volledig,
onverkort en onvervormd overleveren. Dit is wel niet aan

Wij laten hier volgen het grootste gedeelte van de redevoering, iedereen Welgevallig, ma-11' W°1'dt t°°h aan auen’ die Van

welke Paus Paulus 1 oktober in de St. Pieter uitsprak bij de gvede Wil zijn, als een onuitputtelijke what aa11geb0d<~>n-

opening van de Bis5chOpp€n_5ynOde_ Nu, in onze tijd, dient de gehele christelijke leer, zonder dat
er ook maar iets aan "onttrokken is, met nieuwe toewijding
door allen te Worden aanvaard, in een gesteltenis van open-
heid en verzoening, volgens de overgeleverde zorgvuldige
wijze van woordkeus en formulering welke vooral tot uiting
komt in de documenten van het Concilie van T1-ente en het

Twee jaar na de sluiting van het Tweede Vaticaans Concilie zijn eerste Vaticaans Coneilie. . . .”
wij - zoals Wij toen beloofd hebben - opnieuw samengekomen in
deze eerbiedwaardige kerk om twee redenen: ten eerste om door
de opdracht van ons geloof met gepast eerbetoon het eeuwfeest D616 Z0l‘g ml Om (16 geloofsleel‘ €e$1‘°l1W W beware“, Welke 3311

te vieren van het martelaarschap van de heilige Petrus en Paulus; het begin van het laatste Concilie zo ernstig is onderstreept, moet
vervolgens om onze liefde op te wekken omdat we een gelukkig ook blijven in deze tijd, die op het Concilie volgt en dient met
begin gaan maken met de eerste vergadering van de Bisschoppen- des te meer waakzaamheid te Worden uitgeoefend door hen, die
Synode. Deze onze bedoelingen staan ongetwijfeld in noodzakelijke in Gods Kerk van Christus de opdracht hebben ontvangen te
betrekking tot dit Ecumenisch Concilie. Want ofschoon deze ver- onderwijzen, de boodschap van het evangelie te verspreiden en
gadering, die de Bisschoppen - zo gezagvol naar aantal en invloed de geloofsschat te beschermen, naarmate de gevaren veelvul-
- samen met de nederige opvolger van Petrus vieren, niet de diger en ernstiger zijn, die heden deze geloofsschat in gevaar
macht heeft en de luister, eigen aan een Ecumenisch Concilie, brengen. Gevaren zeggen wij, die onmetelijk groot zijn om de

toch brengt zij enkele van de belangrijkste besluiten van het geestesgesteldheid van deze tijd, die afkerig is van de godsdienst;
Ecumenisch Concilie ten uitvoer. Het eerste hiervan was erop en vol hinderlagen welke zelfs in de schoot van de Kerk ontstaan
gericht, het katholieke geloof te bevestigen en veilig te stellen; door het werk van enkele leraren en schrijvers, die weliswaar
zijn ongeschondenheid, zijn kracht, zijn ontwikkeling, zijn samen- beweren, de katholieke leer volgens nieuwe wegen en methoden
hang in leerstellig en historisch opzicht; en eveneens het katho- ; uit te drukken, maar er toch dikwijls meer naar streven de

lieke geloof te erkennen als noodzakelijk beginsel van het chris- Waarheden van het geloof aan te passen aan de profane wijze
telijk leven en de hoogste norm en bestaansreden van de Kerk. ‘ Van denken en spreken, dan de normen van het kerkelijk leer-
Wat dit betreft zullen op geen enkele Wijze deze plechtige gezag te eerbiedigen. Hierdoor gebeurt het, dat de mening van
woorden uit ons geheugen kunnen verdwijnen, waarmede Onze diegenen vrij wordt verspreid die van oordeel zijn, dat het ge-
Voorganger, Joannes XIII z.g. het Tweede Vaticaans Concilie in- oorloofd is - met verwaarlozing van de eisen die de ware ge-

Wijdde en de hoogste norm ervan vaststelde welke nimmer mocht loofsleer stelt - uit de Waarheden van het geloof slechts die uit
Worden overschreden: te kiezen, die naar het oordeel van een instinctieve persoonlijke

voorkeur aanvaardbaar schijnen en de andere te verwerpen.
“ Alsof men voor zijn vrije geweten dat het zedelijk handelen

,,....Het een en twintigste Ecumenisch Concilie, dat ge- beheerst, rechten mag opeisen in strijd met de rechten van de

brllik maakt Van do kraohtdadige en hoog te waarderen J ' waarheid, waaronder die van de goddelijke openbaring als eerste

hulp van degenen, die uitmunten in de wetenschap van de te beschouwen zijn (cfr. Gal. 1, 6-9). ->
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En alsof het geoorloofd zou zijn het heilig erfgoed van de Kerk Wij willen ook het geloof Van anen bevestigen, die wij in Chris-
zodanig te herzien, dat nieuwe betekenissen Worden toegevoegd ms als kinderen hebben, vooral van hen die zich toeleggen op de
aan uitspraken van de christelijke godsdienst die geheel afwijken theologische wetenschap, opdat zij met een hm-nieuwd en “mak-
van de verklaringen van dc the°l°gie' die de Ware traditie om K zaam bewustzijn ten aanzien van de onveranderlijke en zekere
haar hoogste eerbied voor het woord Gods glashelder omschre- -‘ leer Van de Kerk dc helpende hand 1-eiken om de heilige lggr te
Ven heeft' Z0315 Wij Weten is het ge1°°f niet de Vrucht Van een 1 verkondigen en de onschendbare schat van het katholieke geloof
willekeurige of zuiver naturalistische verklaring van het Woord * krachtig te verdedigen met behoud van de vruchtbaarheid en het
Gods, evenmin als de godsdienstige uitdrukking die geboren light, dat eruit Stmam»
wordt uit de gezamenlijke mening van al wie zich gelovig noemt
los van de leiding van het kerkelijk gezag.

En nog minder is het geloof de instemming met de gangbare
wijsgerige of sociologische stromingen van een bepaalde tijd, die
voorbij gaat. Het geloof is de aanvaarding met heel ons geestelijk
wezen van de wonderlijke en barmhartige boodschap van ver10s-
sing die ons is medegedeeld langs de lichtende en geheime wegen BRANDPUNT ALS NULPUNT
van de Openbaring. Het geloof is niet alleen onderzoek, maar
voér alles ZEKERHEID; meer dan de vrucht van onze naspeu-
ring is het een zekere geheimzinnige gave, die van ons vraagt, Brandpunt Van de KRQ kan Over 1-eljgjeuze Zaken in de Kerk
dat Wij ons bereidwinig tone“ Voor het buitengewone gesprek nauwelijks anders dan negatief oordelen. Vrijdag 13 oktober had
dat God is aangegaan met onze bereidwinige geest het zijn anti-Rome-expert Dick de Vree op pad gestuurd. In het

kader van de Synode in Rome. En natuurlijk had de Vree snel
vvel iernand gevonden, niet van een richting, die de zijne niet is,

zeker niet van de Curie. Het was een Indonesische bisschop. Op
Daamm is dc Verdediging Van het geloof na het Ecumenisch ons geheugen afgaande zei die Indonesische bisschop, zo onge-
Concilie ons zo noodzakelijk voorgekomen, dat wij de gehele Veer: dat de Synode van te Voren pasmaar was gemaakt, ZQge-
Kerk hebben aangespoord om het zogenoemde ”Jaar van het Zegd een fan accompli’
Geloof” te vieren ter ere van de twee Apostelen, de eersten dat hij de Pans Weifelend vond en dip1Omatjek_
onder de leraren en getuigen van het Evangelie van Christus, Het deed Onsympathiek aan, Op Zijin Zachtst geZegd_ Ja, het was
om na to denken over het geloof, dat door hen aan ons is d0or- helemaal tegen de adat
gegeven en om ten overstaan van de wisselvalligheden van het En Dick de Vree gretig luisterena Z0 gretig, 915 een Qbjectief ver-
moderne leven de beslissende functie naar waarde te schatten, slaggever niet hoort te luisteren, Want de gretigheid vermoordt
die deze fundamentele deugd bezit voor de standvastigheid van de Objectiviteit
‘mze godsdienst’ V091‘ het leven Van de Kerk’ voor de opbouw De KRO wordt hoe langer hoe meer een religieuze partijomroep.
van het rijk Gods in de zielen, voor het ecumenische gesprek en Een nationale Omroep met rujme Zendmogelijkheden V001: de
voor het vruchtbaar contact dat de volgelingen van Christus met kerkgenootschappen is betel-, dan Zdn Ouderwets dictate;-iaal 0r_
de hedendaagse Wereld tot stand willen brengen. Z0 willen wij gaan, Waarin de leden geen demokrasche Zeggenschap hebben,
oak ons eigen geloof bevestigen, die leraren, getuigen en herders En 90 % Van de programmavs is ”k1eur1OOS" en kam door elke
zijn in Gods kerk’ opdat het in de °gen Van haar enige °nzi°ht" andere omroep ook verzorgd Worden. Het voortbestaan van de
bare Hoofd, de levende Christus, nederig, echt en sterk moge KRO is een anachronisma
Z1311 J. B.
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Prachtige geluofsbelijdenis GEEN BELATIVISME

, _ ”Hij (de hedendaagse christen) wil Degene in wie hij gelooft en

Val’! datgene Wat Hij leert duidelijk kennen. Hi._i wil zich rekenschap
geven van de grondslagen waarop zijn instemming gevestigd is
e11 de betekenis van de christelijke boodschap voor de moderne
mens achterhalen. Dat rechtmatige verlangen kan in onze tijd
niet verwezenlijkt Worden zonder een aanzienlijke inspanning,
omdat wij leven in een maatschappij die gekenmerkt wordt door

Klare taal de zin voor de historische kritiek. Verkeerd toegepast, kent deze

kritiek aan het godsdienstig versehijnsel meermaals slechts een

kulturele, voorbijgaande en zuiver betrekkelijke waarde toe.

Bij gelegenheid van het ”_]aar mm he; Geloof” dat door Paus Terzelfder t_ijd verspreiden zich in (le Wereld van nu een duidelijk
lk b’ kt’ 1": it en eenPaulus VI op de feestdag van de apostelen Petrus en Paulus scepticisme ten overstaan van e e 0 Je leve rea 1 e

werd ingezet publiceerden de bissdw en mm Bel ié O de onverholen afkeer tegenover dogmatische bepalingen, zodat men
’ PP 5 P

vooravond van de bisschoppgngyngde te Rome, een b;0chure nog enkel belang hecht aan de konkrete levenshoudlng en ge-
. . . . . . . . C . t t

dle getztelcl werd ”Ons geloof m jezus Chn$mS”_ 1),; boekje, dragmg. Daardoor staat het geloof 1n Jezus hrls us egenwo0r-

ddt 24 pagina’s telt, en de signatuur van de bisschoppen dig blootgesteld aan II10€1ll,]khed€I1 dle zo met groter, dan toch
. k b..

draagt is uitgegeven door he; Inge;-diocesaan Cemrum Gm; indrukwekkender zijn dan voorheen, en daarult omt 13 een
9

mardstraat 5 te Brussel. ’ aantal chrlstenen een p13n113ke onrust of een verwarrende aar-

Van deze brochure, die we zeer ter lazing aanbevelen, geven Zeling V°°1't'” (9 5)-
we hzer enkele uittreksels:

TAAK VAN DE THEOLOGEN HISTORICITEIT VAN DE EVANGELIE’S

”De bezinning op het geloof zal krachtig geholpen Worden door "Het apostolisch getuigenis aangaande het leven van Jezus van

het Werk V-an de theologen, indien zij in dc geest van de Kerk, Nazareth komt voor alles tot ons door de Evangelién. Deze zijn
verbonden met de hiérarchie en volgens de lijn van de traditie Samllgesteld "it herinnefinge V311 Ooggetlligen B11 gevell 6811

hun taak vervullen.” (p. 4). samenvatting van de primitieve prediking. Niemand kan hun de

"I11 (10 10011 Van de eeuwen hebben de christenen getraght de \ waarde van historische dokumenten ontzeggen: ze vermelden ge-

illhlld Van I16 boodschap juister te vatten. De theologie is niets beurtenissen ’die te midden van ons hebben plaats gevonden’. De

antlers dan het geloof dat in de mate van het mogelijke de 0pen- gelovige zal er een Waarachtig en oprecht verhaal van de feiien
baring tfcht to begrijpen. Wie niei; zou zoeken naar dig dieper in vinden en zo zal hij inzien ’hoe betrouwbaar de leer is die ons

begrip, Z011 zich ondankbaar tonen_ Maar dit onderzgek zelf ge_ werd overgeleverd’. Het overbrengen van deze leer geschiedt door

beurt niet zonder risico van afwijkingen. In de loop van de ge- gelovige me1'l$eIl- VBITB Van 011$ 89-11 hull geflligenis te (10611 twili-
Shiedenis heefi; de geest van die mens zich bij (leze pogingen nu felen, moet die omstandigheid integendeel ons vertrouwen ver-
eens in de ene richting, dan weer in de tegenovergestelde, van ’ 5teVigel’l- Hun gelf Vefminkt ill geflen (1619 I16 W0°1‘d611 B11 (16

de waarachtige betekenis van de mysterievolle boodschap ver- feiten» maal‘ Plaat Z6 illist ill hull W3-31‘ daglicht te1‘llg- Hull be-
Wijderd. Daardoor werd’ de Kerk Q1-toe gebmcht elke dwaling die :1 doeling om ons werkelijke gebeurtenissen te verhalen en

de mensgeworden Zoon zou miskennen, met behulp vooral van ' Werkelijk l1it€B$Pl‘0kB11 W001‘f1el1 W661‘ W geven is Iliet te
haar grote oecumenische concilies, af te weren of te voorkomen.” 100911911611-” (ll 9)-

(P- 15)- ”In de Heilige Schrift, zoals ze ons door de traditie doorgegeven

14
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en verhelderd wordt, openbaart God zelf zijn mysterie, zijn g0d- VERRUZENIS VAN CHRISTUS
delijk heilsplan, dat Hij in en door Christus verwezenlijkt. Wie

Welnu dat a ostolisch getuigenis verklaart dat Jezus de derdedeze boodschap wil herleiden tot het woord en de geschiedenis ” ’ P
van een mens, of tot een meer intense ervaring van onze per- dag 113 zijn 6100451 VB1‘1‘8e5- Die Shierend Zegepraal V311 de

mens eworden Zoon over de dood is de centrale gebeurtemssoonlijke existentie, miskent de bedoeling van de auteurs en 1
-g

verminkt de Blijde B00d5chap_” (p_ 16)_ ‘I van de evangelische boodschap. Indien dit feit geen werkeli3k-
heid is, schrijft Sint-Paulus, is onze prediking i]del, 1]del ook
ons geloof (I Kor. 15, 14). De verheffing van degene die zich tot

GODHEID VAN CHRISTUS EN ' de dood aan het kruis had vernederd, was het antwoord van de

MAAGDELIJKHEID VAN MARIA Vader op het offer van Jezus. De verrijzenis van de Verlosser is
overigens geen terugkeer tot het aardse leven, maar een verhef-
fin van z"n ganse mensheid - ziel en lichaam - tot een nieuwe"De eeuwen die ons voorafgegaan zijn waren geneigd met zulke . 3” 11

nadruk het aksent te leggen op de godheid van Jezus, dat zijn I Wijze V311 Z1311, die 31$ 6611 g0dde1ijke Verheerliiking W01‘dt be-
stem eld. De verschijningen van de verrezen Christus hebben deWerkelijke mensheid erdoor verduisterd of versluierd Werd, al- P

hoewel wij nochtans enkel door zijn mensheid been zijn godheid eerste getuigen geholpen om van zijn verrijzenls nzekerheid te
kunnen bereiken. De huidige generatie integendeel stelt vooral Verkrijg-" (p. II).
belang in de mens Christus, bij zoverre dat zij soms in het andere
' "Door zijn verrijzenis is Jezus in de heerlijkheid van de Vaderuiterste vervalt, namelijk het miskennen van de Zoon van God.

Sommigen stellen Christus voor als (16 meest vel-heven mens, als binnengetreden. Dit geloof dat Paulus van de traditie heeft ont-
het centrum van het mensdom en van de geschiedenis, degene vangen, gee“ bij Verde!‘ d°°1‘ en hij bevestigt het °P gmnd Van
die zich bij uitstek als de mens-voor-de-anderen heeft getoond_ zijn eigen vizioen van de verrezen Christus. Met kracht getuigt
De grote bijbelse bewoordingen waardoor de zending van Jezus hii at V811 e Verrijzenis van Jezus onze eigen verrijzenis af-

han t ’D00r z"n opstanding uit de doden is Jezus krachtens dewordt uitgedrukt - vrijkoop van zonde, verzoening met God, ver- g - 13

rijzenis en eeuwig leven - warden zgdanig in V1-aag gesteld dat Geest van heiligheid aangesteld als Zoon van God in kracht’
de betekenis zelf van die zending tenslotte dreigt te verzwinden. (Rom. 1, 4). Jezus leeft niet enkel in onze ontroerde en bewon-
In dergelijke vom-waarden, Waal-in C111-istus nog slechts Worm derende herinnering; in zijn verheerlijkte mensheid wordt Hij

onze wi'sheid onze gerechtigheid onze heiliging onze verlossingvoorgesteld als een religieuze figuur tussen de andere, gaat zijn J , , »

uniek karakter vel-101-en," (p_ 6). (I Kor. 1, 30). Indien Hij niet lichamelijk meer zou z1Jn, zou Hi;
”Aan de andere kant en tegelijkertijd (met de mensheid van geen mens meer Wezen-" (IL 13)-
Christus), belijdt het Credo van de Kerk het geloof in God de
Zoon, Ware God geboren uit de Ware God. Bij het uitspreken van
deze Woorden uiten wij geen zinledige klanken en begaan wij EUCHARISTIE
geen misleidende overdrijvingen. Even ernstig is voor ons het feit
dat Jezus waarachtig God is en dat Hij waarachtig mens is, en

»

1

If.4»-

"De Eucharistic verenigt hen (de christenen) met de verheer-
dat Jezus één en enig is, ggdheid en mensheid in zich verenigend s lijkte Christus en houdt de gelovigen wakker in de verwachting
’zonder vermenging noch verandering, zonder verdeling noch’ van de Heer, totdat Hij komt. Dat is de grondslag en de zin van
scheiding’, zoals het Concilie van Chalcedon het in een beroemde dc gehele lit"1‘gie- ons gel°°f in de Eucharistic is dus niet Vet“
formule heeft uitgedrukt. Wij geloven vast dat Hij sinds alle anderd. Telkens als het kruisoffer op het altaar gevierd wordt,
eeuwigheid nit God is gebm-en en dag Hij in de jd is geboren voltrekt zich het werk van onze verlossing. De Eucharistic is de

uit de maagd Maria zonder enige tussenkomst van een man. 00k
Qp dit punt van deze unieke maagdelijke 001-spmng is het kath0_ de Heer, gedachtenis van zijn dood en verrijzenis, voedsel van
lieke geloof niet veranderd.” (p. 17). _,

16

reéele en blijvende aanwezigheid van het lichaam en bloed van

eeuwig leven en onderpand van onze toekomstige glorie.” (p. 13).
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WAARSCHUWING AAN LERAARS EN LEIDERS ons geweten en het gezag
”Aangezien ten gevolge van de grondige veranderingen in de
wereld en in de samenleving onze wijze van denken verandert,
en wijl spijtig genoeg meerdere christenen hun godsdiensge
kennis niet op peil houden, zal het meer dan ooit noodzakelijk
zijn ons inzicht in de geloofsleer te vervolmaken. Christenen die *
in luiheid inslapen, lopen het risico als heidenen te ontwaken. \

