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Contagtgruepen DE HELE PA GINA

Oredogroep Den Haag '

Donderdag '7 maart a.s. om 20.00 uur wordt een latijnse H. Mis
voor ons opgedragen in de Kapel der Eerw. Zusters van Liefde
Van Tilbllfg, Ollde M01$'E1‘<%11I 35, Den H9185, gevolgd @1001" een ¢011- ,. De rumoerige en verwarde berichtgeving rond De Nieuwe Ka-
ferentie over de MARIAVERERING IN DE RUSSISCHE OR“ techismus, die zich toespitste na de mededeling in de Osserva-
THCDOXE KERK door Prof. Dr. Zacharias Anthonisse O.F.M. tore, at de N,K, vooralsnog NIET goedgekeurd was, was voor

Call uit Nijmegen ons aanleiding het artikel in Confrontatie no. 32 in extenso te

Daarnifl Candidaatstelling V001" het te kiezen Bestllul publiceren in De Volkskrant van 3 februari. En wel in de vorm
Geb8d$gl‘0ePeI1I 191591‘ E- P- J-’Ka1kh°Ven S-J- van een hele (kostbare) advertentiepagina. De (enige) m0gelijk-
Studiegroepjes acfuele geloofsprblemeni leidel" E- P- D1 A- heid om ons tot enige honderdduizenden katholieken te wenden,
Steyns SCJ, werd daardoor opengebroken. Wij kozen De Volkskrant niet al-
Contemplatieve groepjesz leider E. P. Ir. W. A. Molengraaff SSCC. [een vanwege de gmotste oplage, maar 091; omdat De Vnlkskram

Opgave V°°r deelname bi-5* het z.g. Antwoord aan kardinaal Ottaviani in extensa gepubli-
MeV1"- M1 J- D- Hermans-Lebert, Helmstraat 5 <1, Scheveflillgefl, ceerd had en de lezers dus het Confrontatie-artikel konden
tel. 556956. Contributiez f 5,-- per jaar, te storten op gironummer vo1gen_

313184 t-n-v- Majoor H. v- d. Break, Ju1- v- Stolberslaan 434, Den Wij deden in De Volkskrant het Confrontatie-artikel vergezeld

H3357 gaan van het hier volgend ,,ten geleide”
‘X’ <)('

AMERSFOORT . * . ..
De mededelmg in de Osservatore Romano, dat, zn strzjd met

Indien in of om AMERSFQQRT behoee Z0“ begtaan um we;-_ andersluidende berichten, ,,De Nieuwe Katechismus” v00rals-

kelijk nieuwe Wegen te begaan, dan is Dr. R. Kleipool, Nassau- "O5 niet goedgekeurd was> bevestigde ‘Wat vconfronmtie” in
laan 3 (Tel. 16311) bereid om‘dit streven te bundelen. het janlwri-nummer reeds had gepubliceei - H06 grow de

verwarring rond cle ,,g0edlceuring” was en waardoor zij in de
hand werd gewerkt, blzjkt duidelijk uit een redactioneel arti-

RECTIFICATIE /sel in genoemd Confrontatie-nummer. menen dat het
§ goed is de gang van zalcen rand de N.K_ in veal bredere kring

Op pag. 8 van het vorige nummcr schrevon wij dam de N.K. en belcend te malcen, clan via ons maandblad mogelijh is, en
het Antwoord aan kardinaal Oltzwizmi ,,uit dezelfde pennen zijn drukken daarom het Confrontatie-artil-cel in de Vollcslcrant af,
gevloeid”. Het Antwoord schijnt echter voornamelijk door Prof. met dank voor de gastvrijheid, dankbaarheid die 00k paying
Schillebeeckx met raadpleging van Prof. Schoonenberg en nog guests ten enenmale verschuldigd blijven.. .

twee anderen te zijn geredigeerd, terwijl Prof. Schoonenberg, <)(- <)('

Dr. G. Mulder, G. van Hemert, Dr. Bless. en Prof. Schillebeeckx ‘X’

voor zover thans naar buiten bleek, bij de N.K. betrokken waren. De lgzer wee; inmiddels dat twee afgevaardigclen van Rome
in Nederland verblijven om overleg te plegen inzake de door

011 nag 9 <middcn> gelieve men e lezenr congregatie van het ,,Rome” gewenste wijzigingen. En dat er bij het Hoger Kate-
cncilie, i-D-\'- ¢0l1g1'6ga1ii9 1161' l‘iteI1- chetisch Instituut grote weerstand bestaat om ingrijpende
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veranderingen in de NK aan te brengen. Eén der auteurs, l
dr. G. Mnlders S] weigert zelfs om aan dit overleg deel te . . .

zemen. Ht] ontkent Zlat de door Z.H. de Paus aangewezen kar-
ma en-commissie et rec t heeft haar theologische visie,

1

,,welke zzj gelijkstelt met het ware geloof” aan anderen op te
'

drtngen. ,,In eer en geweten kan ik de gevraagde wijzigingen
met onderschryven. . .” (Vollcskr. 2 febr. 1968).

. .
Het ons vergund in deze visueel ingestelde tijd, met behulp

‘jrlfilgzF1; dzazwag lghet hlernaait afgedrukte COnfr‘_mm”e' van een soort parabel, een poging aan te wenden om uit te

ees , oe e _trecteur van et Hoger Kartechettsoh In- druhken wat in velen lee]ct_

stztuut Dr. Bless S] ztch opstelt tegen de gewenste wyztgmgen,
weet men welke intense en gevaarlljke spanningen er rond de D6 8$0Tm 811 de Springvlved, die 1'11"-3"» lung 01187‘ de Kah-

NK heersen. - Dr. G. Mulders SJ zei, dat het niet alleen om provincie heen joegen, wveden vvvrt, "war de gmuwe hemel

42 ,,ondergeschilcte” punten ging, maar ook om 14 belangrijke scheurt open en er vallen lichtbundels naar beneden. Er lqlct

kwesties, zoals Christus’ maagdelijlce geboorte, de erfzonde, under, rustiger weer op lcomst.

het leven hiernamaals, het primaat van de paus, de geboorten-

regelmg (Volkskrant 2 februan/L ?7ei]'s:llllgZ Lin:erhfgztihelnzzlltilsnrgjet man en macht voor her
‘X’ <)(-

. .* stel en vernteuwmg.

Nogmaalf 5P7'e_k9n hie?‘ OP le m€€Si positieve wljze de Er dljlcbreuhen, die vruchtbaar ingezaaid land tot moeras

verwachtmg ntt dat onze Btsschoppen ZlCl’L in de huidige maal-cten of dat verziltten_ Er stuhhen land voorgoed ver-

conflzct-sttuatze desnoods officieel van het Hoger Instituut zwolgen

zullen distanciéren en op loyale wijze er toe mede zullen wer-
ken dat mm de u)i'zi in swensen U Rom Z dt 8 Vele vetlzge, dterbare wonmgen zzjn neergehaald of zwaar

2 J g g an _

geven. e gem) g war g gehavencl. Beschuttende bossen zqn weggemaazd en tot barre

grond geworden.

Het zal een moezlglce, doch moeclige beslissing Niet alleen Heiligdommen Zi]-n geschonden en Onherkenbaar gemaakt_

voor de Btsschoppen, maar ooh voor allen, dte by de Verizon-
diging de N.K. als een veilige gids aanvaard hadden_ De storm zuiverde echter ooh de atmosfeer, die zo menige

zwoele, slaperige, apathische dag had veroorzaalct en een troe-

RED. CONFRONTATIE bele gezichtseinder, die de werlcelijlcheid vervluchtigde en het

zicht beperlcte.

Ooh vaagde die storm weg wat half vergaan was, voos, be-

schimmeld.

*** Storm en vloed hadden velen geimponeerd door de kracht, de

hevigheid en de langclurigheid. En sprelcers, geleerden, dich-

ters, schrijvers verheerlljhten die vloed en die storm in nieuwe,

felle, verleidelrjlce, hypnotiserende woorden en beelden.

Z0 werd door velen verzuimd weerstand te bieden.

Nu worden die wahl-cer uit de lange, vreemde droom, die nach-

tere Nederlanders echter nooit droomden, De harde werlce"li]'lc-
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ei gaat het weer winnen. De ontnuchtering begint te werken, 99699
En wat doen ontnuehterde Nederlanders? Ze kijken rond en.
paklken aan. Ontzilten, droogleggen, hergtellen, ploegen
zaaien, blauwdruklcen tekenen, heien, metselen,

glj daialles kunnen we niet over de drenkelingen heen kijken,
dee: zijnber velen. Misleiden, zwakken, wanhopigen, 1;erd00l_.

, ver itterden, ontgoochelden, havelozen, heeml()zen,_

Confrontaf h 1: h
MOETEN liars’? dig Znlggfiands :9” Scherplf» hard‘? hoe” Men heeft uitvoerige verslagen omtrent dit ,,C0ncilie” in de

lwers kn”-ste_ En’ dat heeft vezansc ifzpeédggz Mg hardere dagbladen _kunnen lezen en wij willen ons in dit nummer van

Noncombammten heeft Confrontsige $88 Cm-d Confrontatie beperken tot enkele 0Pmerkingen.

tanten, moeten tegen gen Swot]-e kunnei gar tenfconji at“ Het eigenlijk enige punt van_de agenda was: het Rapport van

ooh pijn, wederzijds. Die pijn moet geheéld
waOrn_lseZ0 Jes oen de Commissie ,,Gezags0pvattingen en Gezagsbelevmgv (de z_g_

' COmmZSSlC(Z3 I;)0egf),l

D007. revanchl-Sm d t - .
Het was e e 0e ing at et ,,aangen0men zou wor en, maar

-ll d . 8’ Oar T’°"‘f“l‘“""= dooreerbmgende wel' die vlieger ging niet op, nadat Mgr. Moors zich er tegen ver-
Ljgnen held, d0Or godzalzge barmhartigheid heelt men geen Zet had

En zo vangt men geen broeder of zuster op
T:rou_wens, Prof. Loeff had in zijn uitvoerige mondelinge toe-

glo zou rrgeg andersflm 0019 niet Opgevangén wine" wmden, Zsglt/inariqliietelg;J:veZdlepfc:;PZ>lrtzioiiiloduleerd, dat men al
s men a an niet ‘ h , ” __ ' ,,

Oar elgen Sc uld s.lacht0ffer was. Merlcwaardig was, dat de korte, zakelyke argumenten van een

(jonfromatie wenst e b--lt- bisschop - niet ondersteund door een der andere bisschoppen

zweemt! g en U Jesdag of wat er Oak mam naar - voor het toch werlcelijh wel eenzijdig samengestelde progres-
sieve gezelschap voldoende warren om het rapport-Loeff direct

He; Nederlandse ex 8 - t h en zonder discussie als officieel Conciliestuk ter zzjde te schui-

tranen gekost en 1)eg€gCglZZi|/_en eeft “eel zweet en “ed an ven en het alleen te gebruiken als handleiding om wat over

hebben oor de hele Wereldkerk in ho t /16$ vgezug” ie praten. Met het gevolg dat er enkele inder-

worsteld met elkaan Van m-emand ersoonlik mag emf,” U9‘ haast geimproviseerde resoluties werden aangenomen, die zich

nemen’ dat hij of zij kwader Izrouw wlas gen give aaZ- beperkten tot het uiten van wensen Of het geven van advies.

Objectief . en estry t \ Kardinaal Alfrinlc had zich trouwens inmiddels al 56distan_

' cieerd van het woord ,,c0ncilie” en er ,,beraad” voor in de

De Kerk - -
plaats gesteld.

provmcie was l h t -
_ _ _ _

waaruit Zasket9gel'l;7£l£EerE€lZUe§T(33ft(;l;T€llzikvailz In deze sfeer verliep het ”c0ncilie g0edm0edig. Waartoe kar-

moge zich nu neerbm-gen de resultateri e ere her dinaal Alfrink veel hefift biigedragen.

Uoordeel mee doen. en er nu ("'1' In de wandelgangen hon men allerwegen kritiek horen op het
feit, dat er helemaal geen zogenaamd conservatief geluid uit

Moge he; Zwaard in de h d .. de monden der sprekers kwam. Zelfs zeer zéér progressieven
it . .. . ’ . . .

rroffel meer gehanpjgerd 52,29; lumen blyven 8"’ "lug" ‘I’ betreurden dat. W1] hebben de induk, dat de ,,c0ncilie”-lei-

' ding daain verandering wil brengen_ Want al te grate een-

’
\

RED‘ C0N"vI“)N'I‘»'i7'//‘J stemmigheid is nu eenmaal de dood van elke vergaderlng. Of
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men de zaalc veel beter maakt door voor de plenaire verga- k "dering in april nu ooh de ,,concilie”-adviseurs den Ottolan-
der, de Goey, prof. Maltha uit te nodigen - zij ontbrahen -valt te betwijfelen. Wil men tot een eerlijlce representatie van
get katholieke vollc komen, dan moet er héél wat meer ge- bij het Antwggrd defeuren.

* .1. Nederlandse Bisschoppen aa
* Kardinaal Ottaviani

Misschien ligt de waarde van zo’n plenaire vergadering héél
ergens anders dan men zou verwachten. Want op een gegeven

. -moment lcom je plotseling aan een lunch-tafeltje te zitten Zoals dat is gepubhceerdtegenover de rondborstige brabander vicaris Rooyackers, Mgr. in de Volkskrant van 29 d€C6mb6FJansen vleitazich naast je neer, Mg. Hendiksen neemt tegen-
over je plaats -' tijdens een andere lunch zit je tegenover een dggr Prof. Mag. Dr. Vincent Kunper 0-p-onbekende, die Dr. Alfred van de Weyer blljht te zljn en jeschilt letterlijlc - helemaal niet figuurlijk - een appeltje met
hem - in de meute, die zich tljdens het koffie-half-uurtje rond l d-k Du; is in-het k°ffie'aPParaat verdringt, blijltt de hand welhe room in ,,Een bésschop ’|£U;)l7gftei?l1»ZhZ)c€LEzeZE:: Itleetpgfleiezfste
je koffie schenlct, plotseling vast te zitten aan Mgr. Bluyssen derdaa , zo nteu g >. . . . . n hem verwachten mag, en m0€F-‘ of Je wordt zneens amzcaal aan Je arm getroklsen door Pznk- naamste, dat zyn lwdde va . - -h d t heel ts gelukt,voorzitter en ,,c0ncilie-lefider Goddn - OP de Perstribune En Wanneer dilt 6100? Omsmndlg e en me ge bl.. h ha_.

Z t ven erIzgodt je rechts geflankeerd door ]oos Arts, links door de gm” 3:25$131122?tgiietfO;i:n’Oi3f;d:l€;£ga;ii:geggd en Iver-. .P.-hoofdredaeteur Hetzler en je voelt je niet eens in de en’ . ” ' 1: de meer of[me] zine”
lceerd uztgelegd konden worden. Het gaat nte om

- - -- ' 'td kk'n en' het aat erom aEn dan denk ]e: mzsschzen zou een ongedwongen tntermense- mmdere duldelykheld van 1.” ru I g ’ g ‘d K kl t. Daarom lslijlte biieenlcomst van ro ressieve” en conser tiev ” ' er IETS ANDERS gezegd ls’ dgan ..e. er eer. -
»P 5 >» ml 9 155"‘

' d delt km ” van uttdrukktngen,ren, een soort procon-cocktail-party, een gunstiger religieus het wachten met Op de ”Uer M J g d I; ”ERINGEN $8 Fgroei-klimaat kunnen sclleppen in de Nederlandse kerk ro- maar OP »INGRI-IPENDE VERAND Ufm .8 S. . . . P 16.12.67 . A d ou de verwarrtng m wezenvzncze. . . . ? Ilc durf er geen 29,111” OP Zeggen. . ., al teken zk dan (D6 V0ll<~'$k7‘lmt= ) n em Z d d h ft},Ooh met
11 blijven bestaan, tefwl Z9 al "eel $9 lung 59 um ee

J A
\

. .
V

Prof. V. Kuiper 0.P-

- 11 dertekenaars van dit 
1. - Het 1s aliof 1:1/oogndsv Zgirrlleelggten egsneg“oglhng”

Rapport ”de' ed Vde Waarheid die door die dwaling wordt ont-
§°S%_:’a§frCl§§s§/Sorlilli De bedoeling van een veroordeling is, juisten -

‘- - E111 als ze desondankslet verloren te laten gaan.
dz; Zavgglgldséivllarduisterd wordt, moet dan ook de waarschuwmgw

.

niet herhaald Worden?
8
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. . - - ' ' lde cu1tuur-2. - De ,,n1euW ontdekbe” elementen of aspekten moeten ,,1n de ken begrlpsmhouden .'".ut* dle NIET een een bepee - -totaliteit van het katholiek geloof geintegreerd Worden”. Inder- vorm... gebonden z1]_n, maar__ alggmeen-11§ensegJ11;:n lggifhgg
daad!, maar is dit mogelijk, als ze van wezenlijke elementen W_eergeVen~ Daarom Z13“ Ze geelgeg geleek e mdie er Wordenvan 'het ’oude’ geloof de ontkenning zijn? Kan niet-maagd in tlléieli erg‘ ane plaagillzieléugggre“éne garerc-£2 Wagrin Ze ge‘_ ? -~ - ~_ u1geeg,maarn 1 > 'f;‘1L;23?§§e“;§;;§Z? eiigenomen ’ persoonhlke Zonde In eeen bruikt Werden” (Myst. Fidel, 24). Nleuwe formnlleringen mogen

dus nooit de ontkenning Z1_]1’1 van Wat de ,,oude ultdrukten; ze
1 b t d , maar3. - ,,De onderlinge polemiek onder de theologen is de meest ¥n°_e'°g11 hexgifiitggtfeilienen, eventuee 8 er en H10 e1"1"1e1"

effectieve censuur op eventueel eenzijdige accenten.” - Wellicht; In le er g
als ze tenminste niet onmogelijk Wordt gemaakt, en als de ene . . - -partij niet door de andere Wordt afgemaakt met de rnagistrale 7- ' $1) 1.1.1 Chnstus Zlet het Rapport ”degene dle God? he (daar

- . - ,, -- h G d Z d In ns zelf (daarom 1s h13 mens)
Verzuchtme ”een en al Dude theoloele (De Ted’ 30'12'67)' gg;1éiSed’£1.J- I: get g(i)§)age11ersoem: ghristus is Gods Zoon en daar-

. .. , " - ' ' n en; Hi‘ Werd mens, en daarom bracht
4' ‘ onze ‘kenels en ODS geloof Zun Op de absolute Waarheld ge" éefdshgeicleoaoesnhgel rlieileeqsgn? (Zie brief van de bisschoppen vanricht, maar W1] bezitten haar niet op absolute wijze. - Antwoord Belgié blz 14 nr 12)
Van een begi.nne111f1.g= ‘niet Op a'*?S°1L?'°e Wijze’ ‘§“s'°in§u°= niet Op (b) Men mioet in Christus geen dualisme poneren, waar Chalce-
geheel "°“‘?“1§'~* Wine’ eeneede; In (he ‘?nV°11ed1gheid niet Op VOL don zijn volheid trachtte uit te spreken. Men moet Christus’ god-
Strekt geldlge Wllze’ neg°' .M.ae'r °m.d1'“ enderseheid te kunnen delijk zoonschap zien in de unieke vvijze waarop hij rnens is. -
Vetten’ meet men Wel een Julst begnp Van "abstraetien eebben’ Men kan en mag Christus’ Godheid niet zien in een Wijze van
n1‘ ‘ht’ dat.abS"a°t1ef kennel.“-. gee.“ kellnen Van vabstractlesv is’ rnens-zijn hoe onovertroffen en onovertrefbaar die ook zij. Als
meer kenme Van de ”WerkehJkhe1d"’ Z13 het Op ebstraetieve di ' C’hristus een dualisme poneren mag dan is zijn God-onvolledige maar toch volstrekt geldige wijze. Daaraan doen dan men In e -- _‘ '-