Bovendien, zo kunnen wij eraan toevoegen, indien de leermeesters '

en leiders die hen moeten onderrichten, hun de duistere en lich-
tende diepte van de geloofsdaad niet uitleggen, indien zij hun
niet duidelijk makell dat (19 Ollveranderlijke Schat V811 (16 0I1e11- Herhaaldelijk kan men tegenwoordig lezen en beluisteren hoe
baring volledig identiek blijft, ook wanneer meerdere uitdruk- er een beroep gedaan wordt Op het persoonlijk geweten. H<-It
kingen ervan nader gepreciseerd Worden, dan swan de gelovigen lijkt een gelukkig verschijnsel van onze tijd dat men een Waar-
blootgesteld aan zeer grote gevaren en hun gel00f zelf ZOH kunnen heid die zo oud is als het menselijk geslacht en die van kracht is
verzwakken of uitsterven. De eerbied voor de gelovigen vereisi: V001. ieder mens door God geschapen’ steeds meer Op de V001-_

dat men hun de juiste betekenis van de geloofsartikelen zou aan- grond tracht te gghujven en altijd weer v/i1 benadrukken. Men
“men! °°k al is de inkleding in sommige formules of "°°1'$te1H"' realiseert zich steeds beter, dat de mens zal geoordeeld Worden
gen veranderlijk. Het zou in de hoogste mate betreurenswaardig naar de getrouwheid waarmee hij zijn geweten heeft gevolgd en
611 Schadeliik Ziill 116$ gelvige V0lk 3311 Ve1‘Wa1‘1‘i11€ 111001? te dat de diepste kern van ons godsdienstig leven gelegen is in de
stellen, hetzij door een onwerkelijk immobilisme date zich ont- intieme betrekking van het schepsel tot zijn Schepper. God
slagen acht van na te denken en zich vastklampt aan verouderde Spreekt tot een jeder van ons persoonlijk door middel van 011$
beelden, hetzij door een teugelloze wedloop naar nieuwigheden geweten Getmuwheid aan het geweten is; getrouw zijn aan Gods
die de traditie vertekenen.” (p. 18). O Stem in ons

De Constitutie over ”De Kerk in de wereld van onze tijd” brengt
deze Waarheid zeer krachtig naar voren Waar ze zegt:

£9) ”In het diepst van geweten ontdekt de mens een wet
Q ”die hij zichzelf niet stelt, maar waaraan hp] moet ge-

”hoorzamen, en waarvan de stem, die hem steeds weer
”opr0ept om het goecle te beminnen en te doen en het

.’ ”kwade te vermijden, op het juiste moment doorklinkt
E ”in de oren van zn hart: doe dit, vermijd dat.

s, ”Want de mens heeft de door God geschreven wet in zijn
”hart; daaraan te gehoorzamen is zijn waardigheid en

s ”v0lgens deze zal hij zelf geoordeeld warden. Het ge-
APOSTOLAAT VAN DE ROZENKRANS ”weten is de meest verborgen kern en het heiligdom van

”de mens, waarin hij alleen is met God, Wiens stem bin-
Wij attenderen wellicht ten overvloede op dit Apostolaat, adres: "Mn in hem weerklinkt In he; geweten word; Op won-
Stadsdam 1, Huissen Gld. Pater Linnebank O.P. zal ‘U van daaruit "derbaarlijke wgze die wet erkend, die tot vervulling
graag mf°"me"en- . ”k0mt in de liefde tot God en de naaste . . . , (Par. 16).
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In de Constitutie over Godsdienstvrijheid schrijven dezelfde of men 1'1°0T'i Ooki ”maaY Z9 (10911 het 3119111831, Waarom Z011 ik
Concilie-Vaders: het dan niet mogen . . ?”

Dit alles heeft in Werkelijkheid niets te maken met het volgen
van persoonlijk geweten, maar komt neer op zelfbedrog, vvaar-

”De bevelen van de gbddelijke wet hem; en erkent de door ons geweten steeds meer gaat afstompen. Door een jammer-
nmens echter door middel mm zijn geweten; en dit ge_ lijke spraakverwarring wordt hier de stem en de ”drang van

' ‘ f If reidheid” met de naam ”geweten” aangeduid.”weten moet hij trouw volgen in al zijn handelingen, wil elgengerle en Ze ge
Deze tendens die onze zondige natuur aankleeft, Werd door Kar-”hij God, einddoel bereiken. v

dinaal Newman ”Uti1itarisme” genoemd. In het tvveede deel van
zijn werk "Anglikaanse moeilijkheden” beschrijft hij deze gees-

De Concilievaders maken dus geen uitzonderingen, maar spreken teshouding 31$ Volgti
duidelijk van: ”in a1 zijn hande1ingen”. Het is dus niet zo, dat er
gevallen bestaan, Waarin men zijn eigen geweten mag volgen en
dat er andere gevallen zijn waarin men zich niet mag laten ”Wanneer men de rechten van het geweten propageert
leiden door zijn geweten, maar Waar men de positieve wet moet ”dan bedoelt men daarmee geenszms cle reehten van de
volgen. De Concilie-Vaders maken het duidelijk dat men altijd ”$chepper, noch de plichten van het schepsel om te den-
en overal gewetensvol moet handelen Wil men God, zijn einddoel ”ken en te handelen zoals de Schepper dat van hem ver-
bereiken. De eerste en voornaamste plicht van de mens bestaat ”langt; maar veeleer bedoelt men ermee het recht van
hierin dat hij altijd en overal getrouwvol de leiding van zijn ge- ”denken en spreken, van schrijven en handelen volgens
weten volgt. Hierop bestaan geen uitzonderingen. Deze waarheid, ”eigen OOTJBEZ en 110156115 eigen "EH96", Zonder 0019 maar
die de Concilievaders zo helder naar voren brengen, moet meer ”i" het minst aim God $9 den-ke"~
en meer onder de mensen gaan leven. Het kan dan ook alleen
maar als Winst beschouwd Worden, dat men tegenwoordig zo
graag spreekt en schrijft over het persoonlijk geweten_ Hier is dan ook geen sprake van geweten, maar van ”zogenaamd”

geweten; een armzalig surrogaat van het echte.
Hoe gelukkig men ook moge zijn met het feit dat men het per- Eigen gevveten volgen is iets heel anders. Het staat gelijk met:

" ' ' ' ' it br n en. Het gewetensoonl1]k geweten steeds weer te berde brengt, men Z31 tech een Gods heihge W11 in ons leven ten u voer e g

gevoel van Onbehagen niet kunnen Onderdrukken, Wanneer men is een door G-od gegeven Iicht, dat ons moet leiden op onze weg
k t door het geweten enziet hoe de term: ”Geweten” dikwijls op zeer verschillende Wijzen door het 1eVen- God Zelf spree '5 to ons

Wordt gebruikt. Soms krijgt men de indruk’ dat het volgen Van maakt ons Zijn heilige Wil bekend. God argumenteert niet maar
eigen geweten Wordt gelijk gesteld met het volgen van eigen decreteert door het geweten, omdat Hijzelf de Norm is van goed

°Pi1"lie- E611 nders keer lijkt het, alsof eigen geweten volgen ge_ en kwaad, Wanneer we ons geweten volgen Worden we niet ge-
lijk Z011 Staan met het volgen van de Sterkste argumenten. En leid door argumenten van anderen en nog veel minder door eigen
wanneer men dan tot geen conclusie kan komen welke argumen- Wil» maar de Wil Van God is dan het enige richtsnoer Van ons
ten het Sterkst Zijn, - of Wanneer men mget beslujten’ dat de leven. G-ehoorzaamheid aan het geweten is niets meer en niets
argumenten Han beide zijden in gebreke bljjven _, dan vindt men minder dan gehoorzaamheid aan God. Wanneer We Werkelijk be-
wordt het pas recht gemakkelijk, Want dan mag men doen W3»; reid zijn. ons geweten te volgen, dan Willen we God die plaats in
men Wil; in dubis libertas. Soms ook krjjgt men de indruk dat ' ons leven geven, die Hem vverkelijk toekomt als Schepper. Met
”persoon1ijk geweten volgen” eigenlijk neer komt Op; het in algehele en onvoorwaardelijke overgave aan God is de gewetens-

d 1 t it er te brengen in zijneigen levefl "d1-1rVen” toepassen van een wel Wat erg progressieve volle mens bereid om Go s Wi en u vo
0Pi1"1ie- Men begint dan te spreken van ”iets realisties durven leven ten koste van alles. Die mens leeft gestadig in Gods ‘Legen-

k ' ht h" onder het oog vandoordenken . . .”; ”iets moet haalbaar zijn voor ons mensen . . .”; Woordigheid ' ' '5 31 zijn Wer en Verne 13
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God. Zijn hele levenshouding is een voortdurende gebedshouding. geweten Het eerste Wat een goed gevormd geweten Z31 erken_
Z031 mens kall niet Z0'11di801"1 0mdat hij ééfl is met G001 in hart nen is dat het die uitwendige bijstand hard nodig heeft. Zodra
en Wi1- W11 kuhflen OHS Ilauwelijks een dellkbeeld V01‘m01"1 V311 men meent, dat ons geweten het zonder die uitwendige hulp, die
zulk een mens, tenzij We denken aan de God-mens Jezus Christus God 0115 vergchaft, kan stellen, ontkennen We dat We ZWHKKB
die Van Zichzelf k011 801111180111 "Wat H0111 behaagt d0e ik a1tiid”- zondige mensen zijn. En hij die zegt zonder zonden te zijn is een
Zijn menselijke W11 W35 Z0 Verenigd met (10 g0<31de1ijk0 W11, dat leugenaar. Laat ons toch nooit die elementaire fout maken van
Jezus niet R011 Z01’1di8011- te menen dat het een teken van een goed ontwikkeld geweten is
Wij, Z011dige mensen, (118 Van kindsbeefl af altijd min 0f meer wanneer we onafhankelijk van het kerkelijk gezag beginnen te
0I1'E1'0uW geweest Z1111 3011 0115 89W0’i01'1, hebben 01001" iedere daad handelen. Het volgen van de zucht naar onafhankelijkheid op dit
Van °1'1tT0uW dat geweten V01"ZWakt- Het geweten V011 010 Z0I1di€0 gebied is het duidelijkste teken van een onder-ontwikkeld ge-
mens is 80011 gaaf K181‘-kb0I'd K1001" V001" G005 Stem in 0115- Zekel", weten. Het ontvvikkelde geweten zal een steeds groeiende eerbied
het Z01 011$ altijd blijven vermanerl 0111 het 80000 '90 910011 en het hebben voor het kerkelijk gezag, omdat het daarin Gods stem
kwaad te vermijden; maar het zal niet voldoende zuiver zijn be1ui5';er1;_
afgestemd op de Wil van God om ons steeds duidelijk te maken
Wat in dit geval kwaad is en Waar het 80000 ‘E0 Vinden 15- De Heel dikvvijls krijgt men te horen dat de vernieuwing van onder
stem Gods wordt niet meer selectief ontvangen in het geweten af moet beginnen. Met dit gezegde wordt dan niet bedoeld dat
Van de Zondige mens 0l’I1dat 81‘ ’£eV<-361 V8150 bijgeluidefl d001‘k1i1’1- de ideeén van de vernieuwing heel dikwijls, onder de leiding van
ken. De stem van menselijke eigenliefde, trots en eigengereidheid de Heige Geest, opweuen in de harten van de eenvoudjge ge_

kan Z0 gemakkelijk de zachte, zuivere stem van God <>nverstaan- lovigen en geleidelijk de hele Kerk bezielen, maar men tracht er
baar maken. We zijn zo vindingrijk in het uitdenken van excuses een persoonlijke eigengereidheid mee g0ed £6 praten, die gTag
wanneer het gaat over iets Wat We graag doen, dat in menig ge- handelt tegen de instructies van de overheid in. Ook hier wordt
val Gods stem geen kans krijgt 0111 gehoprd te Worden, of slechts oppositie geponeerd Waar eenheid is gegeven en wordt perso0n-
zeer zwakke weerklank vindt in ons. lijk geweten gesteld tegenover kerkelijk gezag. - Dezelfde Geest
Zodra de mens met de hulp van Gods genade, tot het besef komt werkt in allen maar op verschillende wijze: Hij verschaft vo1g—
van zijn zondige zwakheid en deze in alle oprechtheid tegenover Zaamheid en gehoorzaamheid aan de gelovigen en Wijsheid en
God erkent, dan zal het geweten zijn eigen zwakheid inzien en voorzichtigheid aan de gezagsdragers.
getuigen dat het tekort schiet in het Weergegeven van Gods stem. Het komt nogal eens voor dat een voetbalspeler zijn kennis van
Na de zondeval heeft de mens een verdere hulp n.0dig om Gods het spel tentoonspreidt door eigen oordeel te volgen en niet te
Stem duideliik te h0ren- Christus heeft in deze nood voorzien luisteren naar het oordeel van de scheidsrechter. Z0’n daad doet
01001“ aan Z1111 A100$t010T1 ‘E0 Zeggefl: ”Wie 11 110011, h00I‘t Mij”- Hij ' alle spel in louter chaos eindigen en is het beste bewijs dat onze
heeft de kerk ingesteld en met Zijn 018811 gezag bekleed Om Ons I speler de meest elementaire noties mist van Wat voetballen be-
e helpen het W001"d G0dS fei1100S ‘e Vel”Staa1"1- Chfistus Spreekt tekent. Zo is het ook gesteld met hen die menen de ontwikkeling
wt mij door rniddel van Zijn Kerk om de onvolkomenheid en de - van hun gevveten te moeten tonen door te handelen onafhankelijk
ontoereikendheid van mijn zondig geweten aan te vullen. Deel { van het kerkelijk gezag. Het ontbreekt hun aan kennis van Wat
van ’s mensen verlossing is dat God niet slechts inwendig van ., het geweten en kerk-zijn betekenen.
Zich getuigt door middel van mijn gebrekkig geweten, maar '

daarenboven uitwendige, gezagvolle leiding geeft aan mijn zon-
dig gevveten door Zijn Kerk.
Het is zo jammer dat menigmaal een tegenstelling geponeerd DR. D. C. DUIVESTEIJN
wordt Waar die niet bestaat. Het kerkelijk gezag is niet ingesteld St, Joseph’s College, Mill Hill, London N.W. 7, England
door Christus als een spelbreker en een tegenstander van het
persoonlijk geweten, maar als een hulp en garantie voor dat
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— Het geweten moet ooh voortdurend gevormd worden.
Daar homen we nooit mee hlaar. Er zn steeds nieuwe
omstandigheden en het is b.v. heel moeilijh het verschil
te zien tussen geen zin hebben en eerlijk de zin niet zien
van iets, zodat het waardeloos wordt.

- . Geweten zou men hunnen definiéren als het vermo enZondag 1 kt b .1. a a k k Al ' ' - _ .. . . g
0 0 er J Wet In e er van de lerhelhgste Due \ van de mens dat de mogelykhezd bledt om te beoordeleneenheid te Bloemendaal een preek gehouden die voor de kerk-

gangers was samengevai; in een stencil. Vanaijde ”kansel” (altaar) gins d§nk€Ze7;ii:;Le'2ZU€l voldoet mm Onze meest wezem
werd gevraa d om k 't' k, I b d 1 ' , " J e Op mc : 8g r1 1e zowe op ouwen e a s negatleve W13 Het antwoord de dus:
drukken het stencil h' d k i; f, D _

lemn er onver or a aarmede hebben Ja, we mogen zelf uztmaken wat we doen, we moeten datwij 0.i. voldoende én opbouwende én negatieve kritiek gegeven: Z d d h d l . l .

hoe het niet moet en het wél zou moeten, toont dit stencil, 00k 281:’ Ofm at an em ons an e en zm O05 ls en geen Wam-
zonder verder commenfaar, duideli'k aan; ‘ ‘k 1: e ee t' .

- . . . J 00 W2" er te veel en Maar: we moeten rekenzng houden met de anderwat er te welnlg 1n staat. _ _ _,

we moeten rehenzng houden met de nchtlynen
die de wet ons geeft.
we moeten rekening houden met de 0mstandig-

MAG IK ZELF UITMAKEN WAT IK DOE? hede” .
tenslotte moeten we ooh relcenmg houden met

2lltigzzie 11322, de 0t5:eU29let0?§.Il)crZaI; Ufm Mgr’ Bekkeqilg onze eigen ontwihheltng en ervarzng.
’ _ r uwe U S e evmg en persoon U We zijn alttjd nog bezig ons geweten te vormen

geweten, constateren we een verdeeld lcamp van v00r- en evenals ons denkvermogen
tegenstanders. Deze stellmgname tegen een bisschop in
een weldoordachte toespraah is al een teken van de nieu-

1%?Zgiilfnilif-ea”--l£et~dg5‘iilendwh .1 VERDERE LECTUUR’
beelden kunnen tzelfiiflto-elicthr: e an van enkele U00” In het Nieuwe Testament:
Iemand rtjdt met zrjn brommer (Zinger een rood sto licht Markus 3’ 1-7: gem?-Zing Op sabbat - -

— In ieder geval han die vrijheid niet hetzelfdepzfn als Lykas 6’ 1-6: verwyzmg naar Damd dle- de toqnbroden
. , . J . uzt de tempel at, ofschoon alleen de prtester dte moch-

bandelooshezd, nergens meer rekenmg mee houden daar t t’ en e en.
is iedereen wel van ve‘ tu' d. ? . .

Iemand neemt gereg?-zldrhohft mee van zijn werh om thuis Bnef aa-n de rOmem?n’ hoofdstuk zeven
~ In de nleuwe hatechtsmus:

een sch t b . ..
uur e ouwen‘ pp. 21-22 over het geweten als dtepste bewustzyn van ons

— Men zal rekenin moeten houden met " -
g de under’ zyn verlangen naar een doel.

belan ht d t ' ' » .1 .. .

en
= de

E - h . . ' \ dwang van een bepaalde groep, bv, het nazlsme.
en long ec tpaar gebrmkt Uoorbehoedmlddelem 430-433' de s annin en de overeenlcomst tussen ewe-

-—— Over de motieven van een ander kunnen we moeiltjk t ' b d P g g
. . . n er e 0 .oordelen, een gewetensbeslzsszng ts z0’n persoonlijke zaak 529_5;3€ het mysten-Q van het kwaad’ de mogelijkheid

clat wle alleen maar eerbzed kunnen opbrengen voor het Om te zondi en _>

beslutt dat de ander na rijpe overweging heeft genomen. g ' * *
Een jengen van achttien jaar weigert op zondag naar de *
H. Mzs te gaan.
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Z011dag 13 Oktbel‘ krgen de g810Vi§<->11, ill dezelfde kerk een als mijn geloof in die geest in mijn leven is. Maar over dit
preek te horen over de vraag: ”wat betekent dat: ik geloof in de geloof moet ik verder zwijgen - hier kan men alleen maar
heilige Gee5t”- 00k hiefvan lawn Wij <36 inholld V0189“, Z0315 luisteren naar het verhaal van de timmerman: in Lukas
die in een uitgereikt stencil was samengevat; 4, 16_23_

J. N. Duin, Cruquiusweg 15 Heemstede - telefoon 023-

82350 - na 18 uur.

I

IN DEZE GEEST
, Met dit armzalige stuk proza moeten de beminde gelovigjsn het

om na te denken dan maar doen. Het ”gelo0f in de Heilige Geest” w0rdt 61‘ 111 V61‘-

‘ waterd tot ”de geest van 1967”, die schijnbaar niets meet weten
moet van de katholieke geloofsleer, die zegt dat de Vader Gad

is, dat de Zoon God is, dat de Heilige Geest God is en dat es‘ d1-1e

Lezing I: Psalm 104, 19-31 goddelijke personen zijn, met elkander één in wezen, dle W13 3116

Lezing II: Lukas 4, 16-23 drie belijden in het teken van het kruis, in wier namen de Zegell

over ons wordt uitgesproken '_
Ik geloof in de heilige Geest, wat betekent dat? Wat moet er toch en in de predikant en in de g610V1g\’_$f1 Omgaan,
De heilige schrift begint met de geest van Gods aanwe- als zij, vlak na zo’n preek gezamenlijk belijden dat z13 ”ge10ven
zigheid boven de wateren. Velen noemen hem de heilige in de Heilige Geest, de Heer en Schepper van het leven, dle u1t

Geest, Gods adem. De heilige Geest heet in het latijn: de Vader en de Zoon voorkomt, die met de Vader en de Zoon
creator, schepper. Dat heeft te maken met schepping. samen wordt aanbeden en verheerlijkt”.
Waar schepping is, is de geest, als we weten wat dat is, Gaf de predikant geen stenen in plaats van brood, toen hi; z13n

scheppen. Scheppen is nl.: te leven geven, tot leven welc- gehoor het geheim des geloofs, het onbegrijpelijke mysterle van
ken - zorgen voor brood en voor alles wat komt uit Gods de H. Drievuldigheid uitdrukkelijk NIET verkondigde, hun de

mond - liefhebben wat om liefde vraagt, gehecht ra-ken hoop op de gaven van de Heilige Geest onthield, en en met leerde
aan wat goed is - gehoorgeven aan mensen en dingen, aan bidden: Veni, sancte Spiritus?
God. Dit scheppen heeft met de geest te maken, want: J‘ A‘
’het is geest die levend maakt’ (]0es. 6. 63). Bij mensen
is het diepste: de geest waaruit wij leven, als geest dan _
maar niet betekent: ziel. En het is in die geest dat de
aarde vernieuwd w0rdt_ Dat betekent, dat het huwelijk
pas echt is, als er een geest uit spreekt van trouw, welke
iets bijdraagt aan de trouw waarmee deze wereld behoorl
te leven. En het gezin is clan pas gored als er een geest in 7 KATHOLIEKE ILLUSTRATIE BLUNDERT
die ouders en kinderen leeft, die hen samenhoudt, 0n-
danks alles, als vlees en bloed - een geest die iets bij- 1 Het nummer van 21-10 bevat een interview met mr. W. Baron
draagt aan die gemeenschap, waarnaar de wereld 0nbe- " Michiels van Kessenich, Scheidend burgemeester van Maastncht.
wust verlangt. Liefde is dan pas waar als ze het leed van Daarin staan rake dingen ten goede wat de burgemeester betreft.
anderen in zich opneemt. Wereldprojecten zijn dan pas Maar dan zie je zo’n Jaap Velt even schrijven, tussen haakjes,
goecl als ze oplcomen uit een geest van bijzondere verant- U weet wel: over Confrontatie ‘een maandblad van en voor katho-
woordelijkheid. Z0 werlct de geest in 1967 door mensen, Iieken, ~die enige moeite hebben met de veranderingen |n de Kerk.
zo vernieuwt hij de aarde. En die geest in mij is zo groot, Men leze voor veranderingen; VERNIELINGEN.
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KERSTKIND EN BAIIWATEB IHet hedendaagse katholicisme is geslagen met een zekere ver-
bijstering. Anders dan dat van véér 1940, voelt het zich niet
meer edra en door een grote, eerbiedwaardige geschiedenis. Het

HUUVAST EN VRIJZINNIGHEID IN “ET KATHDHUISME beroej op file Kerk der Eeuvven”, heeft Weinig vat meer. Terug-
kijkend Worden we getroffen door meer kvvaads dan goeds, door
meer halfheid dan heiligheid, door meer misverstand dan 1ucidi-
teit, door meer geweld dan bekering. We staan voor het onbe-

‘ kende en laten het al-te-bekende achter ons. Weinig verbindt
ons meer met de christelijke rornantiek, die droomde van
”kruistochten en kathedralen" (de term is van Marsman, maar

Pro DR H‘ Brugmansv rector het Eur0pa_c011ege in Brugge vele katholieken vonden er christelijke heimweeklanken in).
publiceerde enige tijd geleden in De Nieuwe Lime Onder be De kruistochten? Thans, nu ons kvvade gevveten Jegens de onder-ven- . . ,, . ,,
staande opschriften een doorwrocht artikel, dat een grandioze Ontwlkkelde Wereld Onsm nauwer Contact brengt met heldenen
apologie is van het katholieke geloof en een oase te midd - en. Sarragngn ’ denken We met een rlumg aan de kreet Goden van ,, .

de talrijke publicaties tegen 'de katholieke kerk. Deze openbare W11 het ’ dle In Clermom Opsteeg’ men Urbanus H tot de kru1S_
belijdenis en getuigenis van een op latere 1eefti'd tot de kath Vaart had Opgeroepen schoolmeesters Under ons Zeggen’ dat WeJ 0- . .heke kerk toegetreden Veelzijdige Wijd_b1ikkende geleerde kan de mlddeleeuvven met moeten beoordelen naar onze normen van
een bron van troost en bemoediging en houvast zi'n oor 11 Vandagg Daar hebben Ze gehjk in Mag? de Zaak is juisf’ dat deJ v a ekatholieken, Wie hat geloof huis uit in de Schoot kathoheken maar a1 te vaak met krmstochtnormen z1]n groot
Werd en die Vandaag of het lopen esleu d geworden of klein gebleven. Vandaag vragen ze zich af, hoe zulk

g r ..

te Worden in de stroornversnelling van het hedendaagse onge- een archalsme mogemk WaS'loof En Wat de kathedralen betreft: Wanneer de gelovigen het thans
Prof Erugmans gaf gaame toestemmin Zi.n _t tin, over_een punt eens z11n, ‘dan wel over hun behoefte aan klemeg J u1 eenze mg .

volledig in Confrontatie op te nemen en de hoofdredactie van kerkles en kapeuen Wemlg Belglsche kathoheken komen nagD_N.L_ Sloot Zich spontaan daarbij Zij het dan Ook h langside reusachtige basi1iek.van Koekelberg, zonder te denken,
me et . .(begrijpemk) Verzoek Ook het naschri DNL_hOOfdredac_ dat d1t een monument 1s - met slechts van m1dde1mat1ge smaak,

teur op te nemen. Anders zouden de Confrontatie-lezers een ver- ‘ maar eveneens Van Om.n0deme_ godsdiensgfe vormgevingf. Eenkeerde indruk Van De NieuW'e Lime kunnen krijgen ,7 misgreep. Een laatste Lutloper van de trad1t1e Waaraan W1] (om
bij Frankrijk te blijven) de massale, massieve horreurs te dan-
_ken hebben, van Fourviére in Lyon, Notre Dame de la Garde in
Marseille en de Sacré Coeur van Montmartre.
Zich aldus het verleden herinnerend, denken velen onzer: "Wat

W ,__&_5,‘ t is er tussen u en mij?”, en die gedachte Wordt versterkt wanneer
,=De kerkn. heeft zich wérkelijk’ gqen terltggkijktldnaar net fpttreden vanlkatholieken, destijds, in

de los d d k d d _d e were van 1 eo ogle, s aa en samen evmg.
li.k k . gE “E” 97: °"e’ ‘Zn Tee S In 8' Natuurlijk, men kan alles vvel verklaren, en zeggen, dat het
J-it-st eVOL;:Z;ge:£:ndat rrngstwvggtd Zkt genade ' ‘Zak; dat nieuwe van de vorige eeuw - liberalisme en socialisme - verpakt

- I wa men n . . . .. . . ..werkeli-k wil l,_k h taf,” la, OeEOmst werd 1n zo 0nchr1ste11]ke fllosofle, dat men er toch nauWe11]ks
gelie min Jezus Christus “'76 '57 ,et lfeuwlged mm" de aanvaardbare mhoud van erkennen kon. N1ettem1n: de ency-waa - . . . , . . .d ,, K ’ rap mmmer le S an war en af chek ”M1rar1 nos ’ heeft gedaverd van reactlonanre ver00rde11n-ge Ongen - ( an Rafh;n\er SJ.) ,, ,, .. . .gen, en de Syllabus Errorum heeft z1_]n v0nn1s mtgesproken
28
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over de beginselen, die nu ons dagelijks brood geworden zijn: De instinctief-rechtse oriéntering van de katholieken vond ook
persvrijheid, parlementaire democratie en religieus pluralisme. haar uitolrukking in een bepaalde theologische en kerkrechte-
Het schijnt thans ook onvoorstelbaar, dat ole roomse massa zich lijke houding. Dat is normaal, want als iemand graag leeft in een
tot zoveel enthousiasme kon opwerken voor de pauselijke zoua- wereld met gestelde ordeningen, zoekt hij die ”0rde” op alle ge-
ven, en dat het einde van de kerkelijke staat voor velen de bieden des levens. (Ter vergelijkingz in de dagen dat het com-
avondschemering van het Rijk G-ods leek. munisme revolutionair was, vond het ook de sur-realisten aan
Vandaar ons kwade geweten, terwijl het Wezen van het christen- ' zijn zijde. Maar toen Stalin overging tot stalen handhaving van
dom juist lange tijd scheen te zijn, dat het een zo gevaarlijk zijn ”orde”, werd het academisme tot supreme schoonheicl ver-
rustig geweten schonk. Vandaar ons gevoel, ontworteld te zijn. heven, onder de naam ”socia1istisch rea1isme”. Ook Moskou kreeg
Doch er is meer. zijn ”bondieuseries” atheistisch getoonzet - en zijn saintsulpice.)
Tot voor kort gilng de kerk, bij elke praktische keuze die ze cloen Inderdaad: de mens kan niet in stukjes Worden verdeeld - hij
moest, instinctief staan aan. een kant, die Wij nu beschouwen als is een geheel, en wie vooruitstrevend of behoudend voelt, brengt
”de verkeerde”. Men mag dat a1 weer besternpelen met het dat tot uiting op alle levensterreinen. Het was dus logisch, clat
woord ”verk1aarbaar”, maar dat is schamele troost. Verklaar- zovele katholieken die Mussolini prezen daar hij ”de bedelarij
bare vergissingen blijven vergissingen. Het zou mooier zijn ge- had afgeschaft”, of omdat onder zijn regime "de treinen op tijd
weest als de heilige dwaasheid van het kruis tot onverklaarbare liepen”, ook in geloofszaken meer vvettisch-hiérarchisch dachten
moed en Wonderbaarlijk-helder inzicht zou hebben geleid. Doch dan bevrijdend-vrij.
daarvan vond men Weinig. Thans echter, nu er geen "gevestigde orde” meer is waarop men
Wij zien dat de Franse kerk tegen eerherstel van Dreyfus is steunen kan, breekt het ogenblik aan van algehele heroriénte-
geweest en dat ze, te zamen met legerleidi-ng en grootkapitaal, de ring. Thans moet men radicaal zijn, op alle gebied. Thans moet
doorbraak van een onbetwijfelbare waarheid en ’n noodzakelijk men het overgeleverde nieuw beleven, of het zal afvallen als
rechtsherstel heeft tegengehouden. Diezelfde Franse kerk heeft een dode huls.
het later, in grote meerderheiol, met Pétain gehouden. (Trouwens,
overal in de Wereld Waren het slechts kleine minderheden, die,
binnen de kerk, stelling namen tegen het rauwe fascisme van
Mussolini en het ”edel”-fascisme van Salazar en Dolfuss. Hoe
zou dan de conservatieve collaboratie van Vichy opeens 0naan- II
vaardbaar zijn geWeest?). Maar juist omat dit ZO is, doemt het gevaar op van een alles en
In de Oostenrijkse burgeroorlog van februari 1934 stonden bijna ieclereen meeslepende paniek.
alle katholieken aan de kant van leger en ”Heimvvehren”. In de Vroeger hoorde men in de kerk dat de geconsacreerde hostie
Spaanse kozen ze de zijde van Franco. Natuurlijk, het was moei- vverkelijk Jesus Christus gevvorden was - en men hoorde er, dat
lijk zich te scharen aan de kant van de ”Schutzbund” in Oosten- d-e beminde gelovigen niet voor de SDAP mochten stemmen. Het
rijk. En voor christenen was er Weinig aantrekkelijks in de ~ ene Werd geslikt te zamen met het andere omdat het allebei uit
coalitie die de Spaanse republiek trachtte te regeren: samenraap- dezelfde gewijde mond kwam. Onvoldoende werd door velen
sel van liberalen, socialisten van alle pluimage, regionale separa- gezien dat twee zulke uitspraken van andere orde Waren. Thans
tisten en half-bekeerde anarchisten, met de communisten gaan- Worden beide soorten even radicaal betwijfeld.
devveg machtiger in de coulissen.... een bont gezelschap dat Misschien was de veroordeling van het socialisme in een be-
alleen zijn anti-clericalisme gemeenschappelijk had. Niettemin: paalde historische context begrijpelijk - hoewel m.i. ook toen a1

de vijanden van die zonderlinge republiek Waren vrienden van onjuist - maar in elk geval gold het hier een a1 of niet terecht
fascisme en nationaal-socialisme - en dus Waren ze potentieel gegeven advies, geen waarheidsverkondiging. Wat ons hierin
ook onze vijanden. Althans: dat Werd duidelijk tijdens oorlog en achterna stoot, is die vervvarring tussen geloofservaring en bur-
bezetting. gerlijk levenspatroon, tussen kerk en partij, tussen verlossing en
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lmcensuur, tussen boetedoening en angst voor onfatsoen, tussen De bekeerling heeft een Slechte Pe1?$- M611 Wriiff hem grag an,

de zonde en de zondetjes-met-bijhorend-schuldcomplex. dag hij ”fanatiek” zou Zijll. Bllille, mail‘ °°k bmnen de kerk
Maar juist omdat maar al te dikwijls de schijn Werd gewekt van wordt hij ervan Vel-dacht een veilige bunker te hebben opge—

een organische samenhang tussen eeuwige waarheid en aan tijd zocht en die nu te verdedigen tegen de vrijheidsvrienden. Zulk
of pleats gebonden waarschuwing dreigt het gevaar dat men ’ 1 kt n kr--

s 1 , .

thans omslaat in een soort ”contra-integrisme”. Tegenwoordig een etlket wordt lemand Z0 heel gauw opgep a en me

stemmen We dus vvél op de PvdA (en ik zeg: bravol), maar me- het er _niet meer af, met hoeveel eerlijke overtuiging men ook

nig ”verontrust” katholiek vraagt zich ‘sevens af, of liij ”dus” betuigt, dat men juist vanwege de vrijheid in de kerk belandde.

nog kan geloven aan de ma d 1"k b Jag e 13 e ge Oorte Van eSuS- Op" Echter, al zal dit artikel daardoor bij voorbaat in het oog van

nieuw, en thans van "links": een zelfde "dus", een zelfde ver-
vvarring tussen twee ordes van grootte.

sommigen zijn gediscrediteerd, men moet nu eenmaal schrijven

Psychologisch is dat begrijpelijk, Want wie eenmaal in verzet Wat men niet late“ ka: 13.6 Zeg€e11-.

kornt tegen een stelsel, dat zich als totaal aandiende, zal ook in 0f geldt <16 P0811 Om 11131003 111611 V001‘ an

zijn verzet totaal zijn. Maar toch is zulk een totalisering gevaar- loofsgenoten?
lijk omdat aldus ons eigenlijke geloofsleven dreigt te Worden
verward met het ”rijke roornse” van weleer.

III
Allerlei goed bedoelde, maar hoogst twijfelachtige pastoorspraat Men kan inderdaad vervvachten dat beg Plitfiek 11Ytc1‘:i';§I:1Z1°11;1itee;

- ~ " ' ' en
van een generatie geleden wordt als badwater terecht wegge- am1'k1enka1e’ maar rehgleus tradmone e un am -

verdedigd Weerstand zal oproepen Voor degenen d1e terugver-
gooid. Maar in dat badwater lag ergens 00k‘ het kerstkind. En - - - .- - d‘ 1, E

djt dreigt het kind van de rekening te Worden. Misschien is ' -

“war

langen naar de ve111ge oever van glsteren, 1s het te ra 1caa n

me degenen de nu stelselmatig proberen ”hoe ver men te ver kan

mand zich daarvan zo sterk bewust als de bekeerling. Deze im-

»!¢'<'iv‘

gaan” zullen meesmuilen over zoveel simpelheid van geest, zo-

mers heeft steeds vaker het gevoel, dat zijn nieuwe gelo0fsgen0- V891 ¢0I1Se1"VatiSme, Zoveel ”k01enbrandersge100f” (zoals de Fran-

ten gaan twijfelenaan of zelfs glimlachen over allerlei waarden , Sen dat nOemen)' V

en waarheden, die voor hem juist tot de grootste en moeilijkst
verworven rijkdommen van zijn bestaan behoren.

Misschien zal de weerstand vooral komen uit de Wereld der

priesters en religieuzen.
Waarom, omdat de priesterschap en het priesterschap vandaag

verwaarloosde gebieden in de Kerk zijn ,en znlke ge1_3_1ede_{1 Z1¢h

altijd revolutionair gedragen. Inderdaad, het 1s begr1Jpe11Jk dat

De bekeerling kent de oude dufheid van het emancipatietijdperk 1 de hedendaagse 5eminari5t> Pastool" of lfloosterllng _Z1¢h met Z1111

niet van binnenuit. Hij heeft er nooit aan geleden en komt er Pfoblemen alleefl gelaten V091? E1‘ Was 111 he} ¢0I1¢¥11e Sprake Van

dus 00k niet tegen in verzet. Daarom zal hij door vele v00ruit- joden, mohammedanen en marxisten, Van b1$5¢h°PPe1’1_en leken‘

strevende katholieken Worden aangezien als conservatief. En die volk - maar de ”kaders” der kerk, Waarop Trente Z1011 ZOZQQI‘

indruk Welke hij maakt, Z31 deg te sterker Warden, Wanneer hij had geconcentreerd, Werden dltmaal onvoldoende behandeld.

bovendien nog uit het marxisme-leninisme is voortgekomen en Dus zijn Z9, mid-den in de Storm Staand, Zelf be8°I1_n9Yf met het

dus (Op Zijn beurt) glimlacht Over a11er1ei katholieke illusies doordenken van hun problemen. Heeft Rome hen met 1n de kou

daaromtrent. laten Staan? '
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Dus is het begrijpelijk dat men hier en daar begint aan zijn l al bestaat er toch een priesterschap naar de wijze van Melchi-
eigen goddelijke functie te twijfelen. Men wil dicht bij de me11- sédek en dat wast al ons vuile badwater niet af Een priester is

Sen Sljaan en_dat is g°ed' Vanda” bijvombeeld een aanpassing niet iemand, die gekozen heeft voor een bepaald ambt. Hij is

het klenkale mfstuum’ en dam ls mats tegen Ma“ “ms meer. I-Iij is "apart gezet”, in een heel speciale categorie van

1] t Gt 3150f men Z1611 bezwaard V0611; d00I‘ de sacrale 1‘0Bp1Ilg‘ mensen_ Hij is "gewijdv, en Wij leken zijn dat niet _ al lee“

zelf waarvan m ' . . . . . . .

’ en zich afvraagt of men haar Waar ml kunnen menlge leek mlsschlen ”he1l1ger” dan menig priester.
maken. In die verburgerlijking van de kledij zit daarom soms

00k een heimelijk heimwee naar losmaking uit het sacerdotale. Q

Nog een enkele opmerking in dit hoofdstuk.

Dat is te meer begrijpelijk als men bedenkt, op Welke dubieuze
t be r" en kan en begrijpen moet, behoort ook

manier vele zogenaamde ”r0epingen” in het verleden Werden I Tot M195 W3 111911 8 IJP

gewekt en hoe men jonge jongens moreel bond aan een 1evens- een groe ei nde twijfel aan de noodzaak van het celibaat. Ik zeg

staat Waarvan ze de consequenties niet konden overzien. Het niet dat dit steeds en ovel-3'1 gehandhaafd most W01-den He‘; is

ligt dus voor de hand dat de terugslag eenrnaal komen moest. , . ..

Thans is hij gekomen. Ook de priesteropleiding kan in dit proces geen d0gma' De met Rome Yerbonden Umaten kennen het bu-
betrokken Worden; W16 Wei-d Werkemk Voorbereid Op Wat? voorbeeld niet. Maar met éen argument moet men voorzichtig

" - 1: ll’ amel"k, dat het ongetrouwd-zijn de pries-z1]n. met de s e mg n 1]

ter zou verwijderen van zijn-parochianen en biechtelingen. Spre-

kend uit een echte levenspraktijk wil ik getuigen: het tegendeel

Maar alweer: hoewel de tegenwoordige revolte in de clerus zich is waar! "

G d nde de tientallen jaren die ik in de protestantse kerkuitstekend laat verklaren - ze is daarmee nog niet in al haar e ure J

uitingen gerechtvaardigd. Ongerechtvaardigd is ze met name doorbracht, heb ik heel Wat predikanben gekend, wier naam ik
d h d k. Maar hun gebrek aan priesterlijkheidWanneer ze zover gaat, dat ze de bovennatuurlijke inhoud van met diepe eerbie er en

het saeerdotlum 1n twijfel gaat trekken. * heeft nog steeds gestaan als een barriére tussen hen en mij, wan-

neer het ging om intimiteit en zondebelijdenis. Jawel, een bar-

riére was het - geen verbindingssehakel! Ik zeg dat zeer nit-

. ,, drukkelijk. Ik zou er nooit over hebben gedroomd, aan een domi-
(Overigens Welke ketter1J was oolt onverklaarbaar? Welke‘ had " .. , . . .

met gem-k in ham. actuele kritiek Op auerlei plaatsehjk J.de_ nee - al was hi3 11 goede vrlend, of Juist een volslagen onhekende

- toe te vertrouwen Wat ik aan een vertrouwde, of n1et-ver-
lijk misgewas?)

trouwde, biechtvader zeg.