1 " d‘ ‘C1 t‘ 1;de ,cu1tuurhistorisc'he conditionerin en an de f 1 d Zun hetz-elfde als Zen mens Z1‘m' 5*‘? eat-Onem eee 1 en 1e ‘een. ’ . . g . V ge Ormu eer e . 1 maar eenheld ll’1 hem 1s, kan men met
mtdrukkmg van de Weerhelde (Def!) mete ef‘ 3:;(§§1§11e§er[:§1ig?§1ge’l§§1i@em spreken. Toch doet de Kerk dat: ze

spreekt ven ,,unio hypostatica” d.W.z. van de vereniging van twee
5- - Hie? is geefl Spfake V811 ,,V@fab$01H’Eel"i'ng Van de dogmatische naturen in een Persoon, zodat die éne Persooln, God de Zoon, in
formules”, maal" V5111 de 01"'Eh0d0Xe ,,beVe$'Eigi1"1g” (beWel"i1’1g7), Christus naar twee naturen bestaat, die oneindig van elkaardat Wij door de formules heen de geloofswerkelijkheid ,,viseren”, ver5¢hj11en_naar_het Woord van Thomas: de geloofsdaad blijft niet staan bij
de z1n, maar betreft de zaak, die in de zin wordt uitgedrukt 8 Het Vraagt nadere beswdering" of het gewone leergezag Zich
(H'H’ 12 2’ ad 2)‘ . . ook reflexief” Yweloverwogen?) voor de letterlijke opvatting vanDeze uitspraak betekent met dat de formules geen absolute, d1 ch .”t ,, maa deli-ke Ontvangenis uitspreekt _ A15 da/E hog na_volstrekte geldige Waarde zouden hebben; Inaar dat We daarin ms us "g J 1 ' . d d' hi 1"k ”geloofswerkem-kheden,, kennen niet aueen f 1 ,, dere bestudering vraagt, moe1; men de ge ovigen e ,, 1c er 13 e
" . ,, maar H Ormu es b t k ' ' t ren en de ,,1etterlijke” niet als onwaar-
Q;.»°l§n¢ePt“e1?1‘1°°¥St‘=‘11§n§en ‘ f 1 b . scehgnelle 11;lee>rseel1%§1ereOverigens heeft Vaticanum II zich ,,We1-13 unnen We 1nz1en, a onze ,, ormu es”, egrlppen en o0r- ” -- - -1; k C t_delen t.o.v. de geloofswerkelijkheid tekort schieten; maar We Overvziogglerkvoglf gr?) letteuke Opvattmg U1 gespro en ( onekunnen geen inzichten hebben, die over onze begrippen en 0or- Over e ’delen heen schieten (of ,,viseren”). Wij hebben n1. geen andere _ . . .kennis dan die, Welke We in onze begrippen en oordelen uit- 9- ‘ _N1et aueen mterpreteren def tredlgehe-E1 het 1-eetrgezeiagedrukken. En zou iemand ze toch hebben, hoe moet hij er dan over schni magfr, Ook Omgekeerd .gee de kc rl t gen an etrpredaéspraten? En als hij er niet over praten kan, hoe moeten wij er dan Van de tradm? en de leerstelhge u.1tspra .‘§n' ‘ Oe Oed Zed 'Wat van Zeggen? Het leergezag interpreteert de Schrift en z11n woordvoer er aar-

bij is het levende leerambt. Wanneer nu de Schrlft de leerstel‘-‘
5 _ Wat nu verder onze dogmatische fOrmu1es~ en haar cu1_ lige uitspraken van het leergezag interpreteert, Wie is dan daarbig
tuur-historische conditioneringen” betreft, daarvan zei Paus 13au— haar Woordvoerder? Het HKI?lus a1 in ’65, als een roepende in de Woestijnr ,,Wie zou kunnen . . . . - - -dulden, dat de dogmatische formules, die door de oecumenische 10- _' 11,1, de lmldlge. Sltuatle hkan “get p,?]i€k?t-1§d;,i%nn1§F‘g:1§:Concilies . .. gebruikt Worden, voor de mensen van onze tijd niet chnstehlke Vlsles met gewaf t Wer erg O ahizinni héid Over_meer voor geéigend Werden gehouden en vermetel door andere 11?‘? merendef ‘Him de thee ggen Va}? t “uh”? val? de duitse
zouden moeten Worden vervangen? . . .. De formules, waarvan de 'BL_11€d 15- - Z16 hlerovel" V91‘ eI‘0P, 9 5° 1" JV
Kerk zich bedient om de geloofswaarheid voor te houden, druk- blsschoppen Jlummer 15'
10
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11. - (a) De voornaamste vraag is, of men Werkelijke zonde er- Dit is tegelijk een toets voor de juistheid van het theologiseh
Rent en de invloed van persoonliike zonden Op anderelm - Dit is denken en een maatstaf ook hiervan, of men he_t_ CO1'1C1l1e Juist
niet de Voornaamste Vraag; het rakt het igene Van de erfzonde begrepen heeft. T.0.v. het Concilie hebben We al‘c13d een dubbele
zelfs in het geheel niet; Want deze heeft een invloed op anderen, opgaaf: het nieuwe, dat het brengt, moeten We zonder voorbe-
die E1119 Ellldefe ,,pe1?$001’11ij1<e Zondefl” Iliet hebbell houd aanvaarden; maar de tweede opgave is even belangr1Jk;__we
(b) De eerste vraag is niet de afstamming van de mens . . ., maar en laten zien als een ontplooung
de gemeenschappelijkheid der mensen in goed en kwaad. - van de overgeleverde ge100fSSCha’B-
Dit laatste is geen vraag, het is evident De vraag is, waarom
ieder mensenkind in staat van zonde geboren Wordt, d.W.z. be- N1. 13 voor een geloofsverkondiging moet men een opdracht
Foofd Van Gods genade' Een nbg eerdere’ Ondoorgrondehjke Vraag helaben van de Kerk Die opdracht betreft éék de inhoud van de
is, Waarom God aan ieder mensenkind zijn genade en goddelijk erkondi mg in Ovéreenstemming met de Qverleve-ring en met
leven Wilde geven; en hoe Hij dat tenslotte voor velen toch nog V g ’ - - r K 1; 1 h 1,heeft bereikt de geloofsovertuiglng van de er a s ge ee

(c) De v00r- en nadelen van de theorie van ,,s0mmige the010- - - -gen” Over de Onde Van de e 1d,,___ 11 - d d- Nr. 14. - Deze enge verbondenheid der geloofsverkondlging met
,,z W re Zu en u1t ver ere 1s- . ,, _

cnssie moeten blijken. - Ienzij a1 duidelijk is, dat die_theorie fie Kerk ls daa?.°m n°°dZake1§k>l§m§aF ‘if Opefgilsvlag gijtdi
d 1 k, er 1s oever r

n1et_ de leer van de Kerk 1s_, Want dan 1s verdere discussle over- Leia? af:?g1bterOgdern§€§t:;g Va‘; de H_ Geest bindenduitmaakt,

bodlg (Z16 brlef van de dmtse blsschoppen’ nr' 16)' weat ligrkelijke leer is en Wat niet. Doelmatiée geloofs_verk0ndi-* * ging en Schriftverklaring zijn daarom alléén m0geliJk in ge-
‘X’ meenschap en overeenstemming met de gelovende Kerk 1n het

Hoe weldadrg doet naast het Antwoord van de neclerlandse bis- verleden en in het heden. Daar de Openbaring 11']. de leven_de

schoppen het Schrijven van de cluitse bisschoppen aan, aan al- traditie van de. door de Geest gelleide Kerkl ioorgedgevig en LIE‘
.. 1 d dt, d erkondiger zowe e op rac van e

len dze door de Kerk met de geloofsverkondrgmg belast zyn. éee agggk Zi1jSnv,:;.(glWe agn die Opdracht in We1beWu5te saam_
Het is van 22 September 1967, in zuiver cluits geschreven en horigheid met het leerambt van de Kerk noodzakelijk; anders
gedrukt in Trier, Paulinus-Druckerei, Ziehier enkele stukken dreigt dWaling,1enf zelfi veirraad i=1ant_he'B ez7a’}1ge11e- tgéilglgrlltilg
Q1-nib Ik lie; enkele T dat, Wat een ge 00 sver on 1g1n_g egi imeer , 11'1 eers 1

woo den vet drukken en principieel niet het I)6l‘S001’lll]kB en nog_§/eel minder de ver-
metelheid in het theologisch denken, W3.aI‘b1] niet meer du1de11;]k

N11 7- - Bil de pogiflg, de betekeflis Van‘ het ge100f Van <19 Kerk te zien is, of hier iiberhaupt nog in ‘naam van de Kerk gesproken
voor onze tijd - en dus ook in de gedachtenwereld van onze tijd vvordt. Ware geloofsverkondiging leeft veeleer van de bewust
- duidelijker te maken, ontstaat er onzekerheid over de inhoud onderhouden solidariteit met het leerambt van de Kerk...
van het geloof en over zijn korrekte uiteenzetting. Terwijl men
probeert. de oude waarheid =nieuvv te doordenken en uit te spre- N1. 15 _ Men moet Z0rgvu1dig Qnderscheid maken tussen ge100fs-
ken’ dreigt vaak de .i¥1h9“d Zélf veranderd of W91 geheel Op" verkondiging en We-tenschappelijke discussie. Bij het zoeken
gegeven te Worden; hm 1131“ te Verschrompelen De geopenbaal” naar vernieuvvingen in de theologie die de tijd van ons vordert,
de vvaarheid, die toch onwrikbaar en onveranderlijk moet wor- moeten We in het Dog houden dat het daarbij vooreerst om ’po-
den vastgehouden, schijnt of dreigt zelf aan het wankelen ge- gingen’ gaat- Zonder voorafgéande ’p0gingen’ is zoiets meestal
bracht te Worden. Er schuilen hier gevaren, die alarmerender met denkbaa’r_ We moeten er OHS voor hoeden, Qnzekere hypo-
Z1111 dan nog zo felle vragen van bu1ten- thesen tot voorwerp van de verkondiging te maken; en gat1m0-

‘ en We helemaal niet doen, Wan_neer zij met de ,,gez0n e eer”
Nr, 10. - Het zou tegen de geest en tegen de letter van het C0n- §Tit. 2, 1) van de Kerk moeilijk te verenigen of daarmee in te-
cilie zijn, als nieuwe inzichten, hoe gerechtvaardigd ze ook m0- genspraak zijn. De theologische discussie heeft haar rechtmatige
gen zijn, zé werden voorgesteld, alsof daarmee de samenhang met plaats in de Kerk; maar ze is geen ondervverp voor een gel00fs-
de zekere en goed begrepen leer, met de oude Kerk, opgegeven verkondiging. Verrnengd met de kerkelijke geloofsleer 5t1_c_ht _Ze
of ook maar losser zou moeten Worden. Weliswaar is er geen maar al te vaak verwarring. Echte verontrusting W1ll€1’1 W1] met
enkele geloofsinhoud, die door diepere kennis van de Openbaring vermijden; maar verwarring is uit den boze.
of door nieuwe aspekten van het menselijk denken niet verder
ontwikkeld zou kunnen, eventueel zou moeten Worden. Maar ook Nr, 16, - Persoonlijke beschouwingen zijn geen maatstaf; daaraan
van het nieuwe in de theologie moet het doorlopend verband met Willen de gelovigen en daaraan mogen ze niet Worden overgele-_
de bestaande geloofsschat aangetoond kunnen Worden en metter- verd, De zending eist van eenieder die gezonden W°1"d'°, dat 1111

daad 00k aaflgemond W°1'den- niet zijn persoonlijke mening uiteenzet, maar het geloof van de
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Kerk. Natuurlijk moet zijn verkondiging van zijn persoonlijke
geloofsbeleving, zijn eigen denken en bidden doortrokken zijn
en zo een eigen accent krijgen. Maar dat betekent rniet, dat hijzijn persoonlijke meningen voor kerkelijke geloofsleer uitgeeft
of zelfs tegen de leer van de Kerk ingaat. De ware getuige moetintegendeel de christelijke heilsboodschap verkondigen zé als het

N011 possumus non loqui

.. - -- |hem door de Kerk opgedragen is. WU kunnen met meer Zwugen

1. - De bisschoppen zijn inderdaad onze leraren, op voor-waarde dat ze leraren in gemeenschap met de Paus en inovereenstemming met ’t geloof van de Kerk als geheel zijn'niet wan-neer zij zich laten (mis)leiden door ,,s0mmige theo-logen”, hoe befaamd dan ook. Zij ,,vertegenWoordigen” hetauthentiek kerkelijk leergezag, maar alleen in het éérstegeval, niet in het tweede.

2. - De duitse bisschoppen hebben in hun prachtige brief- een encycliek Waardig - inderdaad en met recht toege-
geven ,dat het leergezag kan dwalen en in feite gedwaald
heeft. Zij voegen echter uitdrukkelijk daaraan toe, dat ditNIET het geval is met betrekking tot leerstellingen ,,diedoor een plechtige definitie van de Paus of van een alge-
meen Concilie, of door het gewone leergezag als met vol-strekt geloof te aanvaarden verkondigd Worden. Het is ookgeschiedkundig onjuist, te bevveren dat in dergelijke dog-
men achteraf een dwaling van de Kerk zou gebleken zijn.”(Nr. 1'7).

O‘ ’“°ge“ W“ “°9 ’W“§’e"’ alf W“? dZng°§iZ§'§ Y§‘"1§§Z‘i|Z§=, “Sntus en het maagdelij moe ersc ap V

belijden met ~de woorden van onze geIoofsbeI|Jden'S-
> 'Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God. . . God uit God . ..

(3 rd ‘t id are God. .. één in wezen met de \-/ader’.

Y;/‘?_]!'eh66?t ‘vbleeseagtwgenomen door -de Hei-lige Geest uit ode Maagd

Maria, en is mens geworden'. fem/iJ'] if“ het iogeieggoigogveer
Nederlandse bisschoppen Opoestelde YQPPW _aa

geloof en leven’ (de Volksrkrant, 29 dec. 67) dundeluk wordt 99'
suggereerd en gezegd, fiat WU a|$_ kat°Hgl;qe'_“ tde gigitekjatiaanojoel;
zus en de maatgdelijke ontvangems tvanq F18 Us

- “ ' vers aa .

€|ZZuf;p'Qo?tg(LnL;r:Hk<?e<;21@:;T<€:2t zegt: ‘de concilies beleden immers

Christus‘ godheid en menslheid wegens de zogg dig file l|<_\[9;ilTV(@‘1;:Z"r9:

hadden om in Hem werkelnk degene te zien 1e‘ 0H_e

om is hij Gods Zoon) aan de mens zelf (daarom |s U m

biedt (R5b)’.
’Zij - ernstige theologen - willen niet de godheid van ChristusNr. 19. - Zelfe wanneer een kerkelijke leeruitspraak slechts eenvoorlopig karakter heeft, dan nog hoort een tegengestelde me-ning niet in een preek en evenmin in de catechese thuis, a1 moetmen de gelovigen eventueel van de beperkte draagwijdte ervanop de hoogte stellen . .. Aanmatiging en overijlde betweterij za]men voor Gods rechterstoel te verantwoorden hebben.

Nr. 28. - Tegen welke achtergronden de leer van beduidende
hedendaagse theologen geinterpreteerd moet Worden, kan in ditschrijven niet Worden nagegaan. Voor de Kerk is belangrijk, hoeze feitelijk door de gerniddelde aanhanger en door de grote massavan de gelovigen begrepen Wordt. Te dien aanzien heeft de Kerkhet recht en de plicht een ondubbelzinnig ’neen’ te zeggen, Wan-neer een dergelijke leer feitelijk zo verstaan wordt, dat ze hetchristelijk geloof uitholt, om ’t even of dit met de diepste bedoe—lingen van de auteurs overeenkomt of niet.

Nr. 35. - Bij de huidige manier van interpreteren komt het voor.dat in de plaats van datgene, dat verklaard moet Worden, eenverklaring wordt gezet, die zelf weer ieder ogenblik en met rechtdoor "nieuwe verklaringsproeven vervangen kan Worden.

Fribourg, Driekoningen 1968

14

weglaten, maar haar in een ander_kader vx/eer9e_\_/ell ZU Will‘?
Christus’ goddelijk zoonschap zien |n de umeke w|_|ze waarop U

' R5c),.
,

lr1l1::ia]}:fpE)rt spreekt van ‘God in Jezus’, '-goddelijk zoonschao e.d.,

maar op geen entkele wtjze wordt dUid6|i_]k,. dat deg godhggdorviz

Christus in letterlijke Zl wordt hedoeld, 1Pn't]e_gen fee-t

stenen (R5g)’ dat het n99 een memn9§Vers(§
1 its, oeboreng uit Kdeartikel ’die ontvangen its van de \|*!_eI|l9e_ eeSt= garden

maagd Maria’ in figuurlnke of letterlnke Zl moe w |

word’: het mogelijk, zowel de godheld van Chnstus a s e"tbI|“Q@a9'
. . --‘ - n_delijk moederschap van Manaym letterl|Jke'\j|n,_ t0} e|l9i’:1ur\/ri'iCILJ(;/een

de menmg terug te brengeqf We] Word; ana dnid engvaak alsleerstellige teksten bijna altnd _alS H1369 ljangeteumveau het
,a]tiJ'd maagd' maar een bes|_|ss|ng opnllet ootgsn
leergezag over het al of met letterlu vers 6

I R5 ‘.
’g;'\'/a(jl:nn$aagc)1elijke ontvangenis spreekt het gewone leergezag

gliswaar zich enigermate uit maar heeft n09 met UitgemaaktW ,
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fd- - -, .. .

0 It m Stnkte en lefterluke zm verstaan moet worden (R8e)’ gaan' verdedigd, en het Lateraans Concille van 649, dat zich ook

M ' ’ a deli'k moeder-
D't l t '

-

I zeg het in de Vomskrant Weergegeven rapport uitsprak voor de letterlijke zin van arlas ma g 1

5
z 1

-
, .

-

eggen dlt echter ook onze b'sS°h° en? schap, ’was een provinciaal, geen algemeen Concllle (R g)’.

Het ' '
pp

is met aan te nemen!
l\/lerkwaardlger wijze negeert de opsteller van het ontwerp-rapport

‘X’ ‘X’
totaal de uitspraak van het Concille van Ephese in 431:

~X>
'lt (sol. sancti Patres) non dubitaverunt sacram virginem Deiparam

Het wa '
..

vrudagaf/Oglggngate %e"uSFsteHe"ld tUdens de nieuwsberichten @pF>ella"e'-

ecem er u|t een Interview met Kardinaal Alfrink 'Daar0m twijfelen zij (nl. de conoilievaders) er niet aan, om de

t t - .e vernemen, dat het dle morgen |n de Volkskrant verschenen hellige maag-d l\/loeder van God te noemen' (‘DZ 111a).

k komen tot de deflnitle
Ra t ,

diepg:lN:32rE<;2I1e ok;/Ier geloof en leven met de officiéle tekst is, Hoe hadden -de vaders van Ephese unnen

Se 'Ss°h°l°F>e" aan Kardiaal Otta“ ' t d ’l\/loeder van God’, indlen zij de maagdelijke ontvangenis van

als t ,_
wan: s uur en

.an Woord op 2'1“ 10 V"a9e"- Christus door lvlaria, slechts flQUUl'll_]'k hadden opgenomen?