Men moge dat getuigenis nemen voor Wat het Waard is - veel of

weinig - maar ik spreek mijn persoonlijke ervaring uit, wanneer

u e 13 *. op °n' i.k zeg, dat ik op ogenblikken van crisis veel meer gevonden heb

r e 13 e Wuze gerekmteerd‘ Men hee °P hv1'e5k°~ bij priesters, van welke categorie ook, dan ooit bij hervormde
intellectualistische wijze tot de wijding opgeleid. Maar met dat ge100fsdienaa1.s_
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IV Allereerst dan het pastorale moment. Wanneer priesters gaan

Wat hler geschreven wordt’ heeft het karakter Van een W331“ schrijven, dat ze niet meer Weten Wat "de kerk” eigenlijk be-
schuwin . Waarschuwen te ' _ .

g gen concrete gevaren ls geen teken tekent, moet leder chrlstenmens met hen meevoelen. We hebben
va-n angstpsychose. Het kan een teken zijn van verantwoord 1ei- ,_ _

derschap’ Zoals het moet uitgaan van ons amen, in kerk Staat, allemaal wel eens zulke tW1Jf61S, nu over (ht, dan over dat. Maar
van priester en 1eek_ ik word ongerust, wanneer zulk een getuigenis wordt gegeven

met een zekere triomfantelijkheid, alsof het ”progressief” was

zo te denken, en alsof de wereld zou vergaan wanneer men niet
Mijn terstond al zijn persoonlijke problematiek op het openbare forum

werk verricht en snoeien was noiiig Maar snoeien doet men met bmcht. IS dat Hog zielzorg’ of ls het een behoefte MR1 plfbhekeilakbijl zelf-analyse? Eist dan werkelijk het gebod der eerllykheld, dat

even nodig als snoeien. Zonder beeldspraali‘ laten we ons niet te We meteen anes gaan pubceren Wat er ooit aan halve Wau-
' heden bij ons opkomt?

veel verlustigen in "Wat niet meer hoeft” en. "hoe liberaal” we
geworden zijn, doch beter de kern vatten van Wat blijft, thans,
nu veel bijkomstigs wordt opgeruimd. Echte vernieuwing is na-
melijk altijd een verdieping van geloof, en niemand kan fari- Proudho-n zei het prachtig: ”A1 Wat ik weet, heb ik aan de wan-
zese uitwassen bestrijden, die niet wordt verteerd door "dc lief- hoop te dankerm Maar Proudhon Vond die Wanhoop niet inte'

- ressant op zichzelf en hij bracht die nooit ongecontroleerd, inde tot uw huls”. >

brutovorm, op de markt. Bewust van zijn leiderschap, vocht hij
de dingen eerst uit met zichzeli, alvorens ze uit te spreken. Zijn
in-nerlijke onzekerheden vvaren voor hem geen bron van intel-
lectuele zelfbevredigi-ng.

Ook voor Luther was de breuk met Rome slechts een conse- Natuurlijk is zulk een opmerking geen pleidooi voor het ver-
quentie - en Wat een pijnlijkel - maar zeker geen uitgangspunt. dringen van tvvijfels. Openlijk kunnen we nu over alles spreken,
Tegenover het pausdom van zijn dagen was hij geen ironicus en want koningin Victoria is Werkelijk dood, overal - des te beter.
geen provo, geen tvvijfelaaren geen rationalist, maar een intens , Maar ook thans is het een illusie te menen, dat men de kerk
gelover, een orthodoxe in de leer. Geen ”vrijziKnnige”, maar eer- dient door ongelirniteerd vraagtekens rond te strooien. Wij heb-
der een ”fanati¢1l$”- ’ ben een apostolische opdracht tot verkondiging. He1; bijbelse

moment, tevens het Wijsgerige.

-4

Wat mij verontrust is heel Wat moderne kritiek op kerk en gods-
dienst, is een zonderling vooruitgangsgeloof, dat wel een ver- Men treft, in de links-katholieke kring, soms een voorstelling
klaarbare reactie is tegen het stagnatie-geloof van vroeger, maar van ”vooruitgang” aan, die meer naar de Aufkliirung smaakt dan
toch gevaarlijke zwakheden vertoont. Pastoraal is het niet zon- naar het evangelie. Zeker, het geloof in de ”populorum pro-
der bezwaar, het vindt geen grond in de bijbel, Wijsgerig is het gressio” is één van onze christelijke grondthemafs, nu meer dan
verouderd, en ik acht het geen bron van inspiratie voor ons ooit. Nooit heeft de kerk geloofd aan fatalisme of aan "dc een-
1‘61igiel1Z61BV€l1- wige wederkeer der dingen”, zoals men die in andere religies
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centraal stelt. Maar het is on-bijbels, en ook wel een beetje gauw gens, Maar evenmin komt men met een religieus parool,

naief te menen, dat het voortdurend verder-ontwikkelen van wanneer men iets anders predikt dan ”Jesus Christus en Die ge-

ideeén en bewegingen in zichzelf goed zou zijn» Inderdaad, ook k1‘“i55’¢gd”-
Is dat ”conservatisme”? Neen, niet in de negatieve zin van het

ons geloof evolueert en dat is een bijbelse en kerk-historische
- . . ” t” in de stroomversnelling is

Vaststeum M d t 1 t H _
woord De behoefte aan houvas

g aar aan“ V0 g a ermmst’ dat men In de the‘) geen geesteligke capitulatie. Ze is geen pre-logische manier van

logle Stmffeloos kan Werken met begrippen als ”Pa55é”’ in de zin denken, maar een gewettigde, wezenlijke, religieuze behoefte

van: ”minder ’modern’ en diis minder juist”. Als dat zo was, zou van de ziel. Ze is bovendien de uitdrukking van onze persoon-

Iliemand ”pr0g'ressiever” zijn dan een meneer die ik eens hoorde ' lijke nederigheid: men beseft namelijk, dat een beperkt mens

niet met zijn individuele brein alles kan napluizen Wat de kerk
zeggen: ”Ja, ik hen zo vrijzinnig, dat ik helemaal niets meer ge- _ h f d
1001-,,_ Hier d e. d. 1. . . oolt ee t ge eer .

Word r ggen Ia ma lsme en relahvlsme met elkaar te Om naar Amerika te reizen mag men zich tot een reisbureau

en Verwar ' wenden en niemand hoeft het avontuur van Columbus nog eens

Zeker, men moet tot het ulterste "honest, to God” zijn, dat wil na te leven. De dankbaarheid voor kerkelijk houvast is een per-

Zeggen, eerlijk tegenover zichzelf 00k_ Eveneens is het juist dat soonlijke geloofsdaad, geen afdanken van onze persoonlijkheid.
Evenmin is het een gebrek aan kritische zin, wanneer men vast-

ieder geloof sterft, warmeer het alleen nog dt ” d”
niet meer vbeledenn. Mam, daaruit volgt ngizrdat ajrgvaaisoof: stelt, dat bepaalde zaken tot het bliivende geloofsbezit van de

’ ' De kerk behoren en dat het christendom uiteindelijk ”te nemen of
9lijk de maat van alle dingen zijn, en dat een dogma ophoudt Waar te 1aten ’ is

te zijn, wanneer iemand persoonlijk niet meer voelt, Wat het -

voor hem betekent. Tenslotte: het is heilzaam en noodzakelijk, telkens na te gaan

Waarschijnlijk heeft onze generatie bijvoorbeeld nog niet door- Wat de oude formules betekenem Maar Wanneer sommige dau-
van ons bevattingsvermogen te boven gaan, is dat geen bewijs

leefd 1; d t d‘ -- -

le ’ Wa e lips an mg van dc paasmorgen feestemk m onze van hun ongerijmdheid. Laat ons het duidelijk stellen: de revolte

vens Voorste ' Maar dat kan heel wel 91119 Schula” Z1111, llilet tegen allerlei dat gehouden wordt voor de verouderde mytho-
h t b nde ”schuld” van het dogma en het is geen ”vo0ruitgang”, wan- logie, is dikwijls niet anders dan een revolte tegen e ove -

natuurlijke van ons geloof, dat wiil zeggen, tegen de kern ervan.
neer men uit een gebrek aan innerlijke zekerheid haastig con-

Kan iemand zich soms voorstellen, hoe het in zun werk 1s ge-
cludeert, dat hier ”dus” slechts een m th ' h t l '
Symb0o1_ Dat is te gemakkélijk en teygozdtooe til: lrf een - gaan, dat de Schepper van hemel en aarde, in Palestina, onder

p, W1] oven- Tiberius, menselijke gedaante heeft aangenomen, volkomen

die" het feit blijft, dat lie apostelen - na er eerst niet in te heb- mens en volkomen God tegelijk? Niemand kan dat! Maar ta1lo-

ben geloofd: ”vrouwen15raat”, zeiden 2e - hierin de kern van hun Z611 die (lit evellmill klldell 31$ ll 611 ik, hebbell "it dat 8610013

geleefd en ziin ervoor gestorven. Was dat primitivisme? Of was
belijdenis hebben gezien. _, i

het openbaring? Het is geen vooruitgang, wanneer sommige

katholieken eindelijk toekomen aan een soort religieus rationa-
lisme - hij het scheiden van de markt, op een ogenblik, dat er
buiten het christendom maar weinigen meer zijn, die rede en

V zintuiglijke ervaring voor de enige kennisbronnen houden, Het is
T ' ' .
Wzliottf lzft gellgleuze moment. _De moderne wereld zoekt geen vooruitgang, wanneer men niet meer gelooft in wonderen
elooplg in e Proudhoniaanse zin van het woord), naar een en in de Voorzienigheid. Vooruitgang is slechts, dat men voor-

:
U "

g om zm te gave“ aan ha“ be5taa~n- Het 1‘1Jke roomse le- ziphtiger met die werkelijkheden omspringt - minder triomfan-
ven van vroeger kan daartoe niet dienen. Daarover zijn wij het telijk en vanzelfsprgkend dan men vrggger deed,
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Jawel, men moet op de grote vvoorden van de godsdienst zuinig NASCHRIFT
zijn. Men moet ze niet ”tijde1ijk gebruiken”, Want dat is indis- /‘ (van de hoofdredagteur van 1),N_L_)
creet en onvvaarachtig. Evenzo moet men zich ongerust maken
over geliefden, die a1 te expansief oreren over hun geluk. Maar

-

Onze medewerker prof. dr. H. Brugmans, rector van het Europa-
niet minder ongerust ben ik over degenen, die i-n het openbaar \ College in Brugge, zond ons bovenstaand artikel waarin hij zijn
ironiseren over hun huwelijkspartner. In het beste geval is dat visie neerlegde over de huidige ontwikkeling in het katholicisme.
slechte smaak en toegeven aan de mode. Maar het kan ook een Tevoren was een uitvoerig gesprek tussen leden van onze redac-
1<’-‘lijk gebrek aan eerbied en initiatief betekenen. tie en prof. Brugmans gehouden. Ondergetekende hecht eraan

Zo is ook het onbehagen te luisteren naar bepaalde uitingen

een kort ”naschrift” bij dit artikel te formuleren. Ik geloof na-
melijk dat Prof. Brugmans de progressieve katholieken op een
andere manier schetst dan zij zich zelf menen te mogen zien.
Op een paar punten van dit betoog Wil ik daarom ingaan. Zo

’ geloof ik niet dat er een gevaar is van een alles en iedereen
Van ”m°dem” kath°1i°i5me’ Waarbij men heel goed ziet’ Wan“ meeslepende paniek. Voorts is het m.i.. niet juist om zonder meer
3311 het Verstalld (31) twijfelt, ma-31‘ minder $0611, Waaraan het een minstens door prof. Brugmans gesuggereerd causaal verband
hart (Hog) geloo; te zien tussen het slikken van bepaalde waarheden en waar-
Dit soort van religieuze vrijzinnigheid is, naar het geloof ge- schuwingen Vr Oeger en het als _f°ut erkennen Van bepaalde
sproken, steriel. Het zal geen missionarissen wekken, ook geen

van deze Waarschuwingen en het opnleuw doordenken van bepaal-
de van deze waarheden nu. Het gaat hier inderdaad om twee

m°derne- Het kweekt ook Weinig martelaren ' tenzij’ °P het ordes van grootte, twee ”lagen”. Prof. Brugmans is er zelf het
beslissende ogenblik, de vlam toch zou doorbreken. Immers, men bewijs van dat men politiek links en religious rechts oftewel fun-
kan zulk een ongrijpbaar, verwaterd geloof wel bediscussiéren, damentalissch kall Zijll 00k Vregel‘ Wren 81‘ liedn (0I1(1a11kS

maar verbreiden kan men het niet. In tegenstelling tot Wat veel
modernen denken, opent het ook geen mogelijkheid tot gesprek.

het overigens wel terecht generaliserende beeld dat prof. Brug-
mans ophangt) die bijvoorbeeld orthodox katholiek Waren en
tegelijk anti-Franco. Maar dat verhindert natuurlijk niet dat

In tegendeel’ het dreigt de dialoog te Verskkem Want Waamm men 66k politiek links en tegelijk kerkelijk en. theologisch voor-
zou men behoefte hebben, van gedachten te wisselen met uitstrevend kan zijn. (Waarbij ik gaarne de mogelijkheid open-
iemand die niet meer precies weet wat hij te zeggen heeft? 1101111 at V001‘ dezlllkell D5y6h010gi5@11e Verbindillgen liggen tus-
In conclusie: radicalisme is broodnodig, maar het vereist inten- sen het een en ander.)

>l< ~)(> >l<

Sltelt Van geloof’ gee“ verrafelmg erVan' H Prof. Brugmans schreef als bekeerling een oratio pro domo. Wij
Z0 was het steeds‘ Toe“ het er °P aankwam’ in de synode van nemen uiteraard zijn fundamentalistische geloofsvisie serieus.
Barmen, christendom te stellen tegenover nazisme, was het een V Maar is dezg visie gebaat hij eelpaanval 0p progressieven, ook
fundamenteel geloof in de opgestane Heer dat de leiding had, en in ge100f5Zak6l"l, die 1011111611 11 6 61' Z i 611 OD 6611 t1‘adi~ti011eel ge-
dat veel weifelend-gelovigen met zich sleepte. Heel Wat badwa- loof’ terwijl zij aneen maar in ane °prechtheid_en niet 0 m d ?' t

ze politiek links denken en niet o m d at ze ”1n de mode” W11-ter stroomde toen weg. Maar het kerstkind bleef, miraculeus, en
len zijn, dwars door de tradities heen (ook bijvoorbeeld de "tra-

het overwon de d“ivel' ditie” van de seheiding tussen ”natuur” en bovennatuur) naar
H' BRUGMANS de Christus willen komen, dezelfde Christus. die in de gestalte

van het vertederende kerstkind door prof. Brugmans wordt ver-
dedigd. ’

Ik gun prof. Brugmans ook gaarne zijn ervaring dat hij veel
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meer gevonden heeft bij priesterzielzorgers dan bij predikanten. CONFRON-|-A-"E EN |_|-|-uRG|E_vER|\||EU\N||\|G
Wij kennen ook en eveneens persoonlijk uitstekende zielzorgers
onder de priesters. Maar we weten dat ze er ook zijn onder de
predikanten. En we weten ook hoezeer priesterlijke zielzorgers
neurotische gewetens hebben gemaakt, althans niet hebben kun-s
nen verhinderen dat een oneigenlijke infantiele angstmoraal ge— in Bericht van de Romeinse co;-respondent van ,,l)e Tijd” (24 okt.),
Wetens heeft mi5v°rmd' de Messagero citerende, moet, geheel ten onrechte, de indruk
Prof‘ Brugmans is in een kerk gekmnen’ die sindsdien Sterk Var‘ wekken, dat Confrontatie tegen vernieuwing in de liturgie zou
andert. Het is zijn goed recht om de voorkeur te geven aan de zijn en daartegen zelfs in Rome geprotesteerd zou hebben.
kerk in dc fundamenteel'the°l°gische gestalt“ Waarin hij ze bij Confrontatie stelt zich in deze volkomen achter het Concilie, dat
zijn bekering aantrof, (al juicht ook hij vele veranderingen toe). we] dc landstaal, tel-echt, mime kansen geeft, maar dat ook de
Ik geloof echter dat we nog maar aan het begin staan van de jke latijnse traditie in ere en in gebruik wil houden,
veranderingen waaraan de kerk onderhevig is. Z0 zal zij veel Confmntatie is echter we] _ Z0315 001; Pang en Bisschoppen -
democratischer moeten Worden. Tot deze democratisering be- tegen eigenmachtige veranda-ingen en niet goedgekeurde litur-
hoort mi een 0 P e n discussie over de veranderingen’ ook over gische maaksels, vooral als die het wezen van het geloof aantas-
de veranderingen in het kerk-zijn van de kerk en het priester- ten of verd0ezelen_
zijn van de priester. Zulk een open discussie behoort tot de RED, CONFRONTATIE
v e 1- k 0 n d i g i n g n u. Het gaat dan niet aan om bijvoorbeeld
de ontmythologiseringstheologie als ”te gemakkelijk" en ”te
goedkoop” af te wijzen. Men kan het fundamenteel ermee on-
eens zijn, maar de kwalificaties van prof. Brugmans zijn m.i.
niet juist.  

>X< <)(> >l<

Prof. Brugmans is in de kerk thuis gekomen. Vele kath0lie-
ken verlaten het huis van de historische kerk om onder de
zwerftent van het geloof in Christus te zoeken naar een -7
nieuwe, een betere aarde. Ze wiegen zich daarbij niet in een BRU1-Us '
rozig optimisme, ze zijn juist vrij pessimistisch. Ieder zoekt hou-
vast en prof. Brugmans vond_ die in de R.K. kerk. Maar hij ver— 1

raadt zijn theologische visie door te spreken van het ”ge1o0fs-
bezit” van de kerk. Deze visie is passé, niet omdat ze minder ' ”Orante”, maandblad voor christelijk-mariaal leven, uitgegeven
modem is» mam‘ juist omdat ze niet oud genoeg is' Zulk een ' door de paters Montfortanen wijdde haar september-nummer
uitdrukkimg zouden Christus *8“ dc apostelen mi niet hebben aan de maagdelijkheid van Maria. In twee uitvoerige artikelen
gebezigd f’ wordt betoogd, dat er ”ruimte” is om aan te nemen dat Christus
Prof. Brugmans verwijst naar het fundamentele geloof dat zich geboren is uit Maria en Jozef, 31 "blijft in ieder geval v00rZich-
verzette tegen Hitler. Een van de meest gelovige antagonisten ‘ tigheid gebOden~_ Q01; de radi0_1eZing van aalmoezenier F. Kee-
van Hitler was de theoloog Dietrich Bonnhoeffer, die in een con- I Sen Van 6 aug Wordt er, kritiekloos, in extenso in afgedrukt.
centratiekamp werd vermoord. Hij was ook een van de ”profe— ‘ Daarin bu]-ft van de maagdelijkhejd van Maria praktisch niets
ten” Van -de moderne the°l°gi'e- Hij sprak zelfs van een religie' anders over dan de ”maagde1ijkheid van het hart”, die iedereen
1°95 °hri5tend°m' En prof‘ Van dc Pol zei Vorige Week bij zijn ten deel kan vallen, iedereen, ook - blijkens het geciteerde ge-
afscheid van Nijmegen: Hoe ongeloviger wij Worden, hoe gelo- dicht de priester’ die, huwende, zijn goede naam in Qpspraak
Viger Wmden Wij- I brengt en "zijn priesterlijk pensioen in eeuwigheid verspeelt." I
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De rnens als cultus _ Ob'ect ”Men zau ooic mogfen z‘<-zggen, dat een godsdienst, die haariaak
I slechts in de mtenszvermg van het menselgke zoekt, haar eigen-

lijke zending ontrouw wordt; want de wortels van ellce religie
liggen in de reikwijdte, die het menselijlce trancedent maakt
en waarop de mens loch met de meest innerlijke kracht van
zijn wezen gericht is. Waar deze wortels afgesneden zijn en
het religieuze tot de mens gereduceerd wordt, komt het totIn de ”Schriften1-eike Kontakte der Kontinente, S11. Augustin een geloven in het (aardse) diesseitige waarvan he; eindre$ul_

1967, is eel"! leling Opgellomen V311 de Bi55ch°P V311 Regensburgs taat cle verheffing van de mensheid zelf tot eigenlijk cultus-Mgr. Dr. Rudolf Graber, die er 0.a. op wijst, dat in de Theologie object is.” >X<zonder God. de voorstelling van een persoonlijke God is opgege-
ven of minstens als irrelevant is afgedaan.