' " ' ' ' ~k t de mens-
De rd v -

..
dat égfoteollilfkrgptllveischenen tekst blukt een ontwerp te zijn, Ul'E‘ClI’U|<kel|_jk slult daarom dlt COClll8 1n haar te s over

J P a e oo t, en overeenk t h d f‘ " wor-ding van Gods Zoon de mogelijkheid uit, dat eerst een ge-
P 0m met t

antwoord dat naar R '
e e mmeve

ome 9'69, maar daarvan door 'kleine oneffen- woon mens ult Maria zou zijn -geboren, waarm dan vervolgens

hed 1 f
en a WU t'

Gods Woord zou zijn afgedaald (DZ 111a). A

Mij dunkt ld ' - -- . ..

’ at de Kardmaal ‘n Z'Jn ZOFQ, In Zun té grote zorg om Deze door het Concllle van Ephese verworpen mening sohljnt -de

' weer te even tin R5
niemand ,

.
t

heden. W;0fE:e€Ztu€e°°_fd_te Stolen, _z|ch met dle ’kleine oneffen- opsteller van het rapport als zijn menmg g

mlstlsch heeft ultgedrukt a_b-C ‘God in JeZuS’_

Voor m", ' . '

U en lk dacht Voor zeer Vele prlesters en Ieken in Neder- lk vind daarom ‘het ‘bezwaar van Kardinaal Ottavianl in zijn 10 vra-

Ch ' t te herlelden tot
land, z" rdrappOrtU\I/"an Zebsgegsgkergzemge, ekr} ‘andere voorstellingen in het gen zeer ad rem; ’men komt ertoe om rls us

enormiteiten 9 en elne oneffenheden’ meer, maar eenvoudlg een man dle ziclh geleldelijk aan bewust zou zijn ge-

|.k achthet dringendé
worden van zijn goddelijke afkomst. Hetzelfde -geldt voor zijn

9 ens at de-blsschoppen zo spoedig m0- maagdelijke ontvangenis, zijn wonderen en zijn verrijzenls, die

gelnllk d, , I
,

.

U le kelne oneffenheden bekend geven, waardoor tde tekst ‘in Woord toegegeven worden’, maar die in werkelijkheld herleld

van de Volk k . _

Winéangaéerschlli met -de offlclele tekst die naar Home worden tot zuiver natuurlijke feiten’.

.
- moo an aan zeer veel verwarring en leed Er ls materiaal genoeg, in Nederland, om de juistheid van deze

In katol' k N ,

. ,
|e ederland en daarbulten een emde gemaavkt worden zienswijze van Ottavlanl te bewgzen. Hler slechts een voorbeeld.

18 stus 1966 zeggen
Het 2" t 1

- .
-

het n'aJQp::tUi':JeFLUk Sign nleuwe gelulden, dle de Volkskrant ans in ln de bovengenoemde verklaring van augu

9 e geeft getulge de verklarin 13 ' onze bisschoppen: ’Wanneer de Kerk belijdt te geloven in verrij-

1966, die d b‘ ’
9 van Jan.

e '5S°h°PlI>en, tefeoht, meenden te moeten geven zenis, eeuwig leven, ons doorChrlstus' verzoenende dood aan het

d dan het voort-
over de godheld va ' -- ..
OHS Voortbestaan ll Chrlsws, zun maagdeluke 0ntva.\9enlS, en kruis en door zijn verrijzenis verworven, is at meer

leven in de gedachtenis van de nabestaanden'.

Wat nie ' ' l _uws IS an het rapport. het wordt zo voorgesteld alsof de En wat staat daar tegenover bv. in 'l\/let brandend hart’ (1968, pro-
' h d wordt

bissch
»

Oppen van Nederland zelf van oordeel zijn, dat men als jekt D en F, lklas 6), dat priester en onderwijzer In an en

k th l' - " '- .
.

a O lek Vr'Jb"J"end ode Qodheld van Jezus en de maagdelijkheid gedrukt voor de ‘kateohese op onze lagere scholen?
Ch t de leer ebracht

van Maria l f‘ 'Nieuw ol<‘)kl9::;lU\l/4: zmd mag velrstaan. Hier wordt a.9. de verrijzenis van rlstus nie ‘9

’ or eze V"'Jb|U\/ede mening geargumen- van de Apostelen, van de Kerk, maar botweg de leer van de Dult-

teerd wordt t ' -
..

me C0Cl||leS e.a. kerkelgke dokumenten slechts se vrijzin-nige protestant Bultmann.
' th ' vol end verhaal-

'we d ' --
-

gens e Z°F9 (R55) Sohunen de -kerkvaders lezus 'Go~ds Zoon’ ’l\/let brandend hart’ legt haar verrijzems eorle g

te noe - "

men’ m een buns Van Paus Paulus IV ult 1555 w dt Yd
tje ten grondslag:

maagdel"k - - .. _

OF 6
l_] e ontvangen|s |n letterluke z|n slechts in het vo0rbij- 'lk was eens op het grote -kerkhof in Parljs, Pere Lachaise. Voor-
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aan zag je een heel beschei-den graf met aiieen de naam Edith Toen Spraken de bisschoppen . .. ‘non possumus non ioqui' .

Piaf. Een ziekeiijik kiein vrouwtje met een stem ais een orgei: de mogen ZU dat ook nu doen in een voor eenvwdlge 9e|°\”9en d!P'_'|;
mensen hieiden van haar en haar stem. Een paar jaar geleden is demke taal‘ We zouden ook nu onze bisschoppen ontzagge U

ze gestorven: nu nog lag haar graf onder de bloemen bedolven. dankbaar zUn_
Om haar te bedanken voor Wat ze gedaan had? Toch ook om te
ze en: ’We weten no oed wie ‘e bent: voor ons leef ‘e no ’. - . - - 968
Zegigad veei mensen vrngugde en troostigeschonken met hadr stegnz Ven‘O_BlenCk' 4 Januan 1 J. M, van den Berg pr.
voor hen ieef-de ze nog (Projekt D ies 21)’.

Z0 ziet ’i\/let brandend hart’ ook de 'verrijzenis’ van Christus. We
iezen: ’Probeert u met kinderen een -gesprek te reconstrueren '
tussen die aposte|en' (na de dood van Jezus). 'Misschien kunt u De afgevaardlgden van
van-»deze_ elementen gebruik maken: de wanhoop van ieder: wat Overnu., herinneringen aan Jezus ophaien; hoe H11 ieefde voor an- --
deren; hoe zijn dood te voorzien was: steeds meer vijanden; ze hedendaagse geVaa|"|l_|ke
herinneren zioh uit de schrift, hoe zijn dood igebeuren moest: _ isrne
Mt. 26, 54-56; 27,9; Jes. so, 4-6; 52, 13-53, 12; Zach. 12, 10. On- men|ngen en het 3 6
danks alle somberheid denkt iemand aan het woord van Jezus:
Mt. 20, 19 of 26, 61. Z. het

Wi' laten hieronder volgen de letterlyke verta mgE . -- -- ,_ J . . . h d _n de hoop komt bu hen op, dat Hlj toch onder hen Ieeft
verslag van de S}/nodule Comrggsszlee, lfegsgfjijazg gzafglgge

Dan het Waardig Siotstuk \/an rdele 19$ (proiekt F 31), letterluk met z0el~c_ voort tehzitteglefglrziallzoals aantreen
grote letters en aanhaiingstekens: menmgen 9” '3 a ’ h - n rc 61061,-
MATTEUS SCHRIJFT VAN ZUN GELOOF. 'AChteraf be-grepen We de Qsservatore van 31 oécihdl96:J.mI;I%eZSFéifeiiigisiolaat

wei, dat de Heer zeif ons dit had ingegeven. Wij hadden dit heus ment, dat Q00? afgegaar lg elnidmad alle” zi]-n_
niet uit onszeif aiieen. We wisten zeker dat Hi] dood was, en we hm‘ stem ls bezegel en een e
dachten aan niets anders dan dat. Maar Ian-gzaam groeide tegen . . merkt, dat <19 Vaders in het
aiies in de overtuiging, dat, Hij ieefde, dat Hi] bij ons was, zelfs jojj5£139?O;21;1>;S<§ii1i1?1?e€;cb‘e%0§‘>{:l/}e1f)%i%e1m1oeilijkheden, die inldefhgé;
méér dan vroeger, ai konden we Hem niet met onze handen aan~ dige Qmgtandigheden de ongereptheld zelf vand_heL‘Em2§§§€ke1ijk
raiken. Later heb ik geschreven voor anderen, van ons Q6|OOf: dat Kerk en zijn verkondiglng betreffenkesagagélléisisme niet ta1_

gesprgken hebben over het vraags u . de éanWeZig_
h 1 llen z1ch bewus J .

Hi_j ieeft, en ik heb het zo gedaan: Mt. 28, 1-10'.
£11g%<dZ:/J:ng:;¥1e(§ttf1eig€i:i:e]r1eamentaliteit en van haar mvloed 1n de

1d an vandaag .. . .
Dit Matteus zeif te laten sohrijven is niet siechts een enormiteit, were V
maar naar mijn gevoeien ook een cynisohe brutaiiteit.

I 1 Over de huidige gevaren voor het gel00I
ik vind de eilende, die deze invasie _ van Buitmann's ideeen - in en v001‘ I16 113-th°11eke leer
het geesteiijk ieven van vele gelovigen veroorzaakt vergeiijk- d -11- ' h t» Jkheden, d1e op e
baar met de eiiende veroorzaakt door de invasie van 1940-1945. Vee11X.ide{f:t}§§€§?§§;p12%1§e€;1O(Z1‘;€,l;)1keirgloférwarring brengefl (Pf
Hier immers worden wij aangetast in het bezit van de kern van giinkulnnen deem Cok naar Wat zij gezegd heioben komenlifiég
ons Kgeioof: ’Ais Christus niet is verrezen, is onze prediking z0n- mgeilijkheden grotendeels voort uét deZn;1s1(§b5ir1I<‘;1a<1LeeriT1enSe 3

der inhoud, en uw geioof zonder inhoud . .. en zijn wij de bekia- beschaving e.n.ku1mur heden teréi 8%/ggtikaans Concilie zich_ uit-
. , h ft h t Twee egenswaardigste van alle mensen (1 Kor. 15, 14—19)-

2/§?fk1(3:1Z1§kc11;Z;g Zihougen, vooral in de Pastorale CO1'1S'E1t11'Ll€
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,,Over de Kerk in de Wereld van vandaag”, Waaruit de Vaders Het zij toegestaan te constateren, dat het niet verwonderlijk is,

’ ' d‘ it t 0 ortune en vruchtbare vernieuvvingvele 00k gedetailleerde aanhalin '
’ , gen hebben ed = _ 5 ' Wanneer ]u1st 1e u ers pp

hebben b.v. 0 me kt d t ‘h ' g aan Ommlgen Welke net Tvveede__Vatikaans C0nci1ie_ in de Kerk ingevoerd
. . Pge I‘,aerz1c1nhetpf 1

SIZLWZ-ilgflillng voltrekt van de_ strukturen en zellig 3:; d?eV(1:ir11qa1E€€ heeft, d1e veel sch1]nbaar onveranderluke gebruiken en denk-
Ongn in fiat het traditionele mens- en Wereldbeeld aan patronen gewijzigd heeft en die een sterke impuls heeft gegeven

erl evig Wordt gernaakt. Minstens gedeeltelijk gebeurt ‘wt nieuwe bezinning en tot het begin van een nieuwe stijl in
Schap en-ggvokglvan de_ wonderbare vooruitgang van de weten- christelijk leven en liturgie, ook moeilijkheden en zelfs onzeker-

e u tuur, die er de mensen ook niet zelden toe brengt heid veroorzaakt.
Om geheel en 31 OP ‘Ce gaan 1I1 de belangen van hun We kr e- -

d It l"k - . , g
06,? 1111 rook’ Omdat men Zlch steeds dleper bewust is van de Echter - hetgeen zeer te betreuren en door veel Vaders opge-

' ' ‘ komen dat er niek meernw1 emgvanhth 11fie geschiedenis vanede <:Tele1i11sa€)v\iI‘celai=\11ess \;:nbé1e;11e\2"1en zelf en van merkt 1s - hier en daar IS het zo ver ge ,

;1;~af11P5°f1S¢he SyS’§emen tot uitdrukkjng geblgcg alqzioioogk gesproken kan Worden van een gezond en vruchtbaar onderzoek
zozzlélrnvcleéhigietnsdgicill zelf met_ zijn aardse verantwoordelijkhegeg’ of van gerechtvaardigde pogingen om de uiteenzetting van de

mensiev’ Waalgdoor 11%: ggrdélgsltegng wrkt op de ,,vertieale di- overgeleverde leer aan te passen aan de nieuwe behoeften en

§§1‘i0ht v_v_0rdt; en Z0 komt de mens g%m;]§kl;‘l)iY§nl1:a€“_?P_11Jk heil aan de begrippen van de hedendaagse menselijke kultuur, maar

35: lgitzll 111 thwrie tot het a1;he'1'5me_ Vandaag, daft zleltn £5311?‘ dat het gaat over ongepaste vernieuwingen, over onjuiste me-
. . , _ .

praidijl X:nK'-$16 0I;11ed1:a1;al1t(1ie1£;l_d00rdrongen aijn, minstens in de ningen en zelfs over dwalingen in het geloof, inzoverrre de ge-

ling, die dc vooruitgifils vlaegsé zelf afwllzen als een inste1- loofswaarheden verkeerd verstaan en uitgelegd Worden, waarbij

dan Wel een hulp is e mens eerder een hlllderpaal men in de voortschrijdende kennis van de leer de noodzakelijke
continuiteit loslaat. In het bijzonder hebben de Vaders het be-

treurd, dat door sommigen zelfs enkele geloofswaarheden in twij-

Met een beI‘()ep Op de Woorden fel worden getrokken 0.a betreffende de kennis van God de Per-
. . vanJ XX . .. . .. ’

gi2;d%aVgaarhe1d’ the tilaelélgesOveréglelliilrglgenuifng soon van Chrlstus en Z1311 Verrllzenls, de Eucharlstle, het geheim
Zfggdgsvnom gegegd, dat de Ker}; in deze 0mSta’ndighe_ van de erfzonde, de blijvende objectiviteit van de moraalwet en

drukken in nieuwggggh deg nz_e zelfs _ve-rphcht is_ om de geopen- de bestendige maagdelijkheid van de H. Maria.

formuleringen, hoewel met lgelz‘/e,1efc¥e:skei1f1)pedebdltn%<en‘aangepaste

:2‘-fspraak
van Pans Joannes XXIII bij de Olgenieng 32: h(evgé de Vandaar bemerkt men in de Kerk’ Zowel bij gelovigen als bij

tlil 1? en het Eerste Vatikaans Concilie, constitutie Over ht’; 1211-
herders, een toestand van onrust en angstige zorg, vvaardoor aan

t O leke geloof, h00fdS1¢uk 4), Ofschoon het maeijk is e .3‘ het geestelijk leven van het Godsvolk geen geringe schade Wordt

ignderschattefl gevaren me; zich meebrengt moet dit aigolmeg toegebracht. Dit vvordt niet overal en niet in a11e groeperingen

§.eL:1ren- O-1-V; C18 pausen is het vanaf bet b’egin van het Cuu van he’g_Godsvo1k 0p_ dezelfde w1]ze e_rvaren_. Zoals gemakkelllk
leh oor de lelders van de Kerk krachtig aangepakt On‘ te begrljpen valt, b11]kt he’; sterker bl] ontwikkelde mensen We-

Scru etdwerk Van het Coneilie Vrughtbaar te maken Hebben gens hun bijzondere moeilijkheden om het geloof rnet de re_de in

de ertl ehtheologen 81 inke en nuttjge arbeid Verricht dor‘ overeenstemming te bren_g_en; daarentegen z1Jn er l1'1 de kringen

. hgro e t ematf Van het Concilie te Onderzoeken en hu “gr der arbeiders enkele I’1’10€l11]kh€d61’1 en problemen met betrekkmg
in gud aan_ het 11cht te brengen, vooral Op het gebied van l?'1g1J1 e tot hat geloof en de Kerk’ die Zij Overal tar Wereld Op dezelfde
Zn d°%¥nat1s_¢he Th6010gie, van de mm-aal’ van het Oecumelgre Se vvijze ondervinden. In de missielanden en in enkele andere ge-

nl? et 1tul"€1e- Alle Vaders zijn het er over eens dat deze ‘n lsme bieden, waar het eerste en grootste probleern de ge1oofsverkon-

hing er} Zeerste geprelerl moet Worden Qok Z’eer Véel 1,-:p,?n' diging is of een voldoende katechese voor het volk, schijnen de

e z1e1z0rg hebbep. geprobeerd Om de gelovigen eel; 1.5.6,? moeilijkheden beperkt te zijn tot niet talrijke kringen van pries-
denlrns van het C0nc111e bij te brengen en de vernieuwinmls e

ters en leken. De vaders hebben echter hun vrees uitgesproken,

Ce lkirgle en Van heel hi-3'6 kerkelijk leven in de geest vag ‘gall: dat de verkeerde rneningen zich 00k in die delen van de wereld
OIICI 1e te bevorderen. Zoals de Vaders ook opgemerkt helgb e

spoedig zullen verbreiden en verspreiden ‘cot ernstig nadeel zo-

is ‘ierder de lllvel" V811 veel gelovigen verheugend die er Zich en’ Wel van he1; apostolaat der Kerk als van de gelovigen zelf.

t01e..ef{ggen Om Voortdurefld Ineer kennis Op te doe van de ch -Op Van deze allesbehalve gunstige situatie hebben de Vaders ver-
e 1J e boodschap, zoals die vervat is in de H Schrift en 51%?

schillende oorzaken opgesomd, die aandachtig bekeken dienen

1 _ den om geschikte middelen ter verbetering voor te be-ggigilg in de liturgie van de Kerk en in haar‘ activiteit in de Egigggr
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Onder de voornaamste werden genoemd: een zekere verminde- Dam-om is het - vooral in de huidige omstandlgheden ' H200‘:ring van de zin voor het bovennatuurlijk geloof bij mensen, die zakelijk om di¢ geloof, waardoor de mens antwoordt aand in:
zich van hun natuurlijke capaciteiten bewust zijn; verder bij die deor (3111-istug in de Kerk tot hem spreekt, 1n voortdure: F
velen de verwaarlozing van een persoonlijk gebed tot God; vo1- spanning te Verzgrgen en te versterken. Deze zorg voor de ir-
gens sommigen het somtijds te kort schieten van de zielzorg in 100i komt allereerst neer op de bisschoppfn met Pun meherrhet verkondigen van de waarheid en het afweren van dwalingen; km-S in het priesterschap en de k100St€1‘llI1gen (11? _hen ekpn’het vergeten en zelfs het minachten van de leer en. het gezag mam. ook op de leken die zich geven aan verkondlgmg an a Z
van hei; leraarschap hetzij van de bisschoppen hetzij van de paus chese, zelfs op alle gelovigen en in het blgzonder op de ou ere lger
zelf; een willekeurige en onjuiste interpretatie van de geest van beh-ekking tot hun kinderen, Volgens het Oharlsma» dat ;an_ 1;het Concilie en een soms niet juist begrepen onderscheid tussen van hen gegeven is, moeten alle kinderen van de Ker z1c
Wat bij de katholieke leer hoort en datgene Wat overgelaten is dus vemntwoordelijk voor voelen, dat alle mensen van onze J
aan een vrije en rechtmatige discussie der theologen. deelachtig worden aan de heilige gave van het 8‘e_1°°f- V01 Vre“g'

. - - e-de legt de Synode daarvan getulgenls af 1n. ,,het JaarlzannneteiigIn onze tijd vormt het een speciaal probleem, dat de kranten en 100i” uitgeroepen door de Paus, dle zelf met opnou 0 13andere communicatiemedia overal ter vvereld onmiddellijk alles ’ schmkken ziin taak 315 geloofsv61‘k011d1§e1‘ te v°1bren'bekend maken Wat v/aar dan ook aan godsdienstig nieuws voor- en Onver 'komt; hetzij Wegens een misvormende simplificatie Waarin het gen-soms door deze media voorgelegd Wordt, hetzij wegens de ver-schillende omstandigheden van het godsdienstig leven in de ver-schillende landen, hetzij, tenslotte, vvegens een tekort aan zorgvoor de zin van de overgeleverde leer Wordt dit nieuvvs echtergemakkelijk een aanleiding tot ergernis. Soms wordt het op on-
- - -voorzichtige wijze verspreid zelfs door priesters, kloosterlingen, 2 Over het authentzeke leraarschap, dill? lndwldueel entheologen, opvoeders en anderen zonder dat men voldoende zorg collegiaal uitgeoefend moet wordendraagt voor de pedagogie van het geloof.