”Het vieren van de Eucharistie dient daarom niets meer cul-
tisch-sacraals, niets meer van een uit de verlossing van Christus
lcomend en op de verheerlijlcing van God gericht offer te heb-
ben, maar slechts nog de betuiging van meclemenselijkheid en {broeclerlijkheid in een vollcomen oncultisch maal gelden. Dan
bestaat de zin van de Eucharistieviering nog slechts in de
intermenselijlce 0ntm0eting_ Dit antropocentrische is echter
ambivalent. Het lean als naastenliefde vervulling van het ho0fd-
gebocl zi]'n, het kan echter ook tot een verbleken van de Gods-
idee in Verlicht Deisme, ja zelfs tot een loochening van God
worden.

.

Het anthropocentrische is leans enirisilco gelijktijdig en als we
eerlijk zijn, overweegt hierbij het gevaar. LEKEN -CEUBATAIREN

”. ..het reformatorische bestrijden van het offerlcarakter van
de Mis grijpt tegenwoordig bedenkelijlc om zich heen. Ten- Als je zo nu en dan hoort, hoe priesters op huisbezoek hun
minste in die vorm, dat het accent te sterk op het maaltijd- belclag malcen over het celibaat, en dat dan een van de tal-
lcarakter van de Eucharistie gelegd wordt.” loze verlaten vrouwen of weduwen die priester vertelt hoe zij”Dien0vereenk0mstig groeit het aantal stemmen, die het kerk- haar celibaat draagt en offert, clan clenk je: hoe ver we af
gebouw niet meer als Huis Gods beschouwen, maar nog slechts van de inspiratie die een priesterleven vorm en inhoud moet
als verzamelplaats van de gelovigen en de architectuur doet er geven,
nog iets bij, om brj het opstellen en vorm geven van het altaar z0’n vorm en zo’n inhoud, dat een celibatair PRIESTER ver-ALLEEN nog de voorstelling van een tafel op te roepen.” laten huwelijkspartners, weduwen en wecluwnaren door eigen

leven en woord lean sterken clat offer te aanvaarclen en geeste-
— — — — — — ' —> lijk heilzaam te doen *
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Bfief van Als calvinisten hebben we altijd gemeend, dat U de zielen
' teveel gebonden hebt, vandaar de reformatie. Maar we

hebben nooit vri'heid ewild in de zin van losbandi heid.
We willen b odze vrgheid streng gebonden zijn afn het
Woord van God. Helaas hebben vele volgelingen van Cal-
v1§jn dit vergeten en is de reformatie claarcloor vaak ont-
spoord in allerlei subjectivisme en rationalisme. Daarom
hebben oolc altijd meer respect en voelen ons meer
verwant aan een Kgoede, traditionele) r.Ic. clan aan een
vrijzinnig protestant.

Efiifvooraanstaand protestants theoloog schreei ons de volgende Het doet echter leed, dat Ooh de Uri]-Z1-nm-gheid biz]-

' cle Itatholieken binnen clringt. We willen ons niet ver-
heffen, want 001: in de lcerlcen, waar ik lid van ben, Heb-
ben we een zware strijd tegen opkomende vrijgeesterlj.

U Als U strrjdt tegen critielc op de fundamentele d0gma’s
In het laatate nummer las ‘tic met veel belangstellzng voor het behoud van de christelrjke zede, voor de heilig-

en ook met tnstemmtngnltet tnteressante arttkel van heid van het huwelijk, dun bid ik dat God Ooh uw werk

Ad” Drub_b,e’l M'S'C"' Llteralre vorm en maagdelllke mag zegenen_ In veel opzichten bent U onze medestrrjder.
ontvangents.

De slirijd’ dle wi-I UO?ren is in menig °Pzi°ht dfazel-Ida‘ U neemt mij dit openhartig schri]'ven niet I~c,walijIt. In
gal“ m_ de re-formatonsche kerken ' ‘_)Ok_m sommlge her" veel opzichten begrijp ik U en steun ilc U. De verguizing,

‘_m’_ die tot Uoor kart streng rechtzmmg gqed ?alm' die U Icrljgt uit eigen Icring, ontvangen ooh uit onze
msnsch ware” " steel“ een gee“ van Unlzmmgheld de Icring. Medechristenen smaden ons soms nog meer dan de
160? Opj ongelovigen. We moeten echter maar trachten de geest
WU bade” _stryden__tegen schrlftcrltlek’ tegen Ondergnk van zachtmoedigheid te bewaren en te denlcen aan Hem,
lung van de keljlcelulse leer’ tege” vele g°d5eleerd?"_’ dle die als Hij gescholden werd, niet wederscholcl en als Htj
m_naam de belUd‘?mS handh:wen_ mam metflllerlel Inge" leed niet dreigde. Met christelijlce greet, Uw breeder in
wzlckelde redenermgen en ’hertnterpretattes” heel wat Onze Here Jezus Chm-stusp
anders invoeren, tegen het ondermijnen van de christe-
lzjlce moraal, tegen een geest van verwereldllcing, waar-
in God niet meer genoemd mag warden, of hoogstens in
de naaste ons tegemoet treedt. '

In “eel dingen Z79" ik het geh-991 "iet met ”C°"fT°"t“tie” Wij ontvingen tot ontroering en vreugde al eerder dergelijke
ee"5- He’: Primaat Wm de Imus met» het celibaat "iet en brieven, 00k van Lutherse Duitse zijde. I-let versterkt ons in onze
de Mariaverering "iet- H“ mag dit gem“ zeggem Wij opvatting, dat de authentieke oecumene alleen door middel van

' “OM19” het Oak jammera dat de Pa"-9 dit jaar began met de Protestantse en Katholieke orthodoxie tot stand kan komen.
een encyclielc over de aflaat_
Maar de manier, waarop door katholieken het celibaat
bestreden wordt, is toch niet een juiste manier. We 'vre-
zen, dat het voortkomt uit een geest van wereldsgezind-
heid en niet uit een geest van bijbelse vrljheid.
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"mi" llro domo Eucharistic en oecumene

glerlihrljt 1? der Ge4_genwart”. 8.10.1967, uitgave van het Herden De doordouwende priesters hebben weer succes! Iedereen Wee’:

8 Ba een Poglng C16 N1e_1_1We Katechlsmus, d1e 1mmers v1a dat de intercommunie verboden is, velen Weten dat die toch plaats
er er 1n het Dults zal verschunen te sauveren. heeft. En nu schijnt de tijd gunstig te zijn om er mee voor de

dag te komen. Een speciale verslaggever van De Tijd vertelt, dat
dominee J. J. Euskes heeft deelgenomen aan de katholieke eucha-
ristieviering. Het is geen theologisch artikel, Waarin deze dee1-

name wordt verteld, alleen leest men hoe de dominee denkt over

Er '"%P@” eigenlijk met Z0 “eel aan- - - (-9) de H. Eucharistie. Volgens hem slaat ”de vervloekte afgoderij”
Men as echter wel verbaasd, dat Rome voor de vertalingen, in waar hun katechismus over spreekt op de leer van de transsub-
het Nederlands was hij nu eenmaal uit, korrekties eist . . , stantiatie; hij vindt het rneer dan een herinnering aan het laatste
Maar dat zauden maar vrij onbeduidende korrelcties . .(?) Avondmaal, Wat min of meer de opvatting van Zwingli en Cal-
Confrontatze ging met zijn petitie om het Episcopaat heen. . . vijn Was; de Sjaloomgroep springt er al tegemakkelijk mee om;
Confrontatie is anti-conciliair en tegen de vernieuwing. . . _ de idee van dominee Buskes is, dat over de tegenwoordigheid van

Christus in de eucharistie slechts in stameling en aanduidingen
kan gesproken Worden.
Hier Worden dus in volkstaal vier opvattingen over de H. Eucha-

Als ristie gegeven en als rnen Katholiek Archief ’67, ’22e Jaargang,

Ooniil erg Clteert en 1JVeI‘1g leest, kan men nummer 26-2'7 van 3uni t/In 7 julii daaroverl W11 naslaan kan

"Christ derg Gev ;VV‘;act”e€- men met nog enkele t1enta11en.th_e010g1sc.he memngen van ge1eer-

E9 31" Tengt OP dle manlel‘ Z1311 1“eP1l’Ea‘E19 den aangaande de H. Euchanstle kenms maken, geleerden van

Als er ei en?iY‘1,< O?.t 1 ' Onze eeuw.Ondergesfihiktg dlilliee1:88 aalgfhagerie zou Ronae da*n om aulke Hieruit b_1_ijkt weluklaar en duidelijk dat wij Christus dankbaar
8 een 0 lcle 9 15$¢h°DPe11Jke katechlsmus moeten z1]n dat H13 Petrus neeft aangesteld am te Waken over de

M g ' inhoud van het Geloof en met een Petrus, d1e hoog op een troon
‘en ‘Z011 110011 00k hebben moeten vermelden, dat (16 OI‘1;hOdOX8 mag Zitten: maar een Petrug die Waakt over de gemeente en die

r1c‘ht1ng, Waartoe Confrontatie behoort, enige tijd véér de Kate- niet Qndergesghikt is aan de gemeente_

chlsmu-S Verscheen, het EPi$C(_>Paat een smeekschrift heeft aan- Paus Joannes dacht er ook zb over. Obk ten opzichte van de H.
§Z1i>OItien;1.met1 2000 handtekenlngen Veelal V_an Prominentef}, en Eucharistie? Dagelijks las hij de H. Mis met diepe overtuiging en

al" F133 en EP1S1<0P8at dat srneekschrlft zonden k0mmen- dagelijks knielde hij in adoratie neer van het H. Sacrament, om-
aar teTZ1Jde kgden? HOEWQ1 dat Petltlonnement qua mhoud de- dat hij overtuigd was dat de zich offerende Christus daar werkelijk

Ze1fde_ Strekklng had 31$ he'E_ Z-€- Smeekschri Mag men na z0'n tegenwoordig is. En nu kunnen de doordouwende priesters met
gziastlhe Ivan eejn smeeksch?r1ft aan het EPiSkOpa8’£ $01118 bii C16 welke ”ismen” ook de H. Eucharistie Willen benaderen, zij han-

Dat Cm foger .er°ep g3}an'_ delen tegen het gezag in, ook tegen het gezag van de nu regerende

on wntatle reaktlonall‘ Zou Z1111, 311131-¢01'1¢111a1I‘, tegefl (18 Paus. Met verdoezeling van het geloof dienen Wij de oecurnene
vernleuvvmg, dat mag "Christ in der Gegenvvart” Wel eens aan- met
t0nen..Het zijn grievende, insinuerende beledigingen.
Maar Ja, Herder zit natuurlijk met zijn Nieuwe Katechismus. . .? Venlo I-1_ v_ d_ VELDT Q_F_M_
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"Satan llil” Brahant weert zich

’De strijd van de helse Draak tegen Christus is in een wanhopig Het Dagelijks Bestuur van Brabantia. Nostra gaat binnenkort een

stadium getreden. In deze strijd zijn Iouter uiterlijke wapens van Studiedag h°“den °v°1‘ de Veranderingen welke zich °P gods‘
dienstig en maatschappelijk terrein voltrekken. Als inleidingweinig nut. De duivel vreest in het eheel niet onze arochiéle

kinderspeelplaatsew ook met onze gfee t h .|. p d heeft het bestuur zijn leden een brief toegezonden welke is 0pge.-

. ’ S en en el Ige agen’ steld door één van de bestuursleden, de heer P. F. M. Mutsaers
evenmm onze parochlele gebru|ken. Hij vreest zelfs de priesters en die under het Qpschrift ”Onn0dige verwarring”, in 6 para-
niet. Wie hij vreest, dat zijn DE MARTELAREN EN DE HEILIGEN. grafen die verwarring aanduidt. Wij laten de brief hieronder
(,Herclerl@jl-ce brief van Kurd. Schuster, aartsbisschop van Mi- volgeni
laan - Maasbode 12 okt. 1948)

% ~)(>

.)(. 1. Twee Brabantse bisschoppen zijn in de kracht van hun leven
bezvveken onder de last van hun ambt. Brabant heeft nauwelijks

Verborgen achter de bedrijvigheid en intrigen van hen die op het een kik gegeVen' ”Sch0u.(.ier0pha1en Voor de eeuwigheid’ Slot Van
I _ darkness at noon. Dat Z1] rusten in vrede, Amen”.

voorp an treden, woedt een glganhsche strijd: het IS de strijd
tussen engelen en duivels om redding of verderf van de mensheid.
De aanvoerder van de helse geesten is Satan. Aan het hoofd der 2- De gfote massa is in de Waan ” gebfachf’, dat Zij ~ge<-lstelijk

1"k b h ' .Maarhemelse legermacht staat de Koningin der Engelen, wier vaandeI- Volwassen 15' Dat is funest Voor de mense 13 e esc avmg
niemand protesteert. Er zijn wellicht nog eeuwen VOOI‘ nodig.drager St. Michaél is. Hi‘ die ,,ne ” d h ft t '

J en gezeg es egen God ls Hier ligt de ernstige vergissing van mgr. Bekkers in zijn befaam-“ - - $1 .:1ehv<\e;rjr:i1:l1p:;l:1gr-::ehdl:im:€dHaar dle "la gezeg‘d heeft. Pat IS de Brandpunt
9 U sgebeuren en de dlepste dlf‘/99" Volgens e1gen gewetensoordeel handelen 1n geboortenregehng ten

ervan.’ ‘ overstaan van huwelijkspartner, gezin en samenleving en groep
kan alleen de geestelijk volwassene. De communicatiemedia re-
kenen ermede dat het grote publiek het reageer- en bevattings-

<)(» <)(- » vermogen heeft van. de dertien- tot vijftienjarigen. Dat klopt pre~

<X> cies met de t.v.-reclamez Juist deze leeftijd Wordt er door ge-
boeid.

’|Oh hiirte, dass Luzifer, wo ich night i|-re, 50 Oder 60 jahre vor Zielzorgers, huisartsen en andere sociale vverkers moeten soms

dem Jahre 2000 nach Christus wieder auf eine Zeitlang solle Stevig in hun Schoenen Swan Om te blijven geloven dat de mens
wél een redelijk wezen is. Het niet kunnen wachten op ’een

frei elassen werden.’
9 andere Canon" is typisch infantiel. He’; is 00k deze onv01wassen-

heid die bijvoorbeeld vereist:

(Kardinaal Suenens)

Cath-C12 _E"_""eTiCh (T1324)-‘ D115 bitt9T6 Leiden lmd Sirben a). Niet overal mag alles over van alles Worden getoond, gu-

Jesu nsn’ Kai)‘ 66) ’ schreven of gezegd aangaande seksualiteit. abortus pr. miS(1m\d,
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en Wetenschap (Radboud-stichting, Katholieke Wetenschappe1ij-kritiek op gezag, twijfel over geloofswaarheden. Enkele taboes _ , _ __

ke Vereniging, voorbereidlng en apologie van Nljmegen). Tochzullen moeten blijven.
steekt die vervaarlnke dwaasheid weer allerwegen de kop op.

b)‘ Wat door Wijding of leiding geéerbiedigd moet Worden be_ Te oordelen naar de oublikaties, zou het Nederlancise katho11cis-

hoort overeenkomstig decorum te hebben: de consecratie niet in me 1n enkele J<’=1'lTer1 Z1311 Overgeslagen naar een vrlizlnnlg chr15-
tendorn Wat krngt het ”godsvo1k onderweg" van Z1]l'1 herders teeen breekbaar bloernenvaasje; de priester mag niet de slechtst ' _ , _

horen. Meestal met meer dan ”Beste mensen, 1k hoop dat ]u111e

geklede man Van Europa Zijn nog een prettige zondag zult hebben en bedankt voor de klan
C) De man in de Straat Wordt met gevraagd naar Zijn (afwezige) di.z_i;"’. De mees/£2 prgken Z1,]1'1 slappe lekenrnoraal a la morSen_

mening over priester-celibaat, homofilie, maagdelijkheid van Ma- W13 mg Van de VB '

ria en honderd andere onderwerpen.

5. Het concilie van Trente verordineerde een degelijke opleiding
van de clerus (de bisschoppen een academisch-theologische en/of3.H1debsh' h'd'd ‘ht 1" ht

ee e C avmgsgesc le ems oer ls e re lgleuze’ e filososche vorrning). In elke zondagsrnis moest het geloof on-hei1ige,a1sstatisch r are .D k d t h"' t’ h d ,

e V n en aan e erm lera ISO ’ aan e derricht Worden. Het is wel de zwaarste aanklacht tegen onzeeeuwenlange verstarring van de iconen: de liturgische verande- _ _ 1,, _,ringen dienen derhalve Zeer Omzichg te geschieden‘ zlelzorgers, datne verzulmen om - Waar moge 11k - preekstoe1,b1]-
zonder onderW1]s, pers, radio en t.v., geloof en zeden te do-cerenWatw tot t ' hbb,'h1d ’.b1d "1

e nu Oe gezlen e en ls O er Oe O er’ vmwe 0 een eigentijdse theologische manier, zoals het dagelijks voed-zonderek1'_.V1 1o dk d'h'c1.T ht P
V r armg ee erger rove on es un lg el Oen e. sel, sacramenten. deugdleven, gebed door priesters, in twijfel ge-onzalige parool uitkwam; ”Experimenteer maar met het heilige’ _

voelcle elke pastoor en kapelaan zich geroepen te reformeren. tr_0k1?_e1C1 geloofswaar-heden Da,'n hoeven de b1ssch0pPen met P_aSen
De eerwaarde heren hadden uit hun kerkgeschiedenis moeten niet 131111-gs een kansel te bekhmrnen om te verkondlgenz Chnstus

weten, dat een reformator wel iets meer in zijn mars moet heb- ls Waarluk Opgestaan
ben dan de bagage van een traditioneel serninarie. Maar zelfs dat
is niet tot hen doorgedrongen.

6. Nivellering, afbreuk van st1J1 en trad1t1e, het 1€11]k€ te kljk
De abdijen Van Heeswijk en Oosterhout kunnen deze opdracht stellen in alle vorrnen van pub11c1te1t, €I‘g8i‘1'11S geven (door Chris-

tus ebrandmerkt), aansturen op verwarring overal, tot vertvv13-an.Ve1k1ots, bld b't t t 1<_ g __
a e OS er voor 6?. en V5“ ram ms en ea.‘-mwer ’ feling toe, ziedaar precies de methoden die de vnanden vain Godeeuwen avant la lettre - zi a1 t t 11 b t d _ _ ,

Jn len a en Jaren ezlg me e en godsdienst met succes aanwenden (Denk aan de act1v1te1tenh11't ' dh11' t tt S1 B '_
e e 1 urgle Op e e mg e Ze en ( O esmes’ euron’ Marla van het wereldcornmunisme in Zuid-Amerika en zwart Afrika).laach, de Keizersberg, Heeswijk, Tongerloo, Aflighem enz. Hulde _ _ ,, ,, _ . ,

aan de eenzame Pius Parsch). Nota bene de oude abdijen hebben Het ls m_eer dan t_rag1sch dat de Orizen ’ die Zlch In ”_Ve1'§’e%“‘f"ge1‘
OHS de schoonste hymnen en Sequenties geschonken progresslef kathollek noernen, met (ht spel meedoen. D11; n1h1l1sn'1e

Maar de seculieren doen Wat ze Willen. We zitten midden in. de moet ‘?aT‘g‘?k1aag‘i_en Ontmaskerd Worderiz Evénals de Verregaarb
clericale beeldenstorm. Zelfs de na-oorlogse heilige Week-liturgie ggiglalvlielt’ dat In Nederland geen antbpaplsme meer Zou Fe‘
is onder de voet gelopen, dat Godsgeschenk.