Na dit akkuraat Weergegeven te hebben behoeven we in dit korte
‘ om authentiek, .W.z.verslag niet bij de afzonderlijke afwijkingen stil te blijven staan, V01€eYl5 de leer Varékiie. lzrlieéiaietgaign Van geloof en zedenWat de Vaders ook niet gedaan hebben, maar zullen We nu vo1- met het gezag Van allenzpvélgers Van de Apostelen, Het is degens hun uitspraken in een zekere logische ordening de pastorale toevertrqlwd aim de éus a1s 1e1~aar en van het in een Oecu-beginselen uiteenzetten, die in deze omstandigheden voor ogen perS90T111Jke “Pa. Van 'dp de bj55ch0ppe1’1CO116g€ om in de be-gehouden moeten Worden. gwrsch Vignmglgecgfilgiznslgl-k Voorzien door de voor-Cdurende

oe en
~ - - 'r

. - . - cha ; maar met u1tslu1tend,__vvant In
H Over de beginselen 11t0ef¢n1ngbi:?1%zr(1iI%ene€§?rgebielgien hebben de afzonderhjke her-un e1gen t ak_ Te-

dew van <16 Kerk krachtens hun am“ dezelfde ZXZSZF Zéigende1 Over de noodzakelijkheid van een voortdurende genvvoordigi Woédgélglaedkée1%§:;C%%;1g1$Ocglréeiilgtneze Evan
geloofsverkondzgmg gggeeglegtgter Volbrengen met iIl8(éh'£I1emiI_g%_v: diet glirgeilrg

' bi‘ het onderricht bewaar moet 1JV , -In het katholieke geloof aanvaarden we de Blijde Boodschap igiloigiolliege van heel de wereld en allereerst mlet de 5. eSrto:11_.van God, die Zich openbaart in Zijn Zoon, zoals die Boodschap, Rekening houdend met de behoeften van alle Ker_en zermedenaan de Kerk toevertrouwd en trouvv bevvaard, door haar levend dus Onderlinge hulp verleend Worden, zal V6I‘W3.I‘I‘11'1g Vleraarschap als te geloven Wordt voorgehouden (vgl. Tweede Va- en Zal de eenheid versterkt worden. ittikaans Concilie, Dogmatische Constitutie ,,Het Woord Gods”, Op een wijze, die aangepast is aan de moderne men 3 1 em,/_ern. 10). Dit ons geloof is een goddelijke gave, Waardoor we als ge- ten verder alle gelovigen duidelnk onderr_1cht W01; en delovigen naar God toe bewogen Worden in een daad van onder- kinderlijke gehoorzaamheid en de oprechte 1nstemIn}I1g,n Waarbijwerping en overgave, een daad die het begin van het heil is; uitspraken van het kerkelijk leraarschap schu1d1g znjn euiteraardmaar het geloof hangt ook af van menselijke verkondiging v01- volgens de leer van het Tvveede Vatlkaans C0nc1k1€>gens het Woord van de apostel: ,,het geloof komt van het horen” verschil bestaat naargelang het versch11}end§ Kara 91‘(Rom., 10, 17).
uitspraken (vgl. Constitutie ,,Lumen gentmm , H, 25)-
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. . . . De echte vrijheid moet altijd binnen de grenzen van Gods Woord
3 Over de Pa-stomle houdmg m de unoefemng blijven, zoals het voortdurend bewaard is en geleerd en uitgelegd

van het leraarschap wordt door het levende leraarschap van de Kerk en op de eerste
plaats van Christus’ Plaatsbekleder.

Bij de uitoefening van hun leraarschap moeten de bisschoppen ,_ _.zorg dragen zowel voor het trouw bewaren van de geloofsschat D9 theologen moeten Z1011 bewust Z1311 Van hun Ve1‘aI1‘W_Q01"de11J1<—
als voor het afweren van de gevaren, die hun kudde bedreigen. heid, die gr00t 15, ZOWE1 bij 111111 ernstig We’E@Y1$¢haP1TJe11Jk 0I1de1'-Maar gewoonlijk zal een positieve uiteenzetting van de Waarheid ZOER V811 de Wafheid als bij het Publiceren V311 hun C011¢1U5i?_S,beter zijn dan een negatieve veroordeling van de dwaling, Altijd dat ze zo moeten doen, dat ze hun broeders liefde en eerbied bl]-
Zal men de nadruk moeten leggen op Wat het geopenbaarde brengen voor Gods Woord en voor het leergezag van de Kerk.
mysterie voorhoudt als een echt woord van heil, dat antwoord De bisschoppefl moeten een Oflderliflge Samenwerking Van de
gee-ft op de problemen en strevingen van de moderne mens_ B0_ theologen bevorderen, maar vooral de contacten tussen de theo-
vendien moeten de bisschoppen zich bewugt zijn, dat er in het be- logen en het leraarschap, in het bijzonder door middel van bis-
Waren van de geloofsschat een rechtmatig en noodzakelijk voort- 5¢h0p5@0mmi$$ie$ VOOY de ge100f51ee1"-schrijdend begrip is overeenkomstig de vooruitgang van de we-tenschappen en van de kultuur, alsmede van de nieuwe vraag_
stukken, die voortdurend ontstaan. Alvorens hun gelovigen inmoeilijke en nieuwe zaken te onderrichten moeten ze zorgvuldig
de theologen en andere deskundigen consulteren en 00k de ver-
sta'n<_1ige raad invvinnen van hun priesters en leken (vgl. ,,Lumen 5 Over het verbreiden van de leer
€e11tt1(§1m”, IYC, 313). Jaz ,,omdat de Kfrl} geroepen is tot een dialoog
me e maa sc app1_], Waarin zi' ee t, is het allereers d aak - - -van de bisschoppen de mensenJte benaderen voor een deialioo Van amen’ Oh? op Welke mamer dam-00$ de- leer Yerbrelden’en deze te bevord 1,’ ,, D k Ch . D . ,, g Wordt een bl_]ZOI1C1eI‘€ pastorale voorzlchtlgheld verelst, vooral

e en ( e reet ” nstus Ommus H’ 13)" omdat de sociale communicatiemedia bij hun verspreiding zo
, snel en universeel zijn. Om hier constructief en niet destructiefDeze mamer van handelen moet een kraohtlge uitoefening van te Zijn meet men Zich houden aan een goede pedagogie, n1. eerst

het gezag Diet in de Weg staan bij het leiding geven aan Gods vvat zeker en fundamenteel is voorhouden als een onwankelbare
h ' t l"k 1 het nieuwe vervolgens zoKerk volgens de geest van het Tweede Vatikaans Concilie rnet basis Van geloof ep C Us e..1:] even; . . .. . .’ presenteren, dat u1t een geelgende verklarmg de c0nt1‘nu1te1t 1nflltsllllflng van mlsbrulkon en afwlgklngen hetz1J 1n de\leer 1191721,] het geloof van de Kerk blijkt; tenslotte de hypothesen toelichten

111 de Pa5t01‘aal Of d6 lltllrgli 811 I10 hardnekkigen moeten uit met die graad van waarschijnlijkheid, die ze in vverkelijkheidhun ambt verwijderd Worden. De apostel zelf vermaant om te- hebben, en Tekening houden met de 111311191", Waarop Z9, Ilaal‘ men
genover hen, die de gezonde leer niet verdragen, ,,met alle ge- ¥9§11;Zi.%n kaén Nerstaal? Zulégl ordain‘ Oogkmotetdmfrél de moei"

- - ” . . 1 e1 on er 0 en z1en, 1e 1eru1 voor om , a e mensen
duld en onderrlchtmg kmchtlg op te treden W31‘ 2 Tun" 4* 2‘3)' gganeigd zijn 0m,gieder volgens zijn eigen visie, alles te overdrij-

ven Wat op het eerste gezicht af schijnt te Wijken van de ge-
4 Over het werk en de verangwoordelijkheid bruikelijke manier om de vvaarheid te verstaan of to formuleren.

mm de theologen Z0 kan het ook gebeuren, dat theologen, die er a1t1;]d zorg voor
dragen om in overeenstemrning met le Kerk te zijn, inh<£le Waar-

. . . dering der gelovigen soms ten onrec te voor onvoorzic ige ver-
EmilZiizhszlasilkr§;;;;§i§":§:n;1ike '°‘i§“‘¢*" .Zen Ze Onmisbare diensten In Ono d be allggm. e taa . en eW13' De bisschoppen moeten er voor zorgen, dat de ge10v1gen in een
Ze Zoeken naar een meelj Olma 1,69% ro. en lnspagnllggmoeten Wereld, die dagelijks rneer één Wordt, er op voor1_oere1d Worden
het geopenbaarde m Steriev Ida egrép en mt ru mg Van om een grotere rijpheid in het geloof te verkriJgen, maar ze
Woord geven O de iieuwe enr: us C151-aar eitdVermé’geri{een ant‘ moeten er in voorzichtige en waakzame liefde ook voor zorgen,die dikwns Vgor het chrisgeliglnio lte voor lfurel? gp Omen en vooral met betrekking tot de publicaties, dat door de 0"nervaren-
belang Z1]-L Cm die taak goedlte kifnfgfl fglb Van et grfcmste heid of onvoorzichtigheid v_an enkelen het geloof van de gehele
echter 0n§-§e.tvvi"fe1d de rechtmati e ri'h ‘d rengen Mae un gemeenschap geen schade hJdt' --het nieuwe te gmderzoek n en 11% Vdl el gegelvenkwor $1 Om Tenslotte moeten allen, die onderrichten, schr1Jven of preken,
h k t t d $3 te on 9 tavervo ma en Z13 Van zich bewust z-ijn van hun plicht, Waardoor ze gehouden z1;]n om
Véln an moe en ne.er1g en .rOuW In 1995" swan Van Gods te handelen in eenheid met en volgens de directieven van hetoord en het geenszms gebrmken als een mstrument orn hun 1 heigen meningen te begunstigen. eraarsc ap'

2524



6 Over de eenheid W559" het getuigenis “an het Z9119" In de zitting van 28 okt. 1967 Werden de volgende stemmingen
en dat van het woord gehouden: (L.’0sservat0re romano van 29 okt. 1967, blz. 8):

Met medewerking van alle gelovigen en vooral van de priesters Over @1661 H V311 het Verslagi 143 V001“
en kloosterlingen moeten de bisschoppen getuigen van hun ge- 4 tegen
loof niet alleen door het Woord, maar ook door de daad, en voor- 31 voor onder voorbehoud
a1 door een echte liefde in navolging van Christus, die ons heeft 2 onthoudingen
lief gehad. Hier moet er de nadruk op gelegd Worden, hoezeer ——
het noodzakelijk is, dat de Kerk door de collectieve activiteit van 180
haar herders en gelovigen, vooral van hen die in de burgerlijke
maatschappij belangrijke ambten bekleden, zich efficient en Over het eefste V001"$'Ee1 a)I 124 V001"
ijverig toelegt op de rechtvaardigheid en de liefde niet enkel op 14 tegen
privaat, maar ook op sociaal en internationaal niveau. Immers, 39 voor onder voorbehoud
dit grote getuigenis van rechtvaardigheid en liefde, aangepast 2 onthoudingen
aan de omstandigheden van onze tijd en in overeensternming met ———
het Tweede Vatikaans Concilie en de encyclieken ,,Mater et Ma- 130
gistra", ,,Pacern in terris” en ,,Populorurn progressio” is nodig,
opdat zovele mensen, die overal ter wereld lijden onder algemeen b)I 137 V001‘
gebrek, sociaal onrecht en verschillende soorten van discrimi- 18 tegen
natie, de Kerk zouden kunnen herkennen als het teken, dat onder 23 V001‘ Olldel" VO0I‘b€hOud
de volken is opgericht (vgl. Is., 11, 12). 2 onthoudingen

III Voorstellen 180

O .

Behalve de pastorale beginselen heeft de Synodale Commissie uit Ver het tweede V0OrSte1' 132 Xgggn
vvat de Vaders gezegd hebben twee voorstellen ontleend en en1gs-
zins toegelicht om ze aan de paus voor te leggen. 32 Zg€o§d1i%eg¥envOOrbeh0ud

Eerste voorstel; Over het instellen van een theologencomrnissie. 180
a) Achten de Vaders het gewenst, dat er een theo10gencommis-

sie Wordt ingesteld, bestaande uit theologen van verschi11en-
de scholen, gekozen voor een bepaalde tijd, uitblinkend door
wijsheid en in het bezit van een Wetenschappe1ijke\ reputatie,
afkomstig uit de verschillende delen van de Kerk in het Wes-
ten en het Oosten, die tot taak zal hebben om met behoud van
een wetmatige wetenschappelijke vrijheid de H. Stoel en voor-
al de H. Congregatie voor de Geloofsleer te assisteren, vooral
voor Wat de meer belangrijke vraagstukken van de leer aan-
gaat?

b) Wordt het wenselijk geacht, dat de namen van deze theolo-
gen ter keuze aan de paus Worden voorgelegd door de bis-
schopsconferentie, die na gepast overleg met de universitei-
ten of theologische faculteiten in hun gebied van mening zijn, .)(. .)(.
dat zij deze theologen als competent voor kunnen stellen? *

Tweede voorstelz Over het opstellen van een verklaring over de
vraagstukken van het geloof.
Achten de Vaders het Wenselijk, dat de H. Stoel na de bisschops-
conferenties gehoord te hebben een positieve en pastorale ver-
klaring opstelt over de vraagstukken, die betrekking hebben op
de huidige ,,prob1ematiek” in de leer, opdat er aan het geloof
van het Godsvolk een veilige leiding wordt gegeven?
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door het onbloedige offer rijkelijk medegedeeld en ontvangen,
DQ rli€llLU€ Kafechismus zodat door het Misoffer op generlei wijze afbreuk zou Worden

gedaan aan het Kruisoffer (Concilie van Trente Sessio 22 Cap. 2).
1 .

611 de H, als Qffef’ Het Misoffer is dus het Kruisoffer dat doorgaat op onb oed1ge
vvijze tot aan het einde der tijden. Het is een Werkelijkheid, geen
symbool, het is Werkelijk een offer, het offer, hoewel onder

In de Nieuvve Katechismus, p. 198-199, vvordt over offer gespr0- Z§;$FtO;1c1:a:n§:l:L §§CSiE$j:1n:'g:1dI;a€1}2:;s:,L;S,llrzgdtiievvgxrgiicfj

ken in Verband met de H' M15 en dat Offer is het K1"uis'0ffer tens de Woorden van de c0nsecrat‘ie (Concilie van Trente Sessio
Zen Jesus, ,,Zijn Levensoffer”. En voor de Eucharistie - ,,maa1tijd 23 caput 3)_ ' .

ie een danklegging iS, of een dankze in die e n " ' ” . .

(p_ 199) _ Wordt de ntegenwoordigheigdg Vin Jesss lrzjzitslgféiv De N1euwe K:s:tech1smus heeft het Wel nog even op p. 400 over
gebracht (p_ 199% ”Maa1tijd, dankzegging’ Offer ineen” (pi de Uofferanliie ‘een gebagr van klaanmakeni van agar’: zetteél,
"De hesdaad die W1]. vieren is aanwezig Onder ons” maar spree t niet 0v? £B1(?0lI<1SBCratl6 Zn (-3.?/'0011’l'l e? van e

die ”heSdaad,. is het levensoer” consecratle, zoa sl de at 0 1e e Kerk at a t1]d ee t gedaan
wie de H. Mis meéviert’ heeft deal dit offer aldus omdat de Katho11eke Ferk. leert dat de c0nsecrat1e het h0ofd-
in met de Verbondssluing tussen God Zijn Volk. nqoment van het l\/I1iOif€1‘ 1s. We1.WO1if1.’;{ er %§zegdd1 ,,O_ffe1"ande

Vreugdevoue feestelijke eenvoud brood Wijn, in dank_ Spar’; zet‘EDeln vin et4 ene en elgen ude lg’ er, gt 1sh'Jesus

zegging en liefde genotenn (pi 400) Maar genieten in de HI '10 aamen oed . 00). Maar voor e 1euvve lSI'I11lS

Mis niet van brood en vvijn, maar in dankzegging en liefde, van ls het O er de maa.1t1J ’ W‘."a”d°°r Wu ons aansluycen 1] e? ene
het lichaam bleed Jesus Christus Deze uit_ offer, det het Krmsoffer 1s. Volgens de Kathoheke Peer 1s de

drukken is bij gevolg Onjuist althans deze comnqunle, het eten, het deelnemen aan de Off€I‘I1'1aa-ltljd, 011der-

plaats een louter Symbool. En in vefband hiermee sche1den vim het offer ze1f.'Voo_r de.N1euvv’e Katechlsrnus 1s dat

H. Mis als offer ook symbolies. De Nieuwe Katechisrnus zegt -;Ii§_1(ffir getkgrugsffer lsfilstgrisc? Zfl? gengnzeg V901“ di
trouwens enkele regels verder: ,,Wij brengen eigenlijk geen of- hat I216. eff er ls dlt ene O er e tlso er _ kalnlfn mé
fer.” Dat is vvaar omdat het Christus zelf is die het offer brengt, e rulso. er _ Z0 a er een momen Van .‘.Ner e 13 0. er ls
Oak het Misoffer dat hetzelfde is als het kruisoera ECOnsecrat1e) en een deelname aan d‘e’0ffersp1]s (Communle).

bloedig. Nu lezen we verder: ,,Wij‘zijn van alle offers af.” Dan l_n Vergband hlérmg-e’ Z-egg-het. C.On;i/F18 van T;-ante-’DSeSS1O *2-2’

is VOISQYIS de Nieuwe Kateehisrnus het Misoffer geen eigenlijk Laput C.anOn 1' Y .1 u1S_ lxent In issa {Ion O gm 1.eO vefum
oft-en ”Wij smite“ bij het Offer te et nroprlnm sacrrilclum, aut quod 0ffB1‘I‘l non s1t'2Y1~1ud qaam
etem» (p_ 400). Dat offer is het kruisoerh nobls Chrlstum ad rnanducandum darl; anathenna ,,Wanneer
Nieuwe Katecnismus verder gz-rgand zgtgt datder 1n fie fMg5 geenffwagr en delgennjk offgr aan

maaltijd, heel cle viering dankzegging’ heel de Viering Offer,» Wij 0 (11/vor H0105}? faégené E et geo detr wor en énets ar;1_e1"s_1s

vinden er duidehjke uitspraak an a 01$: r;1sLI1<s £”sp1JS WOI‘. gegeven, an 1s 1] met

karakter van de H. Mis, dus over het Misoffer volgens de leer meer met e at ' er '

van de Katholieke Kerk. . . . . ,
Deze leer Zegt duidelik dat Christus De noglng van de Nleuwe Katech1smus tot ultleg vannJesus aan-
Wordt geofferd, dezelfge die 0pnhi;ea§§aa3/iinokliiliiilii Tvllghidtlll de tekenen (gediante? 2111 lorootcil e W1Jn)b(II>. 402)

bloedig heeft geofferd (concie Trente Sessio aatdvee Me v/ensein over en an 1111 a véms 1sc e z1n egrepen
Het Misoer is dug het Kruisoer vvor ego. en v11; t Er e§nHvre;m If re .ener1ng oger vvezens_
maar NU in het Misoffer door veian 4e0r31ngIva;1 eit“r00 .d et 051 e1r906p aan ;va‘1n\I igvooor ons

zichzelf destijds aan het kruis offerde. Alleen de wijze van 1; Sc S et arom ag Op 1,,Z't t_Va§- G? ati- lfven
offeren verschilt. De vruchten va-11 het bloedige offer Worden e eppre mg Van et ”aVOn maa S aa ' ” 1t ls mun lc aam
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voor U” en dat daarna de Paulus-tekst over de H. Eucharistie
(instelling) uit I Cor. 2, 23-26 wordt geciteerd in deze onjuiste
vertalingz ,,Dit is mijn lichaam voor U. Doet dit tot mijn ge-
dachtenis”? De zeer oude latijnse vertaling van de griekse grond-
tekst zegt: ,,Dit is mijn lichaam dat voor U zal Worden overge-
leverd.”