Aan het slot van zijn stuk zegt de heer Mutsaers: "De barbarie
is niet alleen onder onsz ze heeft het gevvon~nen”. U4. De vvetenschappelijke vooruitgang van de vorige eeuw ont-

kendelhet mysterie. In de eerste helft van deze e'euW is deze dwa-
ling volledig ontmaskerd (dachten wij). Katholieke theologen en
filosofen hebben zich geducht gevveerd in hun studies over geloof ~~ ~—
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' ' " ver af van het oecumenisme als een vals irenisme. dat de zuiver-
Flerheld en heid van de katholieke leer schaadt en de authentieke, vaststaan-

, de zin ervan verduistert” 1).

|I6g8l1OV9l‘ pI'OteStatlSme Prof. Dr. L. J. Rogier heeft ruim drie jaar geleden gelukkig weer
eens openhartig gezegd, vvaar de Kerk niet op terug kan kornen:
”Wij mogen geen andersdenkenden in de Waan 1aten,' laat staan
brengen, dat wij de hereniging verwachten van een soort geven-
en-nemen. Wij verstaan haar als terugkeer tot de éne Kerk onder
de ene Opperherder, een Kerk, die... (niet) gevvijzigd kan Wor-

Sint-Paulus noemt ergens de ongelovig-gebleven joden enerzijds den... in haar leer en haar leergezag. Het schijnt rnij een dure
vijanden, om de houding die zij aannemen tegenover het evan- plicht van christelijke liefde en Waarlljk oecumenlsche z1n onze
gelie - anderzijds voegt hij eraan toe, blijven zij bemind krach- andersdenkende christenbroeders op dit punt niet in het onzekere
tens de uitverkiezing van Israel, als afstammelingen van de te 1aten” 2). Schandelijk, dat er deining ontstond, toen er e1nde11]k
aartsvaders (Rom. 11, 28). Enigermate bestaat zo’n ambivalente weer eens iemand durfde opkomen voor het gezag en de aanspra-
vriend-vijand-verhouding 00k tussen de Kerk en de van haar ken van de heilige Moederkerk. En nog schandelijker, dat direct
afgescheiden protestanten. Van de ene kant vinden gelovige ka- daarna de kranten wisten te melden, hoe een van de toenmalige
tholieken en vele protestanten elkaar hierin, dat zij Christus als Nederlandse bisschoppen verklaarde, met deze woorden niet ge-
Verlosser aanbidden. Maar hun geloofsovertuigingen m.b.t. Chris- lukkig te zijn.
ms» Veossing, aanbidding, enz. enz. vertonen zeker niet alleen
overeenkomsten: de tegenstellingen zijn evenzeer essentieel.
Er jubileren dit 15131" drie 0l<’C0ber-revolutiesz Luther in Witten.. De apostel Paulus diskwalificeert de ketters en hun ketterijen
berg (1517). Lenin in Moskou (1917) en O. L. Vrouvv in Fatima met ronde, duidelijke terrnen. Hoe erg hij he’; ook vindt, en hoe
(ook 1917). Hier willen we stilstaan bij de 45Oe verjaardag van veel hij ook waardeert in de onbekeerde joden, ze zijn éék vijan-
het DT0t@5’Ea1'1'EiS1T1e- den, zoals we zagen. En hij spreekt vervloekingen uit over ieder—

een die het mocht vvagen, een ander evangelie te prediken, dat af
zou wijken van de gezonde, apostolische leer (bijv. Gal. 1, 8-9).

Allereerst spraken We van fierheid in onze titel. Luther en Ca1- Maar deze fiere beslistheid kan en moet samengaan met nederig-
Vi]-_n hadden hun Dretenties inzake de herontdekking van 1191; heid. Wat christenen meer hebben en zijn dan niet-chnstenen,

‘ .. . .. kzu1vere evangelle, de Kerk pretenteerde en pretendeert ook 1ets, danken ze aan God. En H1] 1s bl] machte, de rollen om te eren
n1. dat zij en zijg alleen de vvettige, door Jezus gestichte gemeen- (ROITI. 11, 13-24)-
schap is, waarbij iedereen zich heeft te voegen, En met Zichzelf Zeker, uiteraard zal ieder gelovige katholiek de leer van de Kerk
bedoelt zij, om alle dubbelzinnigheid te vermijden: de zichtbare superieur achten aan Welk soort protestantisrne ook. Anders
organisatie van die gedoopten die in gehoorzaamheid aan de Pans
van Rome de ware leer van Christus be1i'den. Erelatievtot nog-lveel 1) Unitatis 1'edinte8ratio (decreet over oecnmenisme) n. 11. V81. Faudium

1 et spes (pastorale const1tut1e over de Kerk 1n de Wereld van deze tnd) n. 28
zoals we straks zullen zien. Maar het zojuist uitgesprokene zu1- en bijv. ook reeds Pius XII in de encycliek Humani generis <12 augustus
len we éék naar voren moeten brengen_ 1950) alinea 11-18, 27 en Paulus v1 in de encycliek Ecclesiam suam (6 aug.
Het ging in de 16e eeuw namelijk niet om onbenulligheden. We 1964) annea 28V" 48'54’ 66’ 90492’ 99’ 105’ 111-114’ 118v‘
kunnen het conflict evenmin herleiden tot misverstanden. A1 deze i
pogingen mjgkennen Diet alleen de bedoelingen van de kathO_ 5’) L. J. Rogier, Katholieke Universiteit: B1-ug naar nationale sarnenleving
lieken’ maar Ook Van hun tegenstanders Bij monde (lnstrumrede van zaterdag §0_ me1 1964, Opgenomen 1n 40 Jaar katholleke

' un1vers1te1t: Rad1o- en televlslevoordrachten, e.d. K.R.O. en Centraal Fonds
num II betwgde de Kerk voor de zoveelste maalz ”Niets staat zo voor Katholiek Huger Onderwijs, 1964, blz. 8).
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dacht hij niet r.k. En evenzeer uiteraard zal elke overtuigde pro- is Opgetreden’ "dan Vindt althans hun tjrannje tegenwoordig nog
testant de breuk met Rome 315 een door God gewde daad be‘ veel navolging bij potentaten vvier signalernent de vrijzinnigeschouwen. Anders dacht hij niet protestants. Wat dat\ betreft, dominee De Génestet ruim honderd jaar ge1eden a1 schetste in
Staan We quitte de volgende twee gedichtjes:Maar elke katholiek dient zo reéel en zo bescheiden te zijn, dat
hij bij protestanten éék oog wil hebben voor datgene Waarin zij
hem eventueel overtreffen. Z0 lijkt het mij een feit, dat, althans Gelooven Op geZag_
in Nederland, onder protestanten veel meer en veel moediger Dat mag
verzet tegen het neomodernisme leeft dan in onze katholieke Niet meer in onze dageng
kerkprovincie. Dat is een schande voor ons - maar ere Wie ere Maar ach’
toekomt.

’t Schijnt niet-gelooven op gezagVorig jaar probeerde bij voorbeeld het hervormd-lutherse blad Komt nu aan de Orde Van den dag
De Open Deur in zijn kerstnummer de maagdelijke geboorte een Bij Zeker Slag;
mythe te noemen. Maar toen dit enige tijd van tevoren bekend IS ’t beter? _ Wou ik Vragen
Werd, riep het zoveel w.=-"lrstanden op," dat men zijn voornemen
heeft moeten Wijzigen. Bravissimol - Met grote schaamte Wijzen Geloof niet Op gezag’ Meneer!
We in dit verband nog eens op De nieuwe katechismus. Nee, het Onthou dit Wel ter degen
episcopaat moet zich niet excuseren met de betuiging dat het Geloof aneen Wat ik u leer
dogma van Maria’s maagdelijkheid nog niet (openlijk) in discus- En spree}; mij nimmer tegen_
sie Was, toen de kardinaal zijn imprimatur verleende. Als onze
bisschoppen in januari 1966 nog steeds niet doorhadden, dat heel
de vrijzinnige mentaliteit dreef naar de verloochening van deze A15 men Zqheel graag van niet-kathOlieken Wil lefell, laat men
geloofswaarheida en 315 Ze Ook ‘niet doorzagen, dat bun nieuwe dan eens over deze poézie mediteren. Laat men een voorbeeldcatechismus er, zacht gezegd, om heen draaide, dan is dat onder nemen aan dié anghkanen en he;-vormden die zich niet laten
geen beding goed te Praten En 313 mijn goede Oude Vriend overdonderen door Wat een of andere populaire theoloog of jour-
Schoonenberg in Zijn apologie Van de NK acht dagen Véér KerSt' nalist propageert, maar die onbeschroomd opkomen voor Wat zij
mis 1966 in De Tijd Publiekelijkv en zonder Veel publiek Verzet de Waarheid achten, juist als deze vvaarheid bedreigd Wordt. On-ertegen, dit dogma kan berovefl V811 de betekenis die de Kerk er danks alles zijn zulke mensen betere navolgers van onze be1ij-
altijd aan hee toegekend: dan Zijn We blijkbaar diep gezm“-ken» ders en kerkleraars dan de huurlingen en de wolven met ofal probeert men in het buitenland te vertellen, dat het hier nog Zonder Schaapsvacht Waaraan kathohek Nederland W01-dt pr1js_
Z0 gek niet 15- Niet de Kerk’ maar W91 de Nederlandse kerkPr°' gegeven. De gene over dit alles kan onze katholieke fierheid zui-
Vincie’ is Volgens r"k' maatstaven in veel opzichten dieper ge‘ veren van hoogmoed en provincialisme. Maar bij deze schaamtezonken dan de Nederlandse Hervormde Kerk en de Anglikaanse blijven We trots Op de Kerk; de géne komt precies hieruit voort,Kerk. Déér vvillen, déér durven geleerden en predikanten vaker dat Wij de toestanden in ons landje beoordelen aan de hand van
en vastberadener voor de Waarheid Op te komen dan in Kath“ haar vaststaande normen. Haar onaantastbaar gezag maakt 0-nsliek-hetend Nederland. geloof blij en er_
Men verv/ijt hier onze roomse voorouders wel graag, dat zij zulke

. DR. P. DEN OTTOLANDERkuddedieren Waren, en dat ze Z0 vveinig begrip hadden voor
andersdenkenden. Stel, dat dit 20 is, dan vraag ik me Wel af, of Sinds 29 September 1957; Hofwjjkgtraat 33, Arnhem
We Z0 sterk veranderd zijn. Wie zich tegen de huidige ”ruim-
denkende” machthebbers keert, gaat evengoed voor de bijl als
vroeger. Als er toen door bepaalde geloofsverdedigers tiranniek
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KERK EN WERELD

<2?

leder mens heeft zijn sympathieén en zijn antipathieén, denkt niet We in de Qoede "iChtin9, d°Ch <39 Qeschiedenis Van de Mam‘
alleen met zijn hersens maar ook met zijn hart, vaak meer dan hij Chaeé", Katharen» Jansenisten en dei'99]Uke Figoristeni ‘beWU $t
er zich rekenschap van geeft. Wie we ook zijn, geleerd of onge- Wee!‘ hoe Zeei’ ieder mens» Zelfs °°k in 9emeen$ChaP» Qeneigd is
letter-d, rijk of arm, iedereen is van nature geneigd tot eenzijdig- Tot eenZUdi9|'1ei‘d-
heid, tot subjectiviteit. Het éne wordt beklemtoond ten koste van ET is ee“ 9"°te Obiectiviteit V°°T '"'°di9 Om de Opdracht te "eaH'
het andere. Op alie terreinen valttdat te konstateren. Het |iberalis- Seren die Christus aan ZUY‘ apostelen Qaf ' en daarmee aa" Zijn
me légde zoveel nadruk op het individu, dat de gemeenschap uit priesters: n.|. om de wereld te kerstenen en zich tevens voor haar
het oog verloren werd. Bij het communisme is het juist andersom. in acht te nemem Zodat We met bemvloed W°"de"‘ d°°" haar 9"°“d'BU de huidige vemieuwing in de mu,-gie W0,-dt het gemeenSChap_ stellingen, welke vaak lijnrecht staan tegenover die van het Evan-
pelijk gebed zo centraai gesteld, dat het persooniijk gebed, het 99'"? (C5 de acht Za|ii9heden)-intieme onderhoud met God, in het gedrang ikomt. Onwillekeurig
werken we met een <‘>f- of procedé: geloof of ongeloof, Schrift of T996" deze taak - 'T"e'k11 de ‘hale WeYe|d d°°i‘ 9" Verkondlgt mlJ"
traditie, natuur of genade. Wanneer we niet scherp opletten, leg- leer aan ie‘de|'ee"' (M°- 16/15)» 0f Z0313 We bi] mamas (17/13)
gen we de nadruk op één bepaalde streving of richting, zonder de lezenl Z0313 GU MU naar de Wereild 9eZ°nden hebti 2° Zen_d lktegenovergestelde verhoutdingen zuiver te zien, some zelfs maar nu hen’, ' tegen deze taaki tegen deze W°°*'de" Van_ Chnstus
aa te voelen. Evenals er tegenwoordig een sterke neiging is om staan tal van andere -teksten, die als zoveel richtingwijzers, ons
het oentrum van het christendom te verpiaatsen in de menselijke Waarschuwen V00" de 99‘/are" aan deze Opdfacht Verbondem
verhoudingen, waarbij men de verhouding tot God in de schaduw ZU die e"i9e ervaring opgedaan hebbe" in hun 9ee5'fe|Uk I9‘/en,
laaf Of Zelfs Ontkent, zo is er ook een Stet‘-ke streving Om de fronsen hun voorhoofd ais zij de argeloosheid en naiviteit con-
priesters in ai hun doen en iaten voikomen met de wereld gelijk Stateren Waarmee $°mmi9e S°h1’UVel’$ en Sprekers er a||eS OP
te schakelen, van ai het sacrale te ontdoen. Krachtens zijn r0e- Zette" Om de Priesters t°Ch maar Vdkomen Vertrouwd te make“
Ping en Zijn Wilding moet hi] naar geest en hart anders gem-ién- met de wereld. De ontsporingen en fiasco’s van hen die zich in
teerd ZUH, dan ZU die-in de maatschappij een profane funktie te het verleden voiop in dat assimilatieproces lieten opnemen, be-
\/9“/U||en hebbeft wijzen dat we ont hier ibewegen op een terrein waar voetangels
Door de eenzijdige verheerlijking van het menselijke, van het en klemmen li99e"- Zens de eerste °PZet Va" de P"ét"eS'aardse, ontstaat zo een ontiuistering van het geestelijke (hemeise) ouvriers, die toch oorspronkelijk met de beste bedoelingen be-
m.a.w. kerk en wereld komen dan met elkaar in gedrang_ zield waren, ieed schipbreuk: hun geesteiijk leven was er tenslotte
Welke houding moeten wij, christenen en speciaal de priesters, niet tegen bestand.
bi] deze twee strevingen in het leven aannemen?

‘ Het gevaar is groter dan velen vermoeden. Daarom zijn de tek-
sten welke ons waarschuwen heel wat talrijker, dan die ons naar

Van het begin van het christendom af heeft men de strevers-naar de wereld verwiJZen' zowel in het Evangelie 3'5 in "de brie‘/en Vande voimaaktheid gewaarschuwd voor de gevaren van de wereld, de aposteien. "‘die volgens St. Jan ’geheei in ongereohtigheid verzonken ligt’ (I. ‘X’
Jn, 3/19). Zolang die streving de juiste maat weet te houden, zijn ‘Y3’ ‘£3’
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We kunnen beginnen met de grondwet van het Christendom, de z'n Kerk te bewaren zoals Hij tot nu toe zijn apostelen bewaard
bergrede. Zalig de armen van geest. . . Zalig de zachtmoedigen. .. heeft: ’lk bid voor hen, maar niet voor de wereld (voor hen d|e
Zalig zij die bedroefd zijn (Mt. 5/3 vv). Deze stellingen staan lijn- hun vrije wil misbruiken door de genade, de hulp van de H._Geeet
recht tegenover die welke de wereld er op na houdt. Gelukkig de af te wijzen). 'lk blijf niet langer in de wereld, zij echter blgven in
rijken - want het geld regeert de wereld. Gelukkig zij die lachen. .. de wereld, terwijl lk naar u toe kom. lk heb hun woord meege-
want ’ons leven is een vluchtige schaduw. .. komt clan, laat ons deeld, maar de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de
proteren van het goed dat we hebben en flink van de wereld wereld zijn, zoals lk niet van de wereld ben. lk bid niet, dat gr)
genieten zolang we nog jong zijn. Verzadigen we ons met kostbare hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het
wijn en met zalven. Geen bloesem mag ons ontgaan! Omkransen kwaad. Zij zijn niet van de wereld, zoals lk niet van de wereld
wij ons met rozenknoppen eer ze vervvelken! Geen hof bli_jve ver- ben’ (14-16).
stoken van ons plezier. Overal willen we sporen achterlaten van Christus z'n apostelen en daarmee z'n priesters, de positieve op-
onze vreugd. Want dit is ons deel en dit komt ons toe. (Wijsheid, Niettegenstaande al deze waarschuwingen voor de wereld, geeft
2/5 vv). dracht tot de wereld te gaan: ’Zoals Gij Mij in de wereld hebt ge-
In het zevende hoofdstuk van St. Jan (vers 7) zegt Christus van zonden, zo zend lk hen (nu ook) in de wereld’, niet om zich van
zichzelf: ‘De wereld haat Mij omdat lk getuig dat haar werken de wereldse geest te laten doordringen maar om haar te ver-
slecht zijn’ n.|. door de innerlijke bedoeling van hebzucht, zelf- kon-digen, van het idee te doordrenken, hoe zeer God de wereld
tucht, afgunst enz. Bi) Lukas wijst Christus er op dat ’de kinderen bemint. Z0 groot was die liefde zelfs dat 'Hi_i zijn enige Zoon
van deze wereld nu eenmaal onder eikaar met veei meer list om- gezonden heeft‘ (Jn. 3/16). Met het uitdrukkelijkke doel ’ons te
gaan dan de kinderen van het |icht' ((16/8), ontrukken aan de tegenwoordige boze wereld volgens de Wll van
Maar het is toch vooral in zijn hogepriesterlijk gebed dat de onze God en Vader’ (Gal. 1/4).
Meester z’n leerlingen waarschuwt om zich toch niet helemaal
gelijk te schakelen met de wereld.

17?Het vijftiende hoofdstuk van St. Jan begint dan oo-k met een aan-
<73’ 1%sporing om innig met Hem verbonden te blijven: ’Blijft in Mij, dan

blijf lk in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, Dit wat het Evangelie betreft. D00h 00k in de b"le\/en Va" demaar allee als Zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als ge apostelen worden we telkens gewaarschuwd om de geest van de
niet blijft in Mij. lk ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, wereld niet in ons 0p te nemen-terwijl lk blijf in Hem, die draagt veel vrucht, los van Mij kunt ge Paulus schrijft aan de Romeinenr 'S’E6mt UW gedra-9 f1le1_~'=1f_ OPniets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de deze wereld; wordt andere mensen. geleid d00l' een nieuw IHZICN,rank en verdort; men brengt ze (bi) eikaar, gooit ze in het vuur en zodat gij kunt onderscheiden wat God wil, wat goed is, Hem be-
ze verbranden' (4-6). Christus werkt dat nog verder uit, spreekt haaglijk en volmaakt’ (12/2).
vervolgens over de onderlinge liefde en scherpt dan zijn leer- De Korinthiérs dienen goed uit fe kU|<el'1 met Wie ZU1 in die» doorlingen in dat ze wel En de wereld leven, maar toch met van de zulke losse zeden-bedorven-havenstad, omgaan. Goed verstaan:
wereld mogen zijn. ‘Ale de wereld u haat, bedenkt dan, dat zi_j ’natuurlijk bedoelde ik niet alle ontuchtigen ter wereld, of de geld-
l\/lij eerder heeft gehaat dan u. Als gij van de wereld zoudt zijn, Qierlgenl de Opllchters en de af9°dendle"aal'$ in het algemee;zou de wereld liefhebben wat haar toebehoort. Daar gij echter dan zoudt ge de wereld moeten verlaten' l. Kor. 5/10). De volge-
niet van de wereld zijt, maar lk u uit de wereld heb uitgekozen, lingen van Christus befaamt een in alle Opllhten deugdzaam 99:daarom haat de wereld u’ (18-19). drag; 'opdat we niet met de wereld (zouden) veroordeeld worden
Na in het zestiende hoofdstuk de H. Geest beloofd te hebben, laat (I Kor. ll/32).
Christus in het zeventiende nog eens duidelijk uitkomen, dat er Een komplete Wapenrusllng Schrllft Paulus de Efeslérs voor omverschil moet blijven tussen z'n volgelingen en zij die volgens de toch maar immuun te blijven voor de 966$’! \/an de Wereldi 199*prlnciepen van de wereld leven. Hij vraagt de Vader de leden van de Wapenrustlng Gods aan, Qpdat 9U OP de boze dag Weerstand
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kunt bqeden en’ na anes bedwongen te hebben Staande bm-ft_ schrijvers en sprekers die zo enthousiast de poorten van de we
Staat dan, uw iendenen 0mgQrd met ide waarneid, neikieed met het reld. ’Zie Ik zend juiiie als schapen midden onder de wolven (Mt.
harnas der gerechtigheid; de voeten geschoeid met ijver voor het t°Ch Vi/9| tot bezinning mane“-
Evangeiie van de vrede. Hanteert steeds het schild van het geioof, NatuUi'|Uk men moet de Weieidi W35“/00" We 2° 9eWaa"$¢hUWd
Waarmee gij aiie brandende pijlen van de Bgze kunt dove“ Neemt worden, niet zo versiaan aisof ailes verkeerd is. Dat zou in strijd
oo-k de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is, het ZU" met hetgeen in het Boek der Schepping Staafl Iet eiat Va|deWoord Gods’ (Ef. 6/13-17). bona - het was zeer goed’, alies Wat God geschapen had. De
Na ailes gedaan te hebben wat wij in dit opzicht van onze kant bedoenng is, Om (ms te Waa"S°huWe" ‘/0°“ de Qeest \/an de We"
kunen doen, zijn we nog niet kiaan |n de daa,-op voigende reld. ’Zie lk zend juiiie ais schapen midden onder de wolven (Mt.
Verzeni dringt de A|OOSte| aan op het gebed, aangezien we op 10/16). Als argeioze en weerioze schapen zuiien we moeten ver-
geesteiijk terrein zonder hulp van de Geest niets kunnen vO|ge,-,3 keren onder mensen die soms een wolvennatuur biijken te hebben.
Christus Woord (in. 15/5). ’Weest daarom voorzichtig ais de slangen en eenvoudig als de
Terwiji de reciame en propaganda onder aiieriei vorm kleur en du“/9"’ (|-°-)- Siangen Qelden als V°°i’ZiCh’Ei9 Omdat ZU Zich V00“klank ons ole produkten van een hyper-gekuitiveerde ievens-stan- het 99‘/35" Verbergen en hun ‘/'Ja"de" OP Qesiepen WUZG Ont-
daard traoht aan te praten, blijven de woorden uit de eerste brief 9HPPe“- 2° moeten de V°|9e]i"9e" \/an Christus zich iweden V°°i'
van St. Jan toch aitijd een waarschuvving dat We a||eS Z0 maar niet hun vijanden, doch hun voorzichtigheid mag geen sluwheid wor-

.. .fmogen en kunnen aanvaarden: den en daarom moeten zu door eenvoud, waarvan de dui een
'Hebt de wereid niet iief, noch de dingen in de wereid, Als iemand S)/mb00i is, Qetemperd W0i'den-
de Wereid lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem Want Bij aiie goed bedoelde aanpassingen en veranderingen is dus om-
ai wat in de wereid is - de begeerte van het vlees en de begeerte Zichtigiheid 9eb°de"- °°k de duif Ziet het minste 99‘/aar en laat
der Ogen en de hovaardij van het geld - komt niet van ide Vader zich moeiii_jk vangen. Handeien we in aiie omstandigheden zo, dan
maar van de wereid. En de wereid en haar begeerte gaat voorbij, Pas kunnen Kerk 9" Weieid $ame"9a<'="'i-
maar wie de wii doet van God blijft in eeuwigheid.’ (I Jn. II. 15/17).
Dat zijn voor ons, mensen van de tweede heift der twintigste Oude"b°S°h E- BUYSeeuw, weiiicht minder prettige woorden. Noohtans zijn ze geheei
volgens de geest van Christus en komen overeen met de woor-
den van St. Jacobus, dat n.~I. de grote opgave van de mens in
deze tijd niets anders is dan: 'zichzeIf onbesmet bewaren van SEXUEI-E VOORUCHTING OP SCHOI-ENdeze wereid’ (I. 27). '

Wat St. Petrus in zijn eerste brief met andere woorden zegt, komt
Op hetzelfde neer; ’DaarQm, Qf'ngQ|"dt de |enden Van uw gezind_ Het komt herhaaldelgk voor, dat op scholen zonder de ouders
héid, Weest nuchter en stelt uvv hoop ten vO||e op de genade toestemming te vragen,ze1fs zonder de ouders in te lichten, mode-
weike u geschonken wordt bij de openbaring van Jesus-Christus. ratoren Sexuele Voorllchtlmg geven" Men moet gene“ de Zeer

d d aarAls kinderen der gehoorzaamheid moet gij uw ieven niet richten slechte ervaringen’ die Wij Van her en er Vememen’ an mnaar de begeerten, die gij vroeger in uw onwetendheid had, maar afwachten h°e dle ultvalt
W" mo en er Wel op attenderen dat juist nu nu terecht de verant-naar de Heiiige (God) die u geroepen heeft, moet gij ooik zeif 11 g ’ >heiiig Worden in ai uw wandel, omdat er geschreven staat: Weest Woordelijkheid Van de °uderS meer Op de Voorgmnd is geplaatstheiiig omdat ik heiiig ~ben' (I Petn l_ '|3_17)_ en de Kerk, begeleidend geloof en moraal als toetssteen v0orh0u-
dend, Wat terug treedt, priesters zich met dergelijke ingrijpende
zaken als het geslachtelijke gaan bemoeien, ongevraagd.

Al deze richtiijnen, die de \/Qlgelingen van Ch,-istus’ hie‘, door De ouders, die deze voorlichting Willen delegeren zou men toch
Gods Woord zeif voorgeschreven worden, mochten sommige minstens Ominstemming kunnen Wage“ I
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Priestercelibaat

De strijd tegen het verplichte Priestercelibaat in een ink aanvaarden van de Staat en functie van ”Weduwe”, no tekeni
deel der Nederlandse pers, in verband met de pauselijke ency- G-rossouvv aan. Wat lijkt d-at V991 OD de Sltuatle ‘_/an Prlesters encliek, is Wat geluvvd. Ze is ook soms venijnig en negatief ge- gep1"0fe$'Ee 1"e1i8ie11Zen= die zich evenzo aan _Chnstus Verbondennoeg geweest. Ongenuanceerd negatief, dat is de overwegende hebben en dan zo maar trouwen: trouwbreuk 1S dan geen te sterk
indruk die men overhoudt. Als men b.v. koppen las zoals ”in- woord. Als breuk van trouw, gegeven \_'_00I‘ en Ovef een heel 1_e‘perking van vrijheid onrechtmatig” dan zou men kunnen den- ven, iets pijnlijks iS, (1811 is het ‘e beglpen d_at Z0_n (euphem1S'ken dat iemand die zelf zijn vrijheid van huwen beperkt door tisch gezegd) ambtsverlating Van een pnester lets b‘Z_°nder dwe-belofte of kloostergeloften door zo’n verdict getroffen wordt; vigs 15- ..trouwens met een meewarige bejegening als "een vreemd man” Minder begrijpelijk is het dat men_1_’1et m de Péus ‘Yraakt dat hm’of voor 90 % abnorrnaal zijn de betreffende personen ook a1 niet met het 008 OP Zulke Priesters (hm bedoelt met dle Welke Ont-vereerd. A1 is de bedoeling misschien niet zo verstrekkend, elke heffing van hun Verplichtig Verkrefgen hebberi)’ Spreekt Vaninperking door anderen, in dit geval door de hiérarchie, wordt ”0nze ongelukkige bI‘08deTS in het PI"1e5te1“5°h§P -tO¢h W61 veroordeeld Paulus eist wel geen universeel ongetrouwd-z1,1nHv0or de gees?Nu is het wel merkwaardig _ het kan nuttjg zijn dit toch nog telijke arnbtsdragers maar uit het bovenstaande b11]kt wel dat 111],
even naar voren te brengen - dat ook de Bijbel zo’n beperking die ”o0k wel de Geest Gods meent te hebben (I_Kor. '7, f10),~ geen
kent. Sommige verordeningen van Paulus, de apostel der Chris- onbeperkte Vrijheid erkent 110611 0_II1 een kerkelllke bedlenlng tetelijke vrijheid. ademen inderdaad een iandere geest, ZOWe1 in de aanvaarden, ook ~al voelde men zich ‘er toe geroepen, _noch om,
lste brief aan Timotheus als in die aan Titus, de organisator der dit plan V00T0Dge5te1d, 6911 Zde huwelllk ‘Be 51u1ten-Kerk op Kreta, komen We verordeningen tegen, die de vrijheid Het negativisme, Wat Wij Signaleerdel? lfomt £01‘ hlerm mt’ datvan gegadigden voor kerkelijke bedieningen aanrnerkelijk b@_ men alleen maar spreekt Over het ’gI:1eVe11 Van de Oosterifeperken

kerken zonder de nauwe verbondenheid te releveren met d1eIn de brief aan Titus verordent hij: ”De aan te stellen priesters Kerken, die nog steeds het aP0S’01i$¢h Verbod Van e_en tweedemoeten zijn onberispelijke mannen, slechts éénmaal gehuwd”. De huwelijk V001" hun pristers handhaven en voor hun blsschoppenbeperking is duidelijkr geen tweede huwelijk. het hUWe1ij1< geheel uitsluitenNog verder gaat de beperking. Van de vrome ”weduwen” (die
enige dienst in de Kerk verrichtten) heet het I Timotheus 5, 9:
”Z0 ’n vrouw mag slechts eenmaal gehuwd zijn geweest”.
Nog scherper komt Paulus’ bedoeling uit in Titus 5, 12. Hier ver-
ordent de Apostel dat Titus op de lijst der gegadigden voor zulke
(Weduwen- of diakonessen) dienst geen jonge weduwen moet op-
nen: ”J0nge weduwen moet ge afwijzen”. In krassen termen ver-
volgt hij dan: ”Wanneer hun zinnen hen aftrekken van Christus,
willen zij opnieuvv trouwen. Ze laden de blaam (veroordeling)
op zich dat zij hun eerste trouw gebroken hebben.” Hun eerste
trouw of belofte aan Christus en de Kerk, die vervat is in het -0-
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Studentenpastoraat
>i<

-- I h ‘d.In De Tijd van 14 oktober gaf pater Van Kilsdonk S], in een Te Vroege Sexuele omgang (coitus) bevordert de trouwe O08 el. . '
' ' d t, waarom zou men het metmtervlew met een der hoofdredacteuren, nog eens zqn bekende AIS men het met het ene melsje O? ..__

- - d t het zo ookvisie op z.g. voor-echtelijke sexuele gemeenschap. Wt] komen het andere meme late“? ' " De felten bewuzen a t Hen
~ . ' ' f 'demeese evadaarop nader terug, mede aan de hand van ”kerkebladen” V9l'|0ODtei'1 dat Sartre S. lautre Cest 1| en er in’ 9

- - -- - t I . Wan-door pater Van Kzlsdonk ter zake gepublzceerd en volstaan het emde '3 Van een Vruheld om het mystene e germ?-es hale.

' " -'- - - d ,menen, at zl eZIP dlténoment met het afdrukken van onderstaand stuk mm aee(?;]C£i3X\l/?€]t'11IlZEitJ'|r|1Stedl'1a|i]n égsklgtzinzeteewetenl 46
rans (ZTIIQT.

'
achter zijn.
Of is een coitus soms geen geheim en volkomen gelgk aan eten

Als de feiten van voorechtelijk verkeer nauwkeurig zijn geno- en drinken?
_ bbteerd en wanneer die ’feiten’ voor een deel vast Iiggen (bijv. 75% Ik ken Vele °uderS' Che Jcgne préeaitifnd:Og:uE0?edO;:e€?\/éiigéheeft voorechteiijk verkeer), dan houdt deze vaststellin nog niet Omdat deze kwamen Ver e en’ K9 h t teens ro-in, dat een studentenmoderator het recht en de plicht heeft om sexueel Verkeer mocht hebben' Ze mochten e gems pdeze ’verschuivingen' in 'geIoof en zeden’ te begeleiden en ’fris' beren . ..

tegemoet te treden met posmeve ? I mterpretatie fthlFtefji|edi/ojrgfefeliyige egitatie-morlaal en situatie-ethiek. AlsJongeiui van 19 jaar en jonger zijn psychisch niet bi] machte om
1 '5 , , . . d ]..k rloofd is bin_-- i ~- ‘ -- het ware inzicht en het tbegrip in wat ze e U geoo ,te weten en te doorgronden, dat een voortgdige coitus bg her Wordt afgemeten decadente Wereld ais

-halmg gepleegd’ een hevige en vaak -Onherstelbare -Verstoring ggngewetens slecht gevormd zijn of misvormd zijn - moet men danénhoudt van de laatste resten der harmome in het psychisch Ieven mensemke gedrag ,aanpaSsen, aan een Ontaarde enaarna.
De gemeenpiaats: het worden later de» beste en meest trouwe amorele Slfeef?echtgenoten... is in strijd met de waarheid, dat de zuiverheid Wat een °g'Ca' b , Z0], dat. .. .

' - 9 staat de raad van To ia aan zijn zoon: .... gvan man en vrouw II1 het huweluk, de vrucht IS van een gestage ]'?_T°b_'a 4 1
~ t b Wust Z]-t Vanen moedige beheersing in de jeugd. 9'1 bwten de 9e”‘ee'.“S°ha'° .me:t uw Yrouw u- me e J

, d t d nt enMevrouw Koiontai in 1927 minister van Kultuur in de Sovjet--Unie een gemeenschap die zondig IS Mae: ja ou s an pu
propageerde schriftelijk en bevorderde ole mogelijkheid van voor- m'sSC“h]en nog apocne Zonohg? Och arme-echtelijk verkeer. Zij noemde het de liefde a la minute. Drie jaren FRANS HAMERlater zat de staat met zo’n vormeloze hoop lichamelijke en geeste- Maastncht
lijke eliende van geslachtsziekten en wanhoop, dat de Sovjet
zich genoodzaakt zag de vrije liefde als uiting van ’frisse' omgang
tegen te gaan en waar mogeilijk te verbieden. En dit niet om mo-
rele motieven, doch om praktische redenen.
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SEX...

SEX... SEX...

Sextant ’67, zaterdag 21 okt. in de RAI te Amsterdam, had het Het Tweed-e'Kamer1id mevmuw mr- Si'nger‘Dekker had een
beeld Van een kermis rond de sex, met de voorzitster Van de eigen stand Waarin aan ieder die het horen Wilde vverd duidelijk
N-V-5-H mev1"0uW Mary Zeldenrust-Noordanus als bazin Van gemaakt dat het een onzinnige toestand is die de huidige Wet
het spul en mr. G-. Cammelbeeck als baas van de tent voor vrij schept ten aanzien van voorbehoedmiddelen. De handel daarin is
W0l"$’Ee1@Y1 tijdens een urenlange d1,1rende{;each_j»n_ niet verboden, mits besmuikt. Aan iemand beneden de 18 jaar

mag je zelfs geen voorbehoedmiddel ténen. Het kabinet-Cals
heeft terecht twee nieuwe Wetten ingediend om daaraan een

' einde te maken.

In hallen en zalen stonden kraampjes met voorbehoedmiddelen
en erotische lectuur, een urinoir vol schuttingwoorden en een
toverlantaarn met prikkelplaatjes. Er was meer te beleven. In Daarin ligt 00k Vast dat gemeentefl En P1"OViY1¢ie$ Zich Verdef met
de garderbe hitste beatmuziek de jeugdigen Op tot een zich uit_ deze zaken niet mogen bemoeien en met die Wetten vvordt het
leven in de dans. Op een andere plaats werd het ”spel van de 00k mogelijk ondeugdelijke voorbehoedmiddelen te Weren. Me-
116115” g9$P861d, een Zojuist nieuw ontdekt ¢ab0e_ vrouw Singer-Dekker pleitte voor het invoeren van automaten

zodat niemand meer schroom behoeft te overwinnen.

Met dit H1188 Werd aan de kermisgangers en hun achterban dui_ De p1'0testa»n.tse mejuffrouvv E. Kamphuis liet weten dat prosti-
delijk gemaakt dat er nog veel hypocrisie en heilige huisjes zijn, tutie een onontkoombaar verschijnsel is; een verbod zou een
dat ?I' Hog Steeds een dubbele Inoraal bestaat die aan de kaak verder woekeren in het geheim veroorzaken, met toeneming van
moet Worden gesteld, en dat de NVSH nog veel Werk heeft en criminaliteit en uitbuiting. De omvang is Wel geweldig groot;
nog lang niet verdwijnen kan, a1 is er dan op het Stu}; van de alleen in Amsterdam a1 per jaar 21/2 miljoen keren gekochte
gebortenregeling voortgang gemaakt. liefde. >»»—>
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AANBEVQLEN

LECTUUR

Deze sex-kermis was niet in elkaar geflanst maar met zorg opge- Voertdurend befeiken 011$ Verloeken Om Opgave Van boeken en
bouwd. In tweehonderd gespreksgroepen hadden drieduizend ertikelen 0Ve1" eetnele 0ndel"Wel"Pen- Gelevigen krijgen steeds
deelnerners (ook uit Sjaloomgroepen, het Groene Kruis en de meer door, dat precies de literatuur die zij nodig hebben, door
Stichting Katholiek Cultureel Vormingswerk) zich bezonnen op de naenl-ketholieke 1OeI‘5 Veak W0l“d'i deedgelwegen Of tenden-
problemen rond de seksualiteit. De meerderheid daarvan was tot tieus beSP1"0ken- We Stellen 011$ V001‘, Hf en ‘we een greep te deen
de Velgende eenelusies gekomenz legalisering van ab()1'tu5; af_ uit de vele oriénterende publikaties die er, althans in het bui-
schafng van de wet die stelt dat echtscheiding nimmer kan tenlend, Ve1"Sehiinen-
plaatsvinden op grond van onderlinge bestemming; voor gebool-_
tenregeling; geen afwijzing van prostitutie zonder meer; afschaf- Het is Van belang, dat Inen niet alleen Delelnieehe brochures be-
fing V811 het discriminerende verbod dat ontucht met minder_ kijkt, maar zich breder oriénteert. Ditmaal vermelden we vier
jarigen van hetzelfde geslacht verbiedt; afschaffing van wets- boeken die theologische scholing van de lezer eisen, v_oora1 dan
bepalingen over pornografie; in principe afwijzing van buiten- ' de laatste d1"ie- ‘

echtelijk geslachtsverkeer en aanvaarding van véérechtelijk ge-
slachtsverkeer. Allereerst een nieuw boekje van Mgr. Dr. Rudolf Graber. bisschop

van Regensburg: Zur nachkonziliaren Situation der . Kirche
(Schriftenreihe ”K0ntakte der Kontinenten”, St. Augustin, 1967; 27

b1z., Waarvan 23 gevuld door Mgr. Graber). De schrijver is in ons

' land a1 bekend door de vertaalde werkjes Een woord tot de pries-
Het b0VenSt-Qnde verslag ontlenen wij aan De Volkskl-ant van ters en Paus Paulus VI en de binnenkerkelijke crisis, die ver-
23 okt. Wij zochten tevergeefs naar een ”Ten Geleide”, Verbazgn spreid Worden door pater Paulus uit het passionistenklooster te
ons over hot geleide, dat Sjoloom en de Stichting Katholiek Vbr- Koningsbosen (Lin1b-)- Patel" Lambert Van Geldel" O-S-A hee
mingswerk blijk-(of schijn)-baar aan dit soort activiteitent ge- Mgn Gfaber in De Ball-lin (11 maart 1967) Nederlands aehtste
ven, we zouden ons verbazen als ons fatsoenlijk parlement een bissehop genoemd, Omdat Sommige lieden Z0" brutaal Z1111, dele
financieel geleide voor de N.V.S.H. voteert - en we kunnen ons b1"0¢hnl"eS in 0n5 18nd e VeI"SP1“eiden- N11, ik WOU, def Graber (lit
V0°1‘S'¢e1len, at de enige remedie is de mensen op vie; voeten arnbt bekleedde. Het zou nog beter zijn, vvanneer we een autoch-
te laten lopen, omdat men ze dan redelijkerwijs niets meer kwa- teen episeepaet nedden dat Z0 durfde en Wilde Spreken H15 de
lijk kan nemen. De sex-tante overwege dit eens. I Regenburgse collega.