De handschriften van de grond-tekst vertonen varianten in de-
zelfde zin: ,,Dit is mijn lichaam dat voor U gebroken of gegeven
1s.”
De schrijver van dit hoofdstuk van de Nieuwe Katechismus
heeft deze gegevens, die met de synoptieken overeenstemmen,
veronachtzaamd om de voorkeur te geven aan een andere va-
riant van de griekse tekst die het Woord ,,0vergeleverd”, ,,gebr0-
ken”, of ,,gegeven” Weglaat en die NIET JUIST vertaald is met:
,,Dit is mijn lichaam voor U”, maar die in het grieks zegt: ,,Di‘c
is mijn lichaam dat voor U” (is). Nestle geeft deze varianten.
Daarom is het misleidend om de onderhavige tekst te vertalen
zoals men heeft gedaan. En dit vooral met betrekking tot de
vreemde redenering over wezens-verandering zoals die op blz.
403 te vinden is, hetgeen ik hierboven a1 heb vermeld.
In de consecratie-woorden van een nieuwe Canon, naar ik hoor,
van Oosterhuis (uitgave Gooi en Sticht) is 00k deze onjuiste en
misleidende tekst-vertaling gebruikt. Ik bedoel die canon Waar
ze het na de consecratie hebben over die ,,Onvergetelijke mens"
Jesus. Dit is de ,,medemense1ijkheid” wat a1 te ver doorgevoerd.
Jesus is gekomen om ons mede-goddelijk te maken, vooral door
zich totaal aan ons te geven als God-mens in de Heilige Eucha-
ristie.

Abbé H. DEEN, Pastoor
Curé a Bruyéres et Montbérault 02 Frankrijk

~)(--)(>
<)(-

SUHULDLUZE BWALING?
,,De moderne mens is zich nauwelijks bewust van het feit, dat
de geloofsdwaling als zodanig zijn heil in gevaar brengt. Hij
meent, dat de dwaling in geloofszaken zijn heil sleehts in gevaar
kan brengen, voor zover ze voortvloeit uit kwade trouw, die
eerder op‘ het gebied ligt van het zedelijke, dat niet zonder meer
identiek is met dat van de waarheid als zodanig. Als de oud-
christelijke overtuiging, dat de dwaling het heil van de mens
in gevaar brengi; (onverschillig of de mens schuldig is aan de
dwaling of niet) op grond van de hierboven aangegeven redenl)
juist is, en het fenomeen van de schuldeloze dwaling, die het
heil van de mens niet in gevaar brengt, niettemin een feit is,
kan men deze zaken slechts met elkaar in overeenstemming
brengen door te zeggen, dat in dit geval datgene Wat beslissend
is voor ons heil door onze kennis toch nog wordt bereikt, en dat
omgekeerd, waar dit niet het geval is, ook noodzakelijk sehuld
voorhanden is en dat het volstrekt onmogelijk is, dat iedere
(existentiéle) dwaling schuldeloos kan zijn.”

K. Rahner ,,Christend0m en Kerk in onze tijd”
pag. 115 (voetnoot).

1) N.B. ,,. ..0p grond van de hierboven aangegeven reden”, dit
slaat op de tekst zelf, waarvan de voetnoot een nadere precise-
ring is.
Deze tekst gaat op blz. 116 als volgt verder:
,,Het is zelfs niet zo, dat de bedoelde ketterij alleen maar kan
voorkomen bij mensen van de toehorende Kerk. Ze kan voor-
komen bij alle leden van de Kerk. Als wij allen zondaars zijn,
als dus eigenzinnigheid, hoogmoed, geestelijke luiheid en onver-
schilligheid tot op zekere hoogte in ons allen huishouden, en als
een dergelijke verkeerde geest (die in eerste instantie behoort
tot het gebied van de zedelijke houding) zijn invloed uitoefent
ook op de kennis van de mens en bijgevolg ook op zijn leer, kan
men a priori verwaehten, dat hij eenzelfde invloed kan uitoefe-
nen op de leden van de lerende Kerk. Weliswaar zal de geest
van waarheid, die de Kerk is beloofd, de dragers van het leer-
gezag er steeds voor behoeden om een dwaling als geIoofs-
waarheid op te leggen op zulk een wijze, dat de leden van de
Kerk in geweten definitief Worden verplichi; ze te houden.”
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In het leven der heiligen van de nieuwe tijd is de eucha-

HI 3- ristische vroomheid erg verbonden met de liefde tot Maria.
' ‘ f . V M

Wat hebben Maria en de Eucharistie met elkaar te maken? Mgr.
Graber verwijst in dit verband naar een Woord van Pius XII,
uitgesproken door de legaat van het Eucharistisch Congres van
Loreto in 1930. ’Het is een gelukkig verschijnsel dat de Maria-
devotie steeds nauwer verbonden Wordt met de verering van het
Allerheiligste sacrament’.
Dit is betekenisvol en niets minder dan de overbrugging van
beide vroomheidsvormen, die men - vooral in onze tijd - nog a1

Dat kunnen bovendlen velen aan zichzel ervaren an a-

ria kon gezegd Worden dat zij het tabernakel van Christus is.

Zoals het tabernakel het Allerheiligste ornvat, zo omsloot
Maria het Goddelijk kind. En Wanneer Wij haar begroeten
als vat en kelk van de overgave, dan brengen Wij tot uit-
drukking dat Maria de eerste aanbidster van de mens-ge-
Worden Zoon Gods was. Maria staat evenwel ook in de

nauwste betrekking tot het eucharistisch offer. Immers op

het altaar voltrekt zich hetzelfde - zij het onbloedig - Wat

op het kruis van Calvarié bloedig geschiedde en onder het
kruis heeft Maria mede-offerend gestaan.

T 1 tte is Maria ons voorbeeld voor het heilig offermaal.eens tegenover elkaar Wil uitspelen. ens 0

De Paus heeft destijds reeds fundamenteel gewezen zovvel op de De aankorldiging V311 <16 engel Gabriél beantwoordde Z11 met
1 hele over ave aan de wil van de Vader met de meest 1ndruk-eucharistie als op de mariale vroomheid. Daar komt bij dat de 3 ge E

riten-congregatie een speciaal feest heeft ingesteld op 13 mei Wekkende vvoorden die ooit op aarde door een rnensenkind ge-

oken zi'n ”Zie ik ben de Maagd des Heren mij geschiede1921 ’het feest van O. L. Vrouvv van het Heilig Sacrament’. Fati- SP1‘ J I ,

ma was toen nauwelijks bekend en zo goed als zeker stond nie- 11831" UW W00fd’- Daarop 0I1'WiI1€ Zij Gods Z0011 in 11381" Schont,

mand in de riten-congregatie voor de geest dat O. L. Vrouw op
de 13e mei voor het eerst aan de herderskinderen verschenen
Was. Het is op z’n minst een eigenaardig samenvallen.
Cp het Eucharistisch Congres in 1920 te Bergamo sprak een
professor van een priester-seminarie - toen nog een vrijvvel
Onbekend priester - genaamd Roncalli - later Paus Johannes
XXIII, over ’de Eucharistie en O.L. Vrouw’. En daar staan wij
mede midden in de kvvestie ’Maria en de Eucharistische Congres-
sen’, benevens de H. Eucharistie in de bedevaartsoorden.
Maria en Christus behoren tezamen als Moeder en Kind, die niet
te scheiden zijn. Volgens een groot Marioloog zien wij:

1. waar de Mariaverering ophoudt dreigt de eucharistische cul-
tus te kwijnen, zo niet te verdwijnen;

2. Overal vvaar de Mariaverering toeneemt groeit de verering
voor de eucharistische Heer.
Kardlnaal Lepicier" zei eens: ’Een levendig geloof aan Maria
disponeert de ziel tot geloof aan de H. Eucharistie. Kort
voor zijn dood schreef Pius XII aan het Eucharistisch Ma-
naal Congres 1n Asti: ’Men gaat tot Maria met het enige
doel om van haar Jezus te ontvangen.

omdat zij de juiste houding, de deemoedige bereidheid had, Waar-

mede ook wij Christus moeten ontvangen. Eucharistie en Mariale
vroomheid sluiten elkaar niet uit maar vervolledigen zich. Maria
leidt ons ook hier tot de Christus.
Don Bosco schouwde in een toekomstvisioen een zeeslag op de

vvijde zee. Een menigte van schepen bevveegt zich naar een

prachtig hoofd-schip; kleine vaartuigen omringen het en pro-
beren het machtige schip aan te grijpen en te vernietigen. Doch

dan verheffen zich midden op de onmetelijke zeevlakte twee

machtige hoge zuilen. Op de één staat het beeld van de

Onbevlekte Maagd. aan Wier voeten glanzend het opschriit.‘ ’Hu1p

der Christenen’, op de andere zuil nog hoger en sterker een

hostie van niet geringe grootte en daaronder staat ’Hei1 der ge-

lovigen’. Het hoofdschip - de Kerk - bevecht de toegang tot de

twee zuilen en het gelukt de bemanning het schip met zware
ketenen zowel aan de éne als aan de andere zuil te bevestigen.

En dan volgt de ommekeer. De vijandelijke schepen raken in
verwarring, bestrijden en vernietigen elkaar terWij1_de trouwe
begeleiders van het hoofd-schip redding vinden tussen de zuilen.

Dit Was het visioen van Don Bosco, die in 1862 tevens zei:

’ ’Ui’cerst zware tijden bedreigen de Kerk en slechts 2 middelen
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blijven haar als redding: een levendige vroomheid die gevoed dun de leer der Kerk glashelder uiteenzetten, is dan ole ge-
Wordt door de H. Eucharistie en de liefde tot de Moeder Gods.’ ontmythologiseerde curie van Rome niet vervangen door een

andere curie, die met onduldbare willekeur haar bevoegdheid
V01-Brenda-31 F. CROIVIBAG doodgewoon te buiten gaat. Kan dit niet anders?”

,,In de Tijcl (22 april) werd een publikatie van prof. E. Schil-(In grote trekken is dit de nederlandse verwoording van een lebeeclcx O.P. over ,,Christus’ tegenwoordigheid in cle Eucha-
artikel van Mgr. Graber). ristie” als een ,,bijz0nder helder boekje” aangeprezen. Wan-

neer men clan echter leest, dat volgens de schrijver de ,,gr0nd-
intentie van het dogma” - van de waarachtige tegenwoordig-

‘X’ * heid - hierin bestaat, dat cle ,,wereldlke wereld zelf intrin-
‘)(* siek betrokken wordt in de zelfgave van Christus en daardoor

reeds gaat delen in de eschatalogische situatie van de verheer-
lijke lichamelijkheid, die entitatief zal zijn vergoddelijkt”, is
men geneigd te vragen of de theologen ,,de z.1/vare ascese van
een geloofsbarmhartigheid , waarvan de schryver spreekt, met
zover kunnen opvoeren, dat het gelovige kerkvolk - waartoe
ilc mij als niet-theoloog reken - voor dergelijk abacadabra
gespaard blijft”. Hoe heeft de Heer onbegrijpelijke mysteries

Bij het vijftiende jaarfeest van het kath. Nat. Bureau voor Gees- toch met begrijpelijke woorden weten aan te kondigen en hoe
telijke Volksgezondheidszorg is een bundel opstellen verschenen hebben zijn geleerde theologen het klaar weten te lcr1ggen;’cleze
onder de titel ,,Beeldenstrijd”. begrijpelijke woorden ook nog onbegrypelyk te makeu-
Men had 00k een beroep gedaan op pater Henri de Greeve daar-
in iets te publiceren.
Hij deed dit onder het hoofdz ,,0ntmyth0l0gise1-ing: geen gega-
randeerd wasmiddel met heliofoor”.

,,Ontmyth0l0gisering is dus geen gegarandeerd wasmiddel met
heliofoor. Men moet er voorzichtig mee omgaan, want die
afgeschafte mythen roepen automatisch weer nieuwe mythen
op, b.v. wij mogen God danken, dat de tijd voorbij is, waarin
de kapelaan bang was voor de pastoor, de pastoor voor de __ Q _deken, de delcen voor de bisschop, de bisschop voor Rome
(d.i, de curie).
Misschien hon het moeilijk anders, maar het is minstens even
erg als voor de duivel, die uitgedreven worclt, zeven duivelen
terugkomen. Als in Nederland, i.p.v. de curie in Rome, tien-
tallen curie-tjes ontstaan, die een terreur uitoefenen over het
Godsvolk en over hen, die niets anders willen dan waarschu-
wen en voorzichtig zijn.
Als het mogelijk is, dat een gaaf en lcnap geschreven boekje
van prof. Kors O.P., magister, ex-hoogleraar in de theologie,
het imprimatur geweigerd wordt, terwijl niets anders doet
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1 t z"n maar slechts met de eerstelingen daarop hopenver os 13

(Rom. 8, 23-24), omdat de zelfmacht in ons iets wil in strijd met

de Geest (Gal. 5, 17), hij wist dat wij allen iets meedragen van

die boosheid en slechtheid van de onverloste mens (Rom. 1,

In ,,Kruispunt” van januari schrijft Jo Heymans over de tegen- 29-31); eigenaardig in verband met Wat Jo Heymans schrijft op

ftellillg WSSGI1 jong en oud: geen gggdkopg Spot zoals men die blz. 28 is, dat Paulus hier ook de ongehoorzaamheid aan de

In mregressieve» Weekblaeen en kramen neg al eens aamreft, ouders noemt; had hij volgens de ,,progressieven” niet moeten

mam‘ 91’ Spreekt een eerlijke bekommgrnis uit met een uit_ schrijven: ongehoorzaamheid aan de kinderen? Dit is weer zo

' - - iets Wat menige oudere dwars zit: men is voor lezing, van heel
llodiging tot dialoog, niet tot discussie. Hierop W11 1k gaarne 1n-

de bijbel, om eenvoudig en zonder commentaar te luisteren naar
gaan.

Iedereen Z81 an J .H. toegeven, dat er Ben omwikkeling in de Wat God ons te zeggen heeft, maar in werkelijkheid wil men

kerk bezig i5, die door niemand is tegen |;e houden; de auteur toch slechts Wat in eigen kraam te pas komt. Daarom zal de

11061111 (1616 6611 gevolg van een moeilijk te omschrijven menta_ ware kerk - eventueel ten koste van pijnlijke scheuringen -

liteitgverandering en V1-aagt zich af, of in de kerkstruewm, van altijd een kerk van gehoorzaamheid zijn naar het voorbeeld van

nu wellicht geen twee kerken sehuil gaan: een evangelisehe en Hem, die gehoorzaam werd tot de dood (Fil. 2, 8). Wanneer en

een hiérarchische kerk. voor zover deze gehoorzaamheid leeft in het kerkvolk, zal ook

Deze mentaliteitsverandering bestaat m.i. bij vele jongeren voor de Geest van God daarin - zelfs eharismatisch - werkzaam zijn

“en g1'°°t 11661 in een gebrek aan leerzaafnheid, in een inke tot zelfs 1n de jongeren en zal het voor de gezagsdragers nuttig

dosis eigenwijsheid, minachting voor de ouderen en voor heel de en noodzakelijk zijn °m te luisteren naar Wat er lee“ in het

tradi1;ie_ Wanneer men nu de heilige sehrift nagaae Vim“ men godsvolk, gelijk de jongeren dat zo gaarne zouden willen.

overal ontwikkeling en historische vooruitgang, maar altijd bin- Maar bij het verder lezen kom ik nu tot m.i. de grootste dwaling

nen het kader van eerbied voor de traditie, van eerbied voor de Van ‘t artike!" Er mag 111- GEEN totale omkeer komen en Wij

°“de1‘eIL (lie (16 traditie d00rgeven_ pat is de regel Waarep bevinden ons NIET in de situatie der joden in de tijd van

charimatische jongeren zoals Samuel en Daniel e.a. de uitzonde- Chrisws
"Hg V01‘1T16n.

Nu moet men eerst onderscheid maken tussen die armen van

En Wat de evangelische kerk betreft met haar vrijheid: wij horen Jahwe’ die Wij Vooral in L“c- 1 en 2 aantreen (dc kinderen

van Paulus in Gal. 5, 13. dat wij die vrijheid niet moeten mis- der belofte vlg. Rom. 9, 8) en het Israel naar het vlees, dat niet

bruiken, en in 1 Petr. 2, 16 spoort de eerste paus ons aan om Wilde geloven (de ,,joden” van het vierde evangelie). Voor de

van de vrijheid geen voorwendsel te maken voor de ondeugd, eerstgenoemden was de heerlijke nieuwheid van het evangelie

E11 is niet gen van die uitingen Van endeugd juist de 0ngeh0e1__ eigenlijk reeds in het oude opgesloten en reeds hun innerlijk

zaamheid? Paulus spreekt tot Titus (1, 19) over heel Wat On_ bezit door het geloof, al ontbrak ook de volheid van de geestes-

handelbare lieden, praatjesmakers die anderen het hoofd op hol gaven, omdat Jesus nog niet was verheerlijkt (Joh. 7, 39). Heel

brengen . .. men moet hun de mond snoeren. In 2 Kor. 10, 4-6 ‘

het oude testament is immers gericht op dat zaad van Abraham,

spreekt dezelfde aDOStel van het omverwgrpen van redeneringen waarin alle volken gezegend zouden Worden. Daarom kwam de

en verschansingen door de hoogmoed opgeworpen en staat hij Zaligmaker ook niet om de wet en de profeten op te heffen,

klaar om elke ongehoorzaamheid te straffen, zodra hun gehQ01~_
maar om ze te vervullen zonder dat jota of haaltje mag vergaan

zaamheid volmaakt za-1 zijn. Paulus schijnt er zich terdege van (Mt. 5, 17-18). Daarom beweert Paulus, dat hij om de hoop van

rewust, dat Jesus zelf tot de apostelen heeft gezegd; Wie naar u Israel wordt aangeklaagd, dat hij om de verwachting van Israel

ulstert, lulstert naar Mij (Le. 10, 16). Hij was teveel menSen_ zijn keten draagt (Hand. 26, 6-8; 28, 20). Daarom spreekt ook

kenner om te begrijpen dat een 1iefdeS_ en Vrijheidskerk ook Sint Jan in zijn eerste brief (2, 7-8) van de liefde als van niets

' ws en toch weer wel iets nieuws ’

“mid “en gezagskerk meet mu, omdat wu nog niet volledig me“ -

Nu is echter heel iets anders gaande. De auteur van de hebreeén-
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. e kennen! In verbalhibrief zegt met een beroep op de profeet Haggai‘ heel duidelijk zal hem 1n de naaste toekomst nog me 1'
- - -- eide erdat met de stichting van het christendom op joodse grondslag met de -mngeren 12°“ lk d‘k"Y“'S1.‘?§“::;Ia::“V‘Z::afIde jfjgeiets éénmaligs gebeurde en dat nu de kerk een koninkrijk is Zegt OVBI‘ 1161; ,,1Tl6I}_ 6,11. het onelen 13d. m-aar

dat niet wankelt en blijft (Hebr. 12, 26-29). Daarmee wordt niet mens is ondanks Z1111 alr van ze tstan lgt
ontkend dat de kerk een geschiedenis heeft en een d0gmaontwik- om mee te lopen en mee te Pm en m nret twijfelkeling en dat er accidentele verstarringen zijn (die bij de bo- het door God mgestetdei gezagt(van E115
vengenoemde ,,joden” echter het essentiéle betroffen: de dyna- hun fouten) wlllen zn met luls eren 0 eestelijké
miek naar het nieuwe testamen). Men Wil evenwel in strijd God hen over om te 11llSt8I‘Cf1 naiar

i-sehreeuwers Luisterenmet Hebr. zelfs meer dan een essentiéle verandering brengen, naar half Of helemal 011ge1°V1§e 5 0359' ma'ar hijnl. een, die neerkomt 011 een totale corruptie: Triniteit, Godheid en dienen moet deumens, daar 1-S geffn Door bisscimppelr
van Christus, eucharistie, wonderen, maagdelijkheid van Maria, kiezen naar W18 h13'lu1stert. (Dltl zets Zn zé
verrijzenis, onsterfelijkheid van de ziel ,bestaan van engelen en ren die niet naar vvle ze moeten u1s er;
duivelen, versterving, kuisheid, alles Wordt in twijfel getrokken Stalldigheid Van W16 naar hen m0‘:teIEt,,uWi.She'i(; 11 16)_en weldra geloochend. Het gaat om alles of niets! Zndigt’ daar Wordt men mee ges ta I werkt hu reeds inDat maakt de dialoog zo moeilijk. Er wordt bij de ,,progressieven” Rustig bidden 611 ‘op God vertr0u\;en'de

ihails gaat begrijpendoorgedraafd dat het kant noch wal raakt en elke tegenstander menige ;i011ge1‘e _d1e’ ‘_)“der'W°rde1l: e’ t de opvolger Van Petruswordt met spot en hoon overgoten. Slechts één voorbeeld. Voor 611 e1‘ Zich Van ‘llstancleem De kelr lliledit te boven komen (1001-enige tijd werd ergens een ascetiseh boek besproken van een 31$ ham’ zichtbaar opperhoofd za 00pater capucijn, die de verschrikkelijke misdaad had begaan van Hem, die <16 Wereld heeft overwonnemWat ouderwets te spreken over kuisheid, versiserving" enz. Dat
boek is toen op zo’n onchristelijke en liefdeloze manier gekraakt, Zundertdat ik sindsdien ervan walg om dat weekblaadje nog in handen
te nemen, al hoop ik dat de nieuwe redactie christelijker zal
handelen.
Maar de moeilijkheid tot de dialoog zit dieper. Sint Jan is de
apostel der liefde en gaarne haalt men teksten voor de mede-
menselijkheid van hem aan. Maar in 2 Joh. 10 zegt hij: ,,Als
iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet
in uw huis en heet hem nietwelkom”. Deze intransigentie heeft
ook zijn collega Paulus, die in zo’n geval zelfs een engel uit de
hemel met de banvlok wil slaan (Gal. 1, 8-9). En 2 Petr. 2 en
Judas doen er nog een schepje bij. Zo kan men de soms seherpe
toon van ,,Confrontatie” wel begrijpen: de ,,progressieven” zijndikwijls overigens heel wat scherper en spottender om al Wat
heilig is door het slijk te sleuren, dan ,,Confrontatie” doet voor
het behoud van de geloofsschat.

Z0 moel; ik samenvattend zeggen: er is een meni:aliteitsverande-
ring van gezagsbeklemtoning, niet naar evangelische vrijheid
maar naar bandeloosheid, die op haar beurt steunt op eigen- *wijsheid. Aan de vrucht kent men nu reeds‘de boom en men
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_ , Men heeft de priesters wel eens verweten dat ze vroeger de
gelovigen te zeer getroost hebben met een wissel op de eeuwig-
heid. En Marx beweerde: Godsdienst is opium van (niet voor!)
het volk, waarmee hij bedoelde dat arme mensen zich zouden
hedwelmen in de hoop op een beter leven hiernamaals.
Door het tweede Vat. Concilie en in de enoycliek ,,Populorum

Twee keer heb ik in de novembermaand zitten kijken naar een Progressio” is het overduidelijk dat de Kerk de verbetering van
TV-uitzending van do KRO (RKK) over do 600121, 1‘eS1J- 0V0l‘ het het levenslot der mensen op aarde aanmoedigt en krachtig sti-
leven na de dood. muleert, zoals zij dat de eeuwen door heeft gedaan. Wat heeftlk geloof dat er velen met mij niet gelukkig waren met deze West-Europa te danken aan het beschavingswerk der klooster-
uitzendingen. De bedoeling zal toch wel geweest zijn de kijkers orden op gebied van landbouw, ambacht, waterkering, zieken-
te versterken in hun geloofsleven omtrent het voortbestaan na verpleging en onderwijs! Wat hebben de missionarissen in de
de dood. Ik betwijfel echter zeer of de samenstellers daarin zijn heidense landen tot stand gebracht, ook op materieel gebied! Dat
geslaagd. de taak van de Kerk een dienende opgave moet zijn, is geen
Meer dan twee derde van de tijd werden aan het woord gelaten nieuwe vinding. Wij verheugen ons over de vooruitgang, voor-
ongelovigen en sceptici die het voortleven na de dood niet aan- spoed en geluk in de maatschappij, over de bemoedigende pers-
nemen. Daarentegen kwam de katholieke leer veel te wienig tot pectieven die een betere toekomst beloven, maar het zal de rhens
haar recht. In de uitzending van 30 nov. kregen we wel vijf nooit lukken een paradijs op aarde te scheppen en we moeten
minuten lang een spookachtige, griezelige optocht te zien van ons bewust blijven dat we hier geen hlijvende woonplaats hebben.
schimmen van overledenen. Had men het ,,In Paradisum” niet De dood. zal altijd blijven heersen die alle aards geluk vernie-
gezongen, dan zou men zich gewaand hebben in de onderwereld tigt. En is dan de dood het definitieve einde? Als de dood toe-
van de Hades. slaat, is dan alles uit? Zijn Wij zoals de heidenen die geen hoopIk vraag me af, of dergelijke uitzendingen wel juist zijn. Er is meer hebben? 1 Thes. 4. 13.
al zoveel ongeloof en scepticisme in de wereld! Uit een enquéte In Nederland gebeuren gemiddeld 900 zelfmoorden per jaar. Dit
op vele plaatsen in Nederland door TROS, meen ik, gehouden, getal steekt nog gunstig af vergeleken bij de getallen van Dene-
bleek dat 35 %-50 % van de ondervraagden niet aan hemel en marken, Oostenrijk, U.S.A. en Japan.
hel geloofden. Hoe sterk de twijfelzucht onder vele katholieken Door een onwrikbaar geloof in Christus is onze vaste hoop ge-is betreffende het hiernamaals, blijkt wel uit het feit dat de richt op de toekomstige heerlijkheid en we blijven hidden en
Bisschoppen van Nederland iich genoodzaakt zagen in een her- zingen: Credo in vitam aeternam, Ik gelooi’ in het eeuwig leven.
derlijk schrijven van 18 aug. 1966 o.a. te verklaren dat het ge- Dit geloof is voor de overtuigde christen de grootste troost, de
loof in de verrijzenis en eeuwig leven meer is dan het voortleven ' sterkste steun en bemoediging in de moeilijkste uren van het
in de gedachtenis van de nabestaanden. Een groep katholieke leven.
killderell a11tW001‘dd6I1 0P d0 Vraagz Wail is de 11011101? - - - - Dat Deze blijde hoop: de eeuwige vreugde in de hemel bij God, wordti$1i0f Z1311 V001‘ elkaal tegenwoordig in het godsdienstonderricht veel te weinig be-Vroeger was het antwoord op de eerste vraag van de katechis- licht; onze prediking is te ,,diesseitig” geworden.
1111151 Wij Zijll 0P 331110 0111 G06 te dienen 011 d1'd001‘ in (10 ' ,,Een wissel op de toekomst” houdt de insinuatie in van dWaas-hemel te komen. Later werd het antwoord terecht verbeterd: heid en oppel-V1akkigheid_ Er is nu eenmaal een dwaasheid van
Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en hierna- het kruiS_ De grondvraag is, of Wij die dwaasheid nag durven
maals gelukkig te zijn. Menig modern godsdienstleraar zou het uitdragen als Wijsheid van G0d_
1111 Z0 Wine" formulereni Wij Zijn 0P aarde 9m God in de naaste Als christenen geloven Wij in het Evangelie van Jezus Christus,te dienen en daardoor de wereld bewoonbaar te maken. (Deze omdat Hij onze goddelijke leraar en V61-105551. iS_
zin is waar, maar in onze omstandigheden gevaarlijk onvolledig). Zijn leerlingen meenden aanvankelijk dat Hij een am-ds k0nink_
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rijk zou stichten, maar zijn Rijk was niet van deze wereld. Zelf Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, Waarmee mij de Heer
leefde Hij onthecht aan aards bezit en comfort. Men kan van zal belonen op die Dag. 2 Tim. 4, 8,
Christus Iliet Zeggell dt Hij de e00110miB V811 Zijn land heeft be- Een juiste definitie geven van de hemel is niet mogelijk, maar
V°1'de1'd- Zijll leerbevat enkel Wafhede Omtfent G05 911 g0d$- de volgende teksten spreken voor zich zelf: Wij zullen God zien
dienst Zijll Evallgeli is h00fdZ9-kelijk geficht OP de tekmst, OD van aanschijn tot aanschijn. 1 Cor. 13. 12. Wij zullen Hem aan-
het eellwig Volmakte G0dS1‘ijk in do hmel- -Ta, 111611 kall Zeg- schouwen, zoals Hij is. 1 Joh. 3. 2. Geen oog heeft gezien, geen
gen, dat alles wat Christus heeft gedaan, ten doel heeft de mens oor heeft gehoord en in geen mensenhart is Opgekomen wai; God
behulpzaam ‘w ziin in de bereiking van ziin eeuwige gelukzalig- bereid heeft voor hen die Hem liefhebben. 1 Cor. 2. 9.
heid (LeSétI‘€)- Deze grepen nit de H. Schrift zouden nog kunnen Worden aan-
Het is ontegenzeggelijk waar dat de maatschappij veel gelukkiger gevllld met tBk5¢eI1 die btrekkillg hebbell OP 01119 lihmelijk
zou zijn, als alle mensen hun leven zouden inrichten volgens de verrijzenis; moge bovenstaande echter vvldoende in-
acht Zaligsprekingen, maar tech is het Z6, (131; iedere Zaligspl-e_ Duizenden martelaren, mensen die een zwaar kruis droegen in
king op de eerste plaats een belofte is voor de hemel. fysiek Of P5y9hi5¢h liidell, (16 Vlgelingen Van Christlls in ont-
Heel juist zegt Sint Paulus: Indien wij enkel voor an leven onze hechting en boete zij allen vonden moed en volharding, troost
hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij do beklagenswaar- 911 Stellll in 59 110011 OP het EEUWIG LEVEN.
digste van alle mensen. 1 Cor. 15. 19. Op U, Heer, heb ik vertrouwd; in eeuwigheid zal ik niet be-
Christus durft hoge eisen te stellen aan zijn volgelingen, en zijn Schaamd W°1'den- (Te Dem“)-
princiepen staan in scherp contrast met die van de ongelovige We-
reld, maar Hij houdt hun herhaaldelijk voor ogen, dat hun loon J- VAN DER HEYDEN S-V-D-, VBIIIO
groot zal zijn in de hemel. Als die dag komt, springt dan op van
hlijdschap, want groot is uw loon in de hemel. Luc. 6. 23.
Wie grote offers brengt in zijn Naam, zal het honderdvoudig
terug ontvangen en het eeuwig leven verwerven. Mat. 19.29.
Christus vergelijkt de hemel met de eeuwige Woontenten, Luc. 16.
9 en heeft de macht aan alle mensen het eeuwig leven te schen-
ken. Joh. 17. 2.

De hemel is een feestmaal in h_et huis van zijn Vader, Luc. 14. 16,
waar de rechtvaardigen zullen schitteren als de zon. Mat. 13. 43.
Bij het laatste oordeel zal Christus zeggen; Komt, gezegenden
van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gel-eed is van- /

af de grondvesting der wereld... en de rechtvaardigen zullen
het eeuwige leven binnengaan. Mat. 25. 1
De apostelen Petrus en Paulus spreken hun gelovigen, die de
lasten van het kruis moeten dragen, moed in door te wijzen
op de hemel die wacht: Het leven is gericht op een o11verganke-
lijk en nooit verwelkend erfdeel, (lat voor u is weggelegd in de
hemel. 1 Petr. 1. 4. Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen
de heerlijkheid, waarvan ons de openbaring te wachten staat.
Rom. 8. 18.

Paulus spant zijn uiterste krachten in en is streng voor zich
zelf om een krans te winnen die onvergankelijk is. 1 Cor. 9. 25.

42 43



Verantwoordelijkheid
der bisschoppen

Op het toelaten in verschillende Bisdommen van ontoelaatzbaregeloofsverkondiging zullen wij eens Wat sterker de nadruk gaanleggen om daardoor goed te laten uitkomen vvelke veran’cW00r-delijkheid de betrokken bisschoppen hadden en hebben in deontwikkeling van de krisis en voor het heil van de hun t0ever-trouwde gelovigen.
Ziehier enkele stalen uit het parochieblad van Kerensheide (L.)van 16-23 decernber 1967. Men lette Wel, hier Worden geenintellectuelen geindoctrineerd - welke categorie nogal Wat weer-stand kan bieden - maar plattelandsburgers.

,,Z0u het een schande als Maria gewoon moeder is geweest
van christus en gewoon een liefhebbende echtgenote vanjozef?

Iemand die moeder-worden maar een minderwaardige zaalcvindt, of het partner-van-een-man-zijn iets beneden mense-
lijlcs, lean natuurlrljlc moeillc accepteren, dat het met Maria
en Christus alles gewoon gegaan zou Op zo’n vraag lcun jealleen maar antwoord geven op de gelulclcige momenten vanmoeder-zn.

De vraag naar wonderen wordt groter, naarmate minder
geneigd zijn verantwoording te nemen voor onze taak in dewereld.
De vraag naar wonderen wordt kleiner naarmate in zorgvoor de mensen om ons heen werken aan deze wereld en onsin die zorg gelulclcig voelen.
Het antwoord op al deze dingen wordt gegeven: niet door
vreemde en buiten-ons-staande instanties, dat zou al te na'iefzijn, het antwoord geven zelf door de wijze waarop
leven. Ons geloof in het absolute, in het ,,altijd”, of in God,
zo u wilt, wordt alleen maar geboren, niet door wijdingen
noch door zogenaamde heilige handelingen maar door de
mate waarin wij ellcaar willen liefhebben, vertrouwen, gelulc-
kig willen maken.”
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In een stencil, uitgereikt in de dekenale St. Catharina-lcerk
te Eindhoven op 17 december 1967 Icon men lezen:

Duidelijk gezegd, stellen wij U twee vormen voor om het SACRA-
MENT VAN DE BIECHT te beleven:_
a) De eerste is een gemeenschappelllke belevmg (N0emt_ U het

maar zoals U Wilt: gemeenschapsblecht, boete-ce1ebrat1e eta).
Deze gemeenschappelijke viering heeft het voorfieel dat Chr1s-
tus ons duidelijk de Waarheid zegt. In het__11cht van Gods
woord kan het ons duidelijk W01_"§ie_n hoe W1] eraan toe Z1_']1'1.
Tegelijk beleven Wij ook dat W1] 1n de zonde tegen elkaar
misdoen en als volk van God teg_en de_ wereld.

b) De tweede vorm is de persoonluke b1echt voor de pnester,
zoals vvij die altijd gekend hebben. Ook deze vorm kan zeer
waardevol zijn. Wij kunnen de behoefte gevoelen om zeer
persoonlijk onze schuld uit fc_e spreken.
Tegelijk blijft dit peI‘SOOI11l]k eontact met onze _1e.1dsman
Waardevol, omdat hier persoonlqke raad en bemoedlgmg zo-
als nergens anders, mogelijk Z1]I1.

En dat, terwijl van Nederlands bisschoppelljlce ztjde nog eens
uitdrulckelzjlc is gestipuleerd dat de z.g. boete-celebratte geen
sacrament is.
En, de persoonlijke biecht (het sacrament) ,,lcan” ooh zeer
waardevol zijn, maar lcomt blijlcbaar op de tweede plaats!
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Het d|lemma der h|sschoppen W,-,~Zin;?§hef§ZZ5 £ZZZ01§§ki’§5;’ZT‘Z§Z d2}§,miZm'Zf§‘ji

zinnigheid liep ongeveer parallel met die van Ds. Jacobs.”
Er is onlangs een besloten bijeenkomst geweest van protestantse Pater Adolfs ontkende, dat er Onder de 0fficj§]e theologen v1~ij_

en katholieke Vrijzinnigen in het centrum De H°°1’neb°eg in zinnigen zouden zijn. Vreemd! De onbekende vaders van de vrij-
Lage V““1"S°he- De Bazuin Van 12 n°V- gee“ 0115 bij monde Van zinnige kinderen zijn anders wel bekend. De mussen tjilpen hun
Philip Stein, aalmoezenier-vormingsleider van het r.-k. v0rmings- namen Van hat dak, ook die van sommige Ofciéle theologem

centrum »Waa1he“"el” te Ubbergen een V°1'5lag- ,,0pmerkelijk is, dat bij de samensmelting van de grootseminaries
de vrijzinnige richting de overhand heeft”, zegt pater Adolfs

Wilfried Hensen van het vormingscentrum Venwoude in Lage vrijmoedig ”1n het Dog Sm-ingend is 00k dat de r_k_ uitgeverijen
Vuursche, zelf een ex-priester, trad als bemiddelende figuur op meer brood zien in dc Vrijzinnigheid dan in de 0rthQdo'Xie”’

tussen de dominees’ dc Priesters 911- gewezen P1'ie5te1‘5- rneent hij. Kwestie van eerst taak en dan zaak of van eerst zaak
en dan taak ,zouden wij zeggen.