Het komt tegenwoordig n1. wel eens voor, dat hooggeplaatste
geestelijken niet doorgeven Wat de Paus aan de wereldkerk voor-
houdt, en dat zij zich dan ook nog verschuilen achter hun ”goede
theologen”, Wanneer men hen probeert te vragen, of bepaalde
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bisschoppelijk aanbevolen publikaties Wel op alle punten ortho- met gebonden te vvorden aan normen die G011 OP bovennatlful“dox zijn. Dat is de omgekeerde wereld. Ik heb niets tegen theo- lijke Wjjze Qpenbaam Ziedaar het g0dl0Ze humanisme dat Z1911-logen als zodanig, maar of zij ”goed” (in de zin van orthodox) Zelf V001» "de vernieuwing” uitgeeft.zijn, wordt in laatste instantie door hun gehoorzaamheid aan het Het pa;-001 is 111,1 eenmaalz ”VoorWaar’BS, kamerden, Wiii gaan deleergezag uitgemaakt. De hiérarchie heeft de theologen te be- Weg terug” (namelijk naar allerlei ketterijon die de Kerk allangOordelen, maal” Z31 hen Yliet 81$ dekking kl-11111911 geb1"11ik@n- En heeft veroordeeld). Zulke kreten waren zestig jaar geleden ookWanneer theologen, hoe knap ook, de leer van de huidige Paus te ho;-en, in het toenmalige m0derniSII18- M811 Grabel" heeft dusen Zijn V00l”g31’1€e1'5 aantasten’ dan Zuuefl Zij, Ila enige Wa<'=1I'$Ch11- Wel een dubbele reden om van dit soort ”progressisten” te zeg-Wing, Pllbliek wt de Orde geroepen moeten Worden door hun bis" gen, dat zij_ ”im Grunde gar nicht fortschrittlich sind, sondern
$Ch0PPe1’l- Anders V@1"100¢heY1@I1 de laatsten het wnegialiteitsbe" riickschrittlich”. Het is een kwestie van Woordkeus, maar ik zouginsel en Verspelen Zij, minstens d00I‘ nalatigheid, hun a'~1t°1"i'Eeit- deze nieuwe modernisten niet eens progressistisch willen noe-Nietzsche heeft het in zijn derde ”unzeitgernéisse Betrach‘cu1"1g” men, laat staan progressief. Die eer, laat staan dat monopolie,(Schopenhauer als Erzieher) over ”die geplagten Sklaven der hebben zij niet verdiend. ’ ,drei M, des Moments, der Meinungen und der M0den”. Nu, Mgr. Ter aanvulling van Grabers betoog wil ik me even hardop af-Grabel" laat Zich C1001" de momentele mode-melliflgefl met 0VeI"- vragen, hoe de terugkeer van en naar deze heresieén te verklarendonderen-_ of theologen ”€0ed” Zijrl, laat hij Iliet afhangen Van is. Er zijn veel oorzaken te noemen. Een van de oorzaken lijkthun gI‘00tII10I1di8heid, Teputatie en abfawdabra, maal" Van hun mij de neiging, een dwaling niet meer Z0 serieus te nemen en optrouw aan de kerkleer.

een goedkope manier te ”Weer1eggen”, Wanneer ze in bepaaldeHij keeft Zi¢h (13111 00k 0DI1ie11W tegefl de liedefl die menefl, dat periodes en omgevingen niet veel invloed heeft. Een dergelijkena Vaticanum H 31165 1113181" mag, dogmatisch, 11101991 en di5¢iP1i- denkluiheid is moreel en Wetenschappelijk beneden peil. Ze werktnair. Evenals de huidige Paus herinnert hij eraan, dat het laatste herleving van de dwaalleer in de hand. Niet alleen vrijzinnigenconcilie de oude leer niet herriep, maar alleen ontvouwde en toe- van nu, maar 001; bekrompen domoren Van V1"0egeI' Zijn schuldigpaste. A1 met =11 betekent de huidige crisis een imitatie van pr<>- aan de malaise. Dubbel schuldig en dubbel bespottelijk zijn detestantisme, Aufklrung en 1T10de1‘I1i$m9- ex-reactionairen die nu wéér de conformist uithangen.

De neoprotestantse neigingen bestaan bijv. hierin, dat men het
offerkarakter van de heilige mis verloochent of verdoezelt. In Ten tweede een bundel verhandelingen van de Duitse wijSgeer_
C°nf1‘°mati° Van maart 1967, b1Z- 30-31 Citeerden We @611 ge1"ef01‘- theoloog Erich Przywara S.J.: Katholische Krise (Patmos-Verlag,meerd predikant die zei, dat elke ca1vi*n.ist de ”avondmaa1s”-leer Driisseldorf, 1966; 275 b1z,; geb, DM 24,-), Di’; boek Qfnvat verhan_van De nieuwe katechismus kan aanvaarden, maar dat hij deze delingen die verschenen van 1924 tot en met 1956- Bernhard GertzVisie met als 1'0°m5-katholiek kan be5¢h°11WeYl- - Het 193"-58113.1(

‘ voorzag dit alles va\n een nabeschouwing, speciaal in het licht vanprimaat, de verering van Maria en de (andere> heiligen zijn Hog Vaticanum II. Hij voegde verder in voetnoten zeer vvaardevolleenkele punten die somrnigen als voorconciliair (nota bene) dur- verwijzingen toe naar parallelle plaatsen in andere publikaties
Ven diSkWa1ice1"en- van Przywara, en naar later verschenen kerkelijke documenten.

De opstellen tonen ons vooral, hoe er" in de loop van de laatsteVan de ”Ver1ichting” nemen eigentijdse binnenkerkelijke dwaa1- decennia Over de Kerk is gedacht. In verband darmee komeflleraars bij voorbeeld het antrvpocentrisme sraag Over. De mens allerlei andere kwesties ter sprake, bijv. van liturgische, mario-Wordt dan de hoogste of zelfs enige maatstaf. De mens, en niet bgische en metafysische aard, We maken meg, hoe een ma¢h_God, staat dan in het middelpunt. De eucharistieviering wordt tige tendens in het Duitse katholicisme na de eerste Wereldoorlog
@911 Olldel‘-01’1SJ'<-1‘, en Iliet Of Hie’! ZOZQBI" @611 G061-met-OHS. De 1ief- eenzijdig verticaal dacht. Przywara heeft zich daar toen schrapde tot God, V°°1‘Z°Ve1“ men daal‘ 1’10€ Over Spreekt, W01"dt Zonder tegen gezet, en toonde aan, dat deze verticalistische miskenningmeer herleid tot liefde voor de medemens, en deze liefde Wenst van het geschapene of van bepaalde sectoren in het geschapene

72
73



noodzakelijkerwijs de neiging vertoonde, om te slaan in haar te- haar slikkenl Von Balthasar is een geharnast vijand van het
gendee1,n.1. in een godloos horizontalisme. Het is m.i. ook zeker modieuze horizontalisme. Dat steekt hij ook Weer in dit boekje
niet toevallig, dat de beide afwijkingen elkaar o.a. vinden in hun niet onder stoelen of banken. Christendom is meer dan horizon-
afkeer jegens het juridische, ambtelijke, hiérarchische aspect van tale (mede)mense1ijkheid, het heeft éék te maken met God en
de Kerk. Pater Przywara heeft door zijn geschriften meegeholpen, engelen. Wanneer Maria en de waarde vam. het offer niet popu-
de encycliek Mystici Corporis Christi van Pius XII (29 juni 1943) lair zijn, is dat nog geen reden om erover te zwijgen. Anders
voor te bereiden. En passant beveel ik dit laatste document, met schieten We net zo tekort als een dokter die een ondervoede geen
de a'ndere encyclieken uit vroegere en latere tijd, ter bestudering voedsel durft aan te raden, en die een vergiftigde patient maar
aan. Het is belachelijk, dat we ons vaak vergapen aan eendags- liever niet geneest.
vliegen van particuliere personen, en de officiéle papieren van
de Kerk niet kennen. De Hilversumse uitgeverij Gooi en Sticht Allerlei oerchristelijke vvaarheden kan men in dit boekje opge-
(de laatste tijd vooral bekend om liturgievervalsingen onder de dist krijgen, dikvvijls op een zeer literaire en geestige manier.
titel ”Br0n van christelijken geest”) heeft heel Wat encyclieken Voor theologen is interessant zijn scherpe kritiek op Karl Rahner
etc., met vertaling, gepubliceerd in de reeks ”Ecc1esia Docens". (85-9'7). Onze neo-triomfalisten en teilharclisten kunnen zich het
V81 Verdel" Ovel‘ P1"ZyWa1"a mijn artikel El'ichP1‘ZYW3-1‘a’5 1'e1igie11- volgende voor gezegd houden: al zijn dan de strijdrossen van de
Z0 Wijsbegeerte, i'I1. Stfevell 17 (1963-’64) 573-573 D881" meelflde Heilige Inquisitie en het Heilig Officie afgeschaft, toch moeten
ik deze schrijver te moeten kenschetsen als iemand die door zijn zij niet) denken, dat men nu onder palmen op de zachtmoedige
brede belangstelling en originaliteit pionierswerk heeft gedaan. ezel van de evolutie het hemelse Jeruzalem binnen kan rijden
Met zijn scherpzinnigheid, zijn kennis van verleden en heden, (119). ”Strijdrossen” zijn m.i. trouwens kwalijk te missen, en de
katholiek en niet-katholiek denken, kunmen Wij ons voordeel auteur schijnt dit in het huidige boekje ook doorgaans te besef-
doen. fen: hij lijkt zelf wel zo’n briesend paard, en dat hoeft hem niet

te spijten. Zijn dialoog n.a.v. bepaalde theorieén over anoniem
christendom (111-113) verdient een plaats in de gesehiedenis van
de christelijke satire.

Als derde boek beveel ik aan: Hans Urs von Balthasar, Cordula
oder der Ernstfall (Johannes Verlag, Einsiedeln, 1966; 125 b1z.).
De schrijver is van hey begin af bij de "nouvelle théologie” be-
trokken geweest. Hij werkt mee aan de reeksen ”S0urces Chré— Tenslotte een studie van de katholiserende anglikaan E4 L. Mas-
tiennes” en ”Thé0logie”, en"schreef ook in de ”hei1shistorische" call, hoogleraar te Londenz The Secularisation of Christianity.
dogmatiek Mysterium salutis, waarvan tot nu toe twee delen zijn De tweede dure druk van dit prachtwerk heb ik eind vorig jaar
verschenen bij Benziger Verlag in Einsiedeln etc, Band I is zelfs besproken in het artikel Twee non-conformisten over seculariseg
aan hem opgedragen.

~ ring, in Benedictijns Tijdschrift 27 (1966) 120-128. Er is nu een
Zijn oeuvre is buitengewoon uitgebreid en gevarieerd. Heel Wat goedkope herdruk verschenen in de serie ”Libra books” van de
werken zijn er van hem ook in het Nederlands vertaald; als een uitgever Darton, Longman & Todd, 64 Chiswick High Road, Lon-
van de laatste het lcoekje Wie is christen? don W.4. Prijs: 9 s., 6 d.
Het hier genoemdu Werkje geeft een spiritualiteit voor heden-
daagse intellectuelen. Tegen diverse vroegere werken van schr. Di‘; niet genoeg aan te raden werk is een van de best denkbare
heb ik groot bezwaar, niet Wat de geleerdheid, maar Wat de rich- kritische ilnleidingen tot de hedendaagse vrijzinnige theologieén.
ting aangaat. Zo lijkt het me nog altijd, dat zijn interpretatie van John Robinson (Honest to God) en Paul van Buren (The Secular
Karl Barth te vergoelijkend is, en dat hij te veel van diens verti- Meaning of the Gospel) krijgen allebei een apart hoofdstuk, dat
calisme overneemt. Maar geef mij liever iemand die Wat te veel er niet om liegt. Prof. Mascall heeft eerstgenoemde be5'5-591191"
met Barthsympathiseert -dan degenen die -Robinson met huid en ook a1 gekraakt in John A. T. Robinson» ~&- David L. Edwards;
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The Hon
de ‘;i’1‘Z§%%e‘i.%Z-.1 Gebed
b0e_k 1s voor een r.k. gelovige aanvaardbaar. In reeds genoemd
aftlkel heb 1k meer gezegd over de actuele en eeuwenoude kwes- van een eenvoudige gelovige
gleesvflteglll aarliaakt, en over andere geschriften van hem. Zijn

Secularisation 0 d en We aa - get verbéast-ml] mets’ dat Zunp e bekende hautame mamer 1s gerecenseerd in
Tudschnft V001‘ The°l°§ie 7 (1957) 90 v. Als iemamd zich daardoor
f10g.m_0cht laten irnponeren, moet hij het boek juist lezen, met als Vergeeft mij, H-eer, want ik ban
lnleldlflg bijv. Mascal1’s artikel De wetenschappelijke kijk en de zo vol van wantrouwen.
christelijke boodschap, in Concilium (I) van juni 1967, he‘; mun- Wantrouwen over de vele nieuwe ideeén

mer Grensvragen, = jaargang 3, nummer 6. omtrent U en Uw werk onder ons.
Wantrouwen omtrent personen in den lande

Dr, P. DEN OTTQLANDER die ik niet wantrouwen wil.
Sinds 29 Dikwijls denk ik aan Uw woord:

' ‘ 3 Straat 33: Arnhem ”Wacht U voor valse profeten . . . .

”Aan hun vruchten zult gij ze kennen. . .. ”
Z1;jn het valse profeten?
Zijn hun vruchten zo slecht?
Ze zaaien twrjfel aan Uw maagdelice geboorte.
Ze zn niet zeker meer van
persoonlijlce engelen en duivelen.

‘X’ Ze willen van de oude erfzondeleer af,
En zo is er nog meer, veel meer.
Altijd zljn die leerstuklcen beschouwd
als waarheden, door U geopenbaard.
De gehele lcerk geloofde erin,
zonder twrjfels, eeuwenlang.
Als nu daaraan twijfelen
en als zij zouclen twijfelen met recht
moet ik clan ooh niet twijfelen aan de rest,
aan Uw Godheid,
aan de Drieéenheid?
Aan hun vruchten zult i' ze kennen,

KRITIEK OP DE NIEUWE KATECHISMUS hebt Gij gezegd_ g]
Sinds men begon met die vreemde leer,

Zojuist verscheen ”Hauptsiinden des holléindischen INeuen Kate- Z;Ze;;€j:,Z§)Z,-kmij’
5

chi ” P f. M _ - - - . .1an:lT‘:ch;;::mr1;’he' Si; 21‘; V-H 1:_ll1pe1.',. Frlbourg (Zw1tser- zze zlc zoveel verontrustends
,_ - ce e VB 10% bl}! het Thomas-Verlag Roepingen verminderen schrikbarend.

Zurich.
-- . . Priesters le en in rote etale hun ambt neer.w h d - 55 8 5
13 Open op 1t boek;|e 1n het volgende nummer terug te komen. Sommigen van hen verlaten de kerh_
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Anderen huwen zonder verlof. Tot dusver publiceerden in ’Confrontatie’:
Religieuzen Uerlaten hm kloosters’ Dom R. Allard M. 5., Vaals; Prof. dr. Zacharias Anthonisse O.F.M.Cap.,mannen zowel “ls Umuwen‘ Nijmegen; J. Brouwers, pastoor, Smeermaas (Belgié); E. Buys 3-O-C-.De wwrsclwwin en van de Paw ch- Anne Dessers, Sittard: P. 1. M. Driebeek, M.B.E., Wasse-S Oudenbos ,warden veronachtzaamd.

naar; Dr. A. Drubbel M.S.C., Btiek (k/-l);JDg D. C';.MDliJ\‘/eSt€\;Jvn M.H.Mr.,'- --
' ' - . ' . . . olere, assenaa ;Zyn persoon en zvn Eeer wordt aangevallem

II:/]|<|elr|1r:-we 16322282, (|§rr.‘,gg:p;)énPDc;|; |Dtto Hermr:r?;r€/en|0; Zr. M. Johanna.En de page meme” / per adres redactie; J. Kalkhoven S.J., Wassenaar; Prof. Mag. dr. V. M.Z9 Zi]-'7' niet Ongeru-st Over Uaorechtelijk ge5laCht3'”erkee"' Kuiper O.P., Fribourg (Zwitserland); L. A. v. d. Linden, Waalwijk; Fr. Loots,Ze verzuimen gemakkelijk de zondagsmis. pastoor, Lauwin—Planque (Fr.); A. Meiberg (_3ssR., Roermond; Irh \/\._bA.Ze zien ne,-gens g;-O0; kwaad in_ Molengraaf S.S.C.C., Bavel; Prof. Dr. Ch. N1edereQS.JJ., Beggolut (On S-Z b- ht ,- t non); Dr. P. den Ottolander, Arnhem; Prof. Mag. r. . v. . oeg . .,8 we en me mew‘ _ Nljmegen; Dr. L. A. Hood S.J., Weiden (D|d.); Dr. Fr. v. Runland, p. adresZe ladle” Om ”mbern“kelvrO0mheld”- redactie; J. M. v. Schaik, em. past, Hervven; P. ter Steege S.J., Zeist; P.En beroepen zich op hun priesters. Steenwinkel S.J., Schalkwijk; J. Thywissen, Ve_nlo; Dr. W. Vedel, per adresEn onder ons gewone gelovigen, redactle; H. v. d. Veldt O.F.M., Venlo; B. J. V|sser, pr., Weeze (Du|ts|an<_:J);h -- Z--k k h -d B. Voets, pastoor, Amsterdam; W. Westerhoven, pastoor, Egmond~B|n-eerst pun U e Onze er el ’ nen; Dr. A. v. d. Wey O.Carm., Boxmeer; Drs. R. Wildenborg A.A., EssenOver al Wat het geloof betrefl [Duits|and); ’rDr. S. Baron v. Wijnbergen, Wassenaar; TDr. H. v. Zunde-
ren M.S.C., Stein en anderen.

O God, wees ans, armen, genadig~
Te}@f,2§§_ B|0emendaa| - j_ Bongaa,-tS_ Tegelen,Er is geruisloze afval

b onnoemenlijk velen.
En toch de mannen met nieuwe icleeén
beweren dat de lserk voor afval behoedenl
lk lees in de Constituties en Decreten

BESTELBILJETvan het laatste concilie
maar niets kan ik van dat nieuwe daarin vinden.
Us lees de g?.schnften . . ' .. Ondergetekende . ................................................................................ ..van de schryvers met meuwe ldeeen
en vind er zo weinig van Thomas,
maar veel van moderne filosofen, Straat ....................................................................................................... ..

ongelovige filosofen.
Protestantse denkers, Gemeente .............................................................................................. ..allen met eigen oordeel,
zonder verband met traditie,
steunend “nee” OP eige" ”er$m”d' Wenst zich te abonneren op ’C0nfrontatie'.

Heer, vergeef dat ilc ze wantrouw,
en denk: Aan hun vruchten zult gij ze lcennen. S-VP opzenden aan:H l , H l , ' cl b ' .

e P Om e P Om m eze epmevmg Confrontatie, Grotestraat 42a - Tegelen (L.)
' Dr. FRANS VAN RIJNLAND
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