Ds' J- G“ Jacobs Vertelde h°e hij de Vrijzinnigheid mg: Philip Stein, aalmoezeniewvormingsileider-nog-altijd-ondanks-
alles-in-Waalheuvel voelt zich aardig thuis in dit gezelschap en

,,. . . een open blik voor wetenschap en cultuur, door af- hoopt op meer.
wijzing van het uiterlwjk kerlcgezag en door een aut0- Hij heeft het 00k nog oven over de Paus. In een nabeschouwing.
nome wze van geloven.” (-) ,,Een toelcomstbeeld
dringt zich aan ons op waarin deslcundigheid het geloof >111“ Z“? de bezwerende 9" b9dT0e.fde gebaren “an Pans

zal vervangen om ,,bergen te verzetten”, en waarin het 9" bi-95ch0PPen “ls laatste wanhoopsm-tinge” “an een

clualisme tussen deze wereld en een geheimzinnige super- kerk5”ucm'~”> die mentaal reeds Overwunnen i5' De
wereld Zal warden Overwonnenj’ droefheid van Paulus VI - waarom heeft men. oleze arme

man ooh gelcozen? - is een clroefheid om een 0ntwilcke-
En dan zegt aalmoezenier-vormingsleider Philip Stein: ling, die behalve ’l1eTTl'»im6nd 001$ niei 139 Smite" i$- Ilf

kan die droefheid geenszins delen.”
,,Over al deze zalcen hebben we met een lclein groepje
tot diep in de nacht doorgepraat 0_a_ Over de symbol;-eh Zeer hstlggtracht Stein dan een val op te zetten voor de kerke-

.. .d
als waardetoekenning-op afspraak. Dat Jesus b.v. cle hlke over e1‘

grootste mans’ z_el-is Godqnens wordt genO_e7_nd’ berust OP ,,Als de achterhoecleschermutselaars van Confrontatie
ZZIZT/gtfs€;aCgc gmrgm’ de k?"“> Op ezy W93 dllle 1300;? geduld en zelfs gehonoreerd worden (niet door de offi-

e 00 se messlasverwac mg: e e , ze ---Z k k - - ht Z - R d_

alles zou klaren. hebben in onze na—feodale en na- El; edajrdgjiillytcelfg 5:366 sogritzuifzfglzgetgf (;V£:mZ;_
1:‘ h t"d b h d ' - - - - -- 'romag zsc e lg geen e oefte meer aan Le ene grote ben Stalzngrad, Jetzt emzge Platzchen noch. Red.)_

man. (-) ,,We zouden deze J6_8u§-fylflbollffl kmme" '4 Waarschijnlijk bedoelt Stein: ,,als wij vrijzinnigen schuldig wor-
Ombmgen naar de goede me"s> die mtemdehlk '_ holfen den bevonden en er tegen ons sancties getroffen Worden, dan
we - lcomen zal. Z0 pogen we thans al onze chrzstelgke OOK tegen Confrontatiep
absolute uitspralcen te relativeren, ze komen ons vaak
even, dweperig vggr alg dig van andere exglusieve g0d5- Wat 6811 sofisme! Aanklagers V2111 (16 vrijzinnigheid, Welke 3.5111-

di@n_;ten_” klagers tevens verdedigers van de orthodoxie zijn en uitvoerders
van de authentieke conciliaire vernieuwing moeten gelijkelijk

Pater R. Adolfs 0.S.A. hield een ,,heldere uiteenzetting” over met de beklaagden voor de bijl. Om het volk tot rust te bren-
,,raakpunten in de katholieke en protestantse vrijzinnigheid”. gen, zoals Pilatus deed. Of om de revanche.
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De bisschoppen, die nog geheel orthodox zijn staan voor een

AIS je een beweging van Martin Luther King legaal en aanbe' dilemma wii weten het. Een verschrikkelijk dilemma, dat altijd
- . . . \ 1 E

velenswaardlg vmdt’ Waarom dan tech met dle Van de segre_ I ontstaat als het principiis obsta, het weersta in het begin, niet
gatie-aanhangers in de deep South, niet waar? Wordt toegepast_

<)(> ~)(- Dat dilemma is; door tactisch, maar fors in grijpen de Kerk-
‘X’ provincie redden, en missehien aanleiding - niet: oorzaak - zijn

En nu de kem Van de zaaki van een heengaan van velen - J. BONGAARTS
De Kerkprovincie vei-keert in staat van desintegratie, van ver-
val. De eigenmachtige ,,experimenten” met de liturgie, waarvan "

sommige het geloof zelf aantasten, gaan voort.
het verkondigen van een ,,nieuwe moraal” afwijkend van die NiBllWB g'GVI'Gll V001‘ 06kllIIlBl]lS0|]G SIIlBIlW9I'klI]g'
van de Kerk, eveneens;
het verkondigen van fundamemele dwalingen op dogmasch Op Z1_]fl derde Assemblee heeft de Wereldraad der Kerken z1ch-

gebied, de bespotng van de Pans en Zij“ adviseurs, zelf nader omschreven als ,,Gemeenschap van I§erken_,. die de

Heer Jezus Christus overeenkomstig de H1. Schrift b€11]d€l’1 als
het saboteren van de juridische en organisatorische struktuur
00k_ God en Heiland, en daarom een gemeenschappeluke roeping

Seminaries en kloosters lopen leeg, priesterstudenten bieden zich Willem Vervuuen tot ee? Van God’ Vader’ Zoom _e_r_l Hlj G_ee5t'”

in deze situatie nauwelijks meer aan- er wordt een loopje geno- Daarmee Stond dogmatlsch _geen b_lZOndere mO?1hJkhe1d In de
men met het celibaat; de kerken raken al meer en meer ontvolkt. Weg voor‘ andere iechtgelovlge célnstericen 0?_1_kZlch met de 1:\_7e'

Binnen de grenzen van het bisdom ontstaan allerlei ,,Heer1ijk- reldraad der Ker en Op te ma} en to eer 13_ e Samenwelf mg
heden», Waar vrijheerlijke Heren en Dames dingen doen’ waa1,__ voor het heil der Wereld. OOKHIII Nedeirland is de laatste Jaren

toe ze geenszins bevoegd zijn. De leenheren reageren uiterlijk Veel veranderd Een "Herderh-1k Sc_hmVen van de Nederlands
waarneembaar niet of nauwelijks. Binnen de ,,Heerlijkheden” Hervorfnde Kerk Over de R‘ Kathoheke Kerk” zou nu heel an"
rebelleren weer allerlei funktionarissen en andere kaders tegen ders khnken'

U

het ”gezag ' Helaas wordt de oekumenische sfeer nu ernstig vertroebeld door
Dat noemt men dam Wel een mfderne visie Op dc g?zag§_‘,rerh0lf_ publicaties van in hun ambt gehandhaafde priesters, die beslist
din en. Maar het is een arehaische neo-feodale di hiera chi . .. . .

g ’ ’ e r e met overeen te brengen Z1]Il met de bovengeciteerde basisfor-
3: Zgzirlfglie dgradeert K ,k _ _ h, at I d 1,, mule van de Wereldraad. Wij kunnen niet anders doen dan der-

e€r?dlel_,‘l:1n_§el; er pormcile gc ;e_k {Z155 3153- gelijke gevallen telkens opnieuvv te signaleren. Hoe meer deze

e V n ge el e H cl ' 0 was e on er en H me et gevallen voorkomen des te moeilijker zou het voor de Neder-
Anglicanisme. Zo was het tijdens de Reformatie in Denemarken landse bisschoppen moeten Zijn namens de heie katholieke

en Zweden b'V' gemeenschap deze basisformule te ondertekenen. Zij dulden
Er Wordt eerst zoveel mogelijk uitermk intact gelatem 1II1l'1'18'I:S ook priesters die deze basisformule duideligyk ontkennen.

_ _ _ ‘ _ , Dat 11]kt ons ernstiger dan de toch ook zeer ernstige en maar a1
Dan wordt er critiek geuit op de Paus: ,,d1e tyran”, of die mee- te gelukte poging aantal progressieven Om hun
lijwekkende figuur, die niet mee kan.” \ .

, _ _, _ theologische voorkeur aan alle volvvassenen voor te schotelen
Dan Worden dogma s uitei-113k intact gelaten en anders verwoord, als min of ofciéle kerkelijke 1eer_

meer ,,evangelisch”, meer ,,authentiek”. -
. . . . ,, ..

Funktmnanssen’ die met "mee KUNNEN Worden opzu geschm Nog nauwelijks is de even luide als storende Wanklank van
ven aan vervroe d met emeritaat Worden in ordes en con - . . . . . .

’ g g ’ gre hoofdaalmoezenier Ph111pS Stein in de Bazuin van 12 november
gaties op een zijspoor gerangeeri 11 verklonken of in Konto 13 bijblad van het door de domini-
zrgillgjgzigkliukt ledereen omhoog naar de blssehoppen Hoe ls kanen uitgegeven preekblad Kerugma dat door Gooi en Sticht
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Wordt verzorgd, vinden Wij op 21 dec. 1.1. een vier bladzijden
lang artikel van pater Drs. P. D. van Dam, dat Wij Wel moeten
beoordelen als een zeer uitdrukkelijke ontkenning van de God-
heid van Christus. De lezer oordele zelf. Q V001.bee1d_ig

. Wilt U s.v.p. de twee volgende adressen een abonnement,,Wat an het evangelie over de persoon van Christus gturm
wordt gezegd geldt 00k van de onze. In Christus’ per- Ik glelz érletbgilijke Pgiingrigggtigp <19 Am1‘0baI1k Nijmegensoon zien onthuld wat ,wi' nl. kinderen van God. 89$ 01" en 3 6; Van _ ' .. .

DAARMEE I5 CHRISTUS Ni”-‘7T MEER EN MET Mm“ gkhgfft’ gig g§1L§1a§@ rsiggfél e§§§td§§n?@1f§d§lt?§§§ lgsDER DAN W”- H75 is "5973 een Of and" bizonder $09” nodig. Ik ben moeder van eif kinderen en weet Wat er temens, tenzij zoals wij allen bizonder zijn door goddelzgjke koop is.
roeping. Hij is voor een christen hoogstens de eerste Heel Veel 5uc°e5- W13 bldden voor U 'onder de geroepenen, cle eerst-geborene, zoals Paulus het

. . . . D k 13 V lzegt. Maar zn dze zzn ZS ook Boeddha de eerste onder de Q “e e£1;)aben evgezr eens Z0,n gestencild preekje, pasklaar ge_
Boeddhl-Stan» en Mohammed de eerste Onder de MOham' maakt, door een of andere ,,brain trust”, door genomen. Hetmedanen. . . De menswording Gods vindt plaats in ieder Was stof voor de preek op de 19e november 1967, H. Hart-
van ons . . . Een dergelijke onthulling van het ware we- ke1"k-

zen mm de mens Uinden wij Ooh in andere religies'” ,,Uit de geschiedenis van de Kerk blijkt, dat er altijd ac-
Dergelijke opvattingen horen thuis bij de vrijzinnigen van rond centverschuiviflgen 8" nuanceringen geweest "an de
1800. Zij zijn een duidelijke ontkenning van de meest fundamen- 10 5@b°d@"_:_ die Oak IN e@"__b€P““lde Wd 9” VOOR eentele overtuiging, die de christenen tot christenen maakt. bepaalde "dd geschreven ml”-

- - -~ ~- -- - - Z , d t t t , die zijn voor een bepaalde tijd geschreven.V.a¥1 huls mt. Zlm WU geporteerd Voor Ynjheld van menm‘.gS_ Ggsuggeieigrdegvordt natuurlijk, vvij kunnen het niet andersu1t1n_g, ook blnnen de Kerk. Toen de curle van Utrecht onm1d- Zien althans’ NIET voor deze tijd_
de111Jk na publicatie van boven reeds genoemd Herderlijk Schrij-

.ven van de Ned. Herv. Kerk over de R.K. Kerk een antWoord- ,,]e bent dan goed lcatholiek, als je je plichten vervult.brochure van onze hand verbood hebben wij daartegen met volle (Dit gaat over het pre-conciliaire katholicisme, dat aar-overtuiging geprotesteerd en wij zijn nog verontwaardigd over dig sterk vertekend wordt. Red.). Dit lean dan zelfs zo-
de vvillekeur, Waarrnee toen een brochure Werd verboden n.b. zon- ver doorgevoerd warden, dat je iemand in de biechtstoelder dat men kennis had genomen van de inhoud, terwijl men , krijgt, die biecht: ,,Ik ben op zondag niet naar de kerkWist dat de brochure reeds was gezet en door de beste aut0ritei- geweest.” Als je clan vraagt naar de oorzaak, dan hoorten was goedgekeurd naar vorm en inhoud, zonder dat men op je: ,,Ik ben ziek geweest”. ,,Ik heb toch mijn plicht nietons verzoek de redenen van het verbod zuiver Wilde omschrij- geclaan.”
ven of zelfs maar Wilde aangeven hoe dit verbod kon Worden

‘

_gerechtvaardigd volgens het kerkelijk recht. Wij zijn blij, dat Wat een Sukkelig "°°1"bee1d ”Ik be“ Z°“dag met ma” dedit soort ambtsmisbruik tot het verleden behoort. Wanneer men kerk geweest 'nu echter in het tegenovergestelde uiterste vervalt en ni_et eens 0 Mr. V_ Doorn ;
111991" die geestelijken tot de Ofde T091913, die in V0116 Openbaarheid KRO-voorzitter, volksvertegenvvoordiger, etc. Mr. v. Doornde Godheid van Christus ontkennen, zijn vvij nog verder van blijft Wel in het nieuws. In de Nieuwe Li_nie van 25.l_1.67
huis. De toegeeflijkheid van tegenwoordig wordt een groter hin- lezen we, dat het volgens Mr. V. D00r11 met dem°k1"at1S¢h
dernis tot oekumenische samenwerking dan de starre tucht van toegaat In de KVP' - Q dLaten We nou eens beglnnen, Mr. v. Doorn, om de KR -le en
V1”0e§el”- TH- STELTENPOOL medezeggenschap te geven in de vorm van stemrecht en zo.
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Q Ontluistering Dit suggereert, dat men dat vroeger wel hield. Echter de
Na de diskvvalificatie van Dr. A. Terruwe is nu prof. Rahner Qude katechismus Van het bisdom Roermond 25'6'1948 Zegt:

SJ‘ aan de hem‘ pH79 ' " t <1 k 1"1< <1 1"1< <1 t biecht n omDe laatste om Z1]1'1 brief over het celibaat. ii et ls me n°°DZ§Red13 b.ag1f 1 Se Zon en de e ’ ,, '
R. J .A. v. Eyden heeft de taak van scherprechter op zich dat Ze 0.01‘ ZON e lee t utmen W0? en Vergevengenomen in de Bazuin Van 19_11_67_ Of de eindredacteur van het Mart1nusk1okJe zo slecht op de
R. J. A. v. d. Eyden is echter een zeer partijdige auteur en hoogte 15?
zijn stellingname is dan ook zeer tendentieus en srnaakt
evenals de door hem aangevoerde brief van zes kapelaans uit Q Mg1'- BIUYSSEIIS ,,P1’°g1‘e551eVe Pers Parade
Oostenriik naari hming met aZil'"nZu“Y- ,,DE NIEUWE LINIE EN DE BAZIJN zijn twee totaal an-

Q ,,Stervende hond dere bladen, die, Wat men noemt, ,,frisse geluiden laten
De ,,progressieve” propagandist R. J. A. Eyden, die zijn boek- horetl Ik ben..het Zeker met amjd eens met artiketep’ diebesprekingen in de Tijd gebruikt Om propaganda te maken daarin VeI‘SCh1]I1€T1, maar 1k geloof, dat ze heel posltlef en
schrijft 1.11.67: (over het boek van pater Adolfs Het graf heel gqed Funnen Werken Dat Ze bepaalde ldeeen Ook OpVan God”) ” een dL11d€11]k€ manler aan de man brengen en dus tot na-
,,Een stervende hond kan nog vals bijten”. Met dit oude denker} Sten?n.1en'” (Mgr-.B1uysSen In De Heraut’ dec'.l967)'
spreekwoord pleegt een Wijze dorpspastoor, inderdaad vvei- ‘ Metkdlt °f1°1e“Zed1mPY1??1%t“¥ gugineg de blladeni) dle b‘]))1"
nig diplomatiek, maar wel duidelijk, mensen gerust te ste1- W.er en Z111? Van ke Vmzgnlilg el 1e.td We prg emu‘ .,§
len, die verontwaardigd zijn over inquisitiemaatregelen van Nleuwe Llme spra er Tee S aar gev e1 e Vreug e Over U1 '
de (,,stervende” Red. C.) romeinse curie.
.H°e W?” git is> Findervonfi °°k Pate? Ad°1fS~ t°e1?.¢‘11"ia1e ,,Dat KRUISPUNT van jullie ziet er gezellig uit. Ja, ik leesinstanties em W1 den dW1I).g61’l de uitgave van Zl]I1 boek ook wel eens die ingezonden stukjes, dikwijls Wat REACTIO-stop te zetten (een terecht gestelde eis. Red.). Intussen ver- -

schijnt van de Nederlandse uitgave de vijfde druk, van de Je hegt een enor-med1m1711O?§ met datdb1ad' De-bege. . .. e1 mg van e mensen l1’1 e u1 ige veran eringen IS een
D.u1tSe en Engelse ultgave de twefede druk> terwul een Ame" Waardevolle zaak.” (Mgr. Bluyssen in Kruispunt dec. ’67).rikaanse u1t ave a1 versch nen F" S - - '. . g . e 15> een, range en paanse Lees voor reactionair in vele, vele gevallen orthodox.
ggE§aa1‘;§1lO1enng1;t1?0r.t uiggreni enfen Itahaanse» Portugese en En voor de begeleiding van Kruispunten en andere breek-

S e 1e In . °m?n' .. _ _ upnten passen gelukkig steeds meer geloofsgenoten.Wat een trots om het ultzaalen van het vr1]z1nn1ge neder- confrontatie komt er n- t ed f b~- M B1
landse zaad in de Wereldkerkl -- le Z0 -go a 1] gr" uyssen enI Prof. v. d. Linden

W13 arnbleren ook geen compliment.

Prof .v. d. Linden, een konvertiet, is onlangs priester gevvijd. Q D5‘ V" d‘ A.kker.. . . .

De Tijd van 16.12.67 zegt over hem bij die gelegenheid o.a.: Deze dommee hlkt Wel lemand’ die als men hem een vmger
,,Hij is een groot voorstander van de loskoppeling van de ggfeft’ de hel? hand ne.‘?n?t- .. .celibaatsverphchting en het priestersChap”_ T1;1dens de b1sschopsvv1Jd1ng van Mgr. Ernst heeft 1_1_1;1 1n onze
Ondanks de conciliaire constinuatie van die verplichting, 1 kerken het Woord gev0erd' Wa.t.h1.3 Vaker doet‘. H13 was eenOndanks de pauselijke encycliek a11_esbeh_a1ve bescheiden gast bl] die p1echt1_ghe1d.
Op de drempel Van je priesterwijding Zoiets publiekehjk te H1] kritiseerde net feit, dat Rome een half Jaar gewacht had
Zeggen Ninden Wij bedenkehjk met de benoernlng van Mgr. Ernst.
De Nederlandse Kerkprovincie heeft geen nieuwe priesters Op de eerste plaats Z31 Home daar W61 gegronde redenen
en professoren, die zo te werk gaan. voor gehad hebben . .. .

We hebben aan onze eigen vrijzinnigen en dualisten al de Op de tW‘?ede plaa m9et D5‘ V‘ d" A.kker m Z1311 elgen kerkhanden V01‘ maar kritiek op Z1J_n elgen synode u1t0ef_enen.
Laat proi V_ d_ Linden eens bij Rahner in de leer gaan Wie de oecumene W11 bevorderen, moet met zo grof optreden

op zo’n plaats en zo’n t1]d.
Q Het St. Martinuslflokje l_<_lepelt vals . Modeshow

D1t Venlose klokje SChl"1]f’l1 daags voor Kerstmls 1967, ken- - - 7! - -

nelijk om de boetecelebratie een handje te _1'_1e1pen: Het hlpp-ed-b‘1SdOmb1ad ”OnderW§_ Lgt Iéreda Over de blsSChOpSW1] ing van Mgr. Ernst,_ 2 67.
fgghfuleilse 151:?eglankige§éh{;ni?ete?11eearn%er%13T{%%§Egglzreffihpg Zij die om de een of andere soelale, politieke of d1p1omat1ek_e

tot zondevergeving.”
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in de nabijheid van het altijd buiten bereik der t.v.-toeste1- trip voorschotelen. En is de professor niet een ,,progress1ef”len hebben amper kunnen proeven, hoe verfrissend de shots vorst? Of men in de States 0-nder rede1_1]k denkende en goedwaren van de jonge vrouwelijke lector bij de tweede lezing. op de hoogte zijnde geloofsgenoten zo ingenomen 1s met d1eDe modieuze mouwloze kleding en de aantrekkelijkheid van indoctrinatie-trip Wagen W1] hee1,_ heel sterk te betvvlgfelen.een knievrije jurk was een nieuw element in deze manne- Beatle theologie is beatle theo10g1e.lijke zelfs celibataire en daardoor eenzijdige plechtigheid van
minstens uiterlijk grotendeels vvelvarende kerkvertegen- . De Underground Church in de USAWoordigers. Op dat moment Werd het tastbaar, dat Kerk Prof. Schillebeeckx heeft het in de Bazuin van 21.1 over deduidelijk te maken heeft met mensen en Wereli ,,progressieve” Underground Church, die zich daar vormen

_ zou. Er is er in Nederland ook een bez1g z1ch te vormen,De Stem en het hlernamaals Professor, een QRTHQDQXE_
De Stem’ die Z0 graag jaar in Jaar “it wprogressieve” Stem‘ En Wat de ,pr0gressieve” Underground Church betreft, dieming kweekt heeft van een anonieme redakteur een inter- is bij Ons ahang; Sjaloom, Mjedema, Venhuizen, etc., meerview met een anonieme leraar geplaatst. Wij gebruiken dat Opposanten van Pans dan van epj_5c()paa_t_ De orthodoxe, dieWoord anoniemt Omdat als het eens hoogst Zelden in Con“ zich bij ons vormt staat echter in ongebroken trouw t.a.v.frontatie gebeurt, de ,,progressieve” pers zo graag het woord leer Wereldkerk, pans en elke Orthodoxe bisschop.anoniem gebruikt om Confronttatie te diskwalificeren. ’De Stem van 9.12.67 laat die leraar dan zeggen: '

,,W@j bevrijden ons van autoritaire plichten als paus-
plicht en zondagsplicht, maar pas als we dat gedaan
hebben, lean het eigen geweten gaan functioneren.
hebben een aflceer van alle bindende uitspraken. De
waarheid, we weten er niets van. Ooh Paulus 6 niet, ook
de paus heeft geen hot line met het hiernamaals.”

En de Stem zet er met reuzenletters boven; ,,Ook de pausheeft geen hot-line met het hiernamaals”. Wie zal de Stem
eens stemmen?

Onze bisschoppen in de oorlog
De Tijd brengt uittreksels uit een boek van H. Neuman overSeiss Inquart. In de aflevering van 7.12.67 hebben wij metgrote belangstelling en ontroering gelezen, hoe onze bis-schoppen van toen in volstrekte collegialiteit zich onder dezwaarste druk en de moeilijkste omstandigheden, heldhaftigverzet hebben tegen de konsequenties van een gevaarlijke
en verwerpelijke dwaalleerz het nationaal-socialisme.
Wij Wensen onze bisschoppen, die nu verantwoordelijk zijnin deze Kerkprovincie, een soortgelijke moed toe tegenover
de vrijzinnige dwaalleer, die zelfs binnen de Kerk verW0es-tin en aanricht.

g
-x- asUncle Edward and his trip

~)(>Prof. Schillebeeckx heeft een ,,pr0gressief” theologische trip
gemaakt door de States en de Bazuin heeft haar nummer
van 21.1 practisch daaraan gewijd. ,,Unc1e Edward, Wat de
Beatles zijn voor ons, ben jij voor die zusters” luidt een
van de koppen. Overigens had de TV (Kenrnerk) ook al bee1- ,
den van die trip. Vorstelijke personen plegen als zij een
trip maken ook in hun spoor lieden te hebben, die later die
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1-” of bisschoppen; een uitdaging aan Rome om in te grijpen, on-
danks de krokodillentranen, die erna vergoten zouden Worden.

" H ’ ' Hij schrijft:

Wij” in huwelijk en gezin van de paters van de HH Harten ”T?ch Uoel lk (pafter S1068‘ -Red.)--my verw-t-mt aan deBavel gaat voort Sinds eglige tijd Zonder rimatuia éan vlsfevan ds. Kaptezn waar ht] schrgft: (er zgn ooh zeer

Ernst maar de redektie heeft destijds duidelijrll gemaakt dat Wyzmmge dOmmees' Red.) -- --

helendaal geen breuk was tussen Mgr Ernst en haar Inte “AIS twee mensen nag long zyn en Z” kennen elkaar nag
' ' gen" maar kart, is het zonder meer onverantwoord tegenover

11661. En We geloven dat oprecht. elkaar . . . Allerlei mogelijhheden tot innerlijke groei, die
,,Zelfs geleerde mensen sloofden zich uit om het bestaan van God “"99" mm” een werkelijhe kans krijgen bij een Zeke"?
te bevvijzen. Di’; werd heel gewoon gevonden en beschouwd als “$0959, Worden eventueel afge5"ede"- Is er Spmke "an
een eerbiedwaardige wetenschappelijke bezigheid. In wezen was 99" lange Uerkering’ betreft hat twee jonge mensen» die
he‘; g0d§1a§1;e1']ijk”_ (pag_ 243) De vette druk is Van onS_ Tegen_ het beide begeren en zeher van ellcaars gev0e-
woordig sloven geleerde mensen zich uit, vergeefs, om het niet- lens en “an elkaars Planner‘ ham" de wekomst’ mane”
bestaan van G-od te bevvijzen. De oude theologen Worden op Zij bovendien dat Zij Zonder de geslachtsgemeenschap
”pr()g1'e5gjeve” manier uitge1uid_ niet ,,kunnen” en zien zij geen mogelijkhezd om te trou-

wen, dan is het in de huidige hultuur begrijpelijh, dat zij
,,Eén van de grote voordelen van déze td is, dat we eindelic ertoe komen.” (Ds. R. Kaptein, Voor en na de tr0uw-
op weg zijn (die slogan! Red.) iets van de levende Jezus van dag.”)
Nazareth te ontdehhen. Van de MENS, die een hart had, die
handen en voeten had.” (pag. 245). En Dr. Spee vervolgtz
E1. Staat duidehjk: mens I H ,,Waar twee, offzczeel nog ongehurwde mensen oordelen ver-

antwoord te handelen als zy tot samenlevmg overgaan, clan
,,Om daze Jezus van Nazareth gaat he; En wig zelf een a_nt_ strel-ct hun verantwoordelijkheid zich ooh uit tot het even-
woord zoeht of moet antwoorden op vragen van hinderen, zal tuele kind dat verwekt ha” warden" Zii diene" maatregelen
zich tot daze nabij gehomen MENS moeten wenden.” (pag. te nemen 9f Z0," "arm mm Samenzijn te 17919119", dat 97‘ gee"
245), kind van komen lean, Dit mag immers nooit het hind van de

rehening worden. Duidelijh is wel, dat juist op dit gebied nog
1t de mgezonden stukken rond het voorechteI1.Jk verkeer b11]kt veel mboes doorbroken moeten warden en dat deskundige

eensdeels Welke ravage deze paters a1 eangerlcht hebben, an- ”nuchtere=> voorlidlting ht-er broodnodig is)» (Deze PRIES_
derdeels, dat er desondanks nog lezers z1Jn, d1e gezond gebleven TER Uerlwndl-gt de nmijheidw Om Uoorechtelijk Same” te le_

Z1311‘ ven. EN voorbehoedmiddelen gebruiken.
Deze laatsten zouden Wij Willen adviseren: ,,Zeg he’; abonnement
op, dat is een positieve bijdrage aan de sanering van de Kerk- Daar heeft zijn blad geen bezwaar tegen, integendeell
provincie, die door geestelijke en sexuele vrijbuiterij zo zwaar is

aangeslagem” ,,De hwestie van de voorechtelijhe samenleving is een van de
‘X’ ‘X’ ' vragen aan de eigentijdse mens, aan ziin waarde- en verant-

‘X’ Q woordelijhheidsbesef. Ih deed een poging met u te zoehen
En dan Dr. H Spee, die, ook na de Paus in het openbaar gekrenkt f naar de waardene die hie?“ in het geding (Of gedmng)
te hebben, doorgaat met zijn ,,nieuwe moraa1” overal te verbrei- Uiteindelijk zal elk‘ men-9 Z9” "wete" be-911539" IN I/RU"
den, zonder daarbij kennelijk gehinderd te Worden door oversten HEID'”
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En dan een andere auteur, ditmaal een grapjas:
,,T0en de vorige maand de paus geopereerd werd, hebben de
lclokken van de sint Pieter enlcele dagen niet geluid, om de
komplete rust van de patient te verzekeren. Ila vind dat heel
verstandig en voor de paus. Maar waarom moeten op z0n- Dr. Franz Weninger, ‘kapelaéinl In Wen?“ I5 kOr_t 9e|eden op ejndagmorgen - en soms heel vroeg - overal lclolcken warden ge- interessant idee g6k0m6- HU IS namelllk 9°dSd'e':‘_St|eraar aan __elaid? Tenwijl mensen, die de hele week hard hebben, gewerkt modeschool van de stad in het slo? Hetzendorf. HU, legde aan gm
eens willen uitslapen, Sterker; terwijl er honderden mensen Ieerlingen, die bekend staan als vooruatstrevend lnzake mo de,
vergaan van de hoofdpijn, ziek zi]'n of op sterven liggen? een vragenlijst voor gver he; Onsleg/f/BFP hoediellgegteegn brggte

- 9» ge'|'nteresseerde jeug over e e mg van ,OF MAG IK DAT NIET VRAGEN VAN KONFRONTATIE zijn functie in de kerk? Het resultaat legde hij aan ole synode van
' ' ame voor.Hat mag!

het dlOC66S Wenen ter kennlsn
1) Je kunt zaterdagsmorgens uitslapen.
2) Je kunirzaterdagsavonds vroeg naar bed gaan en zendags er \é\é'JpiQZ:*:te$aia3Lazinmde9;SF§;9;n3:n9|:]%iY:;,sdat ,de priester, ookvroeg u1t komen. ,,Weer of geen weer , de natuur 1=n b.v.

I d , kenbaar meet zU.n_, VanUW blad houdt Z0 van NATUUR immers! , buiten_zUn Hturgische dienst’ Z9. émg -- _ 60 ent3) Voor de Ziek -d d k t 1 -d hen vmdt 28 procent, dat d|t altnd zo moet zun, DFOCen en verm0e1 en e ver eerss room om e1 en.
. -y -- - ' t ordt. 'b|Als dat Waanzin is, dan 00k het stoppen van klokken, die opr0e- a||een_ Wafleer |_1IJb dlenit d0ete,kllA§;:;>nedneFdé/lgrjl51:: W J

pen tot gebed en getuigen’ dat er een -GODSDIENST is“ - %?:§r?t':n1sz¥k:>Srb:::{ xzedezseprsrogressieve dames vinden dat deAls de paters van Bavel - de goeden met te na gesproken - d1t h f t. met Van de Iekenniet rneer zien, kunnen ze beter naar het Humanistisch Verbond priester zich buiter] Zun Hturglsc e unc legaan b_V. hoeft te 0ndersche|den.

Op de vraag, waardoor de priesrter zich dan moert onderscheiden,
En‘ achter Op dat Hummer staat‘ kiest 4 procent toog of pij, maar 50 procent ole stijve en 20 pro-
We€wijZeT- Spreekul” “OW geZi"$Pl‘1""i"€- Vanaf 20 novem‘ cent ~de liggende kollaar. De anderen een of ander embleem.ber zal het ,,Bureau voor Zevens- en gezinsmoeilijkheden” van Maar velen van hen wijzen er op, dat de priester zich allereeretMaastricht iedere week een apart spreekuur gaan houden voor moat onderscheiden door zijn hele hOUdil’19, Zijn Qedrag en ZUHGEZINSPLANNING. Voor zover wij weten is dit het eerste gOed\he;d_katholieke hnwelijksbureau dat eindelijk eens iets op dit ter-

|-- A- HOOD S-1-rein gaat déen.
Binnen het leader van dit spreelsuur kan advies gegeven
worden over de vormen van geboorteregelng, die voor de
eigen siuatie van (lit bepaalde gezin aangepast en aanvaard-
baar zijn. Men gaat van het standpunt uit dat de geboden
mogelijkheden tot hulp reéel moeten Dit houdt met name

Iin dat die mogelzjlcheden niet altijd beperkt kunnen warden
tot alleen maar de z.g. ,,0nth0udingsmethodielcen”.

-

1.3 31

¢_nn\3

''31

DIT IS PROVOKATIE AAN MGR. MOORS. Dit is precies de
weg van Spee en Heggen. Hebben wij geen recht op een duidelijke
antwoord?
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' gevend geweest, toen hij zijn beslissing-nam de huwelij-ksbureaus
hun eigen verantwoordelijlkheid te laten inzake gezinsplanning.’
Wij zijn van mening, dat het van meer moed getuigt een dergelijk
rapport in te trekken dan om er mee voor ole dag te komen, zeker

1a¢q- Maritain contra Schoonenberg in het Nederland van vandaag . . . . ..

Jacq. Maritaln las Prof. Schoonenberg's ’De macht der zonde'
(In Engelse vertalmg). Ziehier zijn oordeel, dat men kan lezen in Lmkse Bazum'st°ten
’Le paysan de la Garonne' p. 233 en 234:

ln het nummer van 14-1 laat de Bazuin weer eens een aantal
av! 9 \ . ,, _. .

Cest la une hurdle rmnterpremtwng desastreuse at mtole_ lekker llnkse Bazulnstoten schallen.
rable de toute la pensée chrétienne 1: ' Erger is Wat daar ‘nog meer staat. Men suggereert een dialoog

1 . ., ces ravaux menacent _

de deconcerter completement la conscience chrétienne et la te Wlnen’ maar Vermoordt bu Voorbaat al de kansen ertoe door
vie de la foi; et au lieu du Um,“ eu nouveau demandé beledigin-gen en neerhalen van rechts.
none ége’ l-ls lfapportent que la fimée (run bot-S pourri gm. Luisteren we naar drs. A. W. P. Boogaard:

bl d dn’arrive pas d flamber”. ’Bovendien wil ik hier even opmerken, dat van de dag a en ie

ik lees, met name de Tijd er goed aan zou doen nu eens op
te houden met het publiceren van die ,,Brieven van lezers", waar-

Avis aan Pfof_ 3chi||ebeeckX in alleen emotioneel op progressieve standpunten wordt lngegaan.’

' ls dat niet een rechts-reactionair stanolpunt? Wij horen Goebbels

In zi_jn boekje 'Chr;StuS' t ’d- . . _ , , al lklappen! Overigens ook links-reactionair Stalin klapt mee!

h f egenwoor Igheld In de EuChanSt'e' Over Confrontatie schrijft Bogaard van alles en nog wat, allemaalso rijt professer Sohilleb k bl . ',

eec X Op Z H Over de pastoor Van bekende en beledlgende slogans, en dit;Ars (die) nog even 'sensual' t‘ h’ l h 1

H. H ' '1 is I?-C as et vm_m.e VOlk§ge|oO,f’ de ’Maar voor deze groep zie ik geen andere oplossing dan deze:ostle uren blddenol kon bekgken en zeggen Je le vlse et ll me
' doodzwi' en’vise'. We -kijken naar elkaar’ (zie l"kl ‘d 1 - -'9 'kel Van dezelfde auteur in het _\|_/93" $16.]: ul en.|(.jhe talks? het er luist, redactie van de Bazuin, juist meneer BO9aard, dat wilden

U sc r1 voor eoo , 1965,
blz. 138). De professer vergist zlch, want niet de pastoogl?/an Ars We mg eens even Van progressleve Zilde bevestlgd men
heeft zo lets geze d, m - -- - -g aar een vrome boer ult zgn parochle. Dle Uitspraak van Congar
a woor e op- e vra " l-- - -

kerk deed: ljiavise‘ |ea%g/izgggp :tuL;|rmr:,2'vi‘::,t hga:|§£et]lJd Wegens ziekte kon de Franse theoloog Congar O.P. op het le-
Op. hoogteyen . kencongres in Rome zelf niet spreken. Zijn tekst Werd v00r8e1e_

'Viser’, mikken oloet een schutter, professor Schillebeeckxll Zen; daarm Staat 03':

,,De Kerk en de wereld zoeken hetzelfde: de mens te doen

De moed van mgh Ernst slagen, maar langs verschillende wegen, want de Kerk is iets
anders dan de wereld: zij bestaat in de wereld en voor de

Het ’BiSdOmb|ad' ('S_|_|ert0genbOSCh) Van 15 december jl Spreekt wereld. Het is goed, dat de geestelijlsen weer de wereld ont-
over ’de moedjge beslissing, die het Bisdom Breda _geno;T;en heeft dekt hebben, maar tonen soms nelging van zich af te wer_

inzake de huwelijksvoorlichting, een beslissing die aanvankelijk in pen alles waamit zou blijken’ dat zij iets anders dan de wereld
Nederland en daarbuiten weerstanclen heeft gewekt. Ernst’s rap- }]g;cte%enwOOr€l.§gen: Kloosterregel’ geestelijk kostuum’ geeste't 9?

port over dit nieuwe perspectief is voor mgr De Vet richtln U e even“ U'
' 9' (La Croix 17-10-67)
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Rtlplj V001‘ Prof. Schillebeeckx
1n Amerika.progressieve theologen '

Men meldt ons van de overzijde van de Oceaan:
Ja u hunt erust k '9, , 5 O0 een Progre-9518f theoloog warden. Daar_voor t dbmoe u an allereerst proberen om een of andere 0nder-

In The National Catholic Reporter (Kansas City, Missouri, U.S.A.)wt]-9 ("Zn £9 krljgen aan een universit 'ext. Daar wordt de aan-
l3 d '| komt de tekst voor van een interview door zekerekomende theoloog dun al gauw afggsneden U d h van ec. 1.. Y

verwachm" ' h " an e O01-Walla Art Winter, lid van de staf van dit blad, afgenomen aan E. Schille-gen en zorgen van et herotsme en de la he’ .. . Id dgewone mensen. Dan kan ht] ztch opsluiten in ideeén fdie niet: beeckx, op tournee in de States met znn impressario A. Truyman
' ‘ ' ~ P d -Director Dutch Television). Er was eenmet het gewone leven te maken hebben, Als luj zich immers (V'$'te'kaa"tl9- F0 U091’

gesprek met studenten aan voorafgegaan, waarin S. de katholiekezou afgeven met gewoon pastoraal we;-19 dun ..
. > /I Z h

' zou U a eel b’ h van de \/erenigde Staten ‘a pretty good going’ hadglluw Sivten op. mensen dze met alleen geloven, maar v0lk0- ‘S50 Oppen
me” r h l l ' ' gegeven, d.w.z. dat ze er aardig van langs hadden gehad. ’Z0verP” Pmc ilg even van en uzt de dm

- . 89" waarvan onzeacademlcus weet dat ze met bestaan. , als hij kon zien, had hij gezegd, staan de bisschoppen van dit
t h olk s eciaal met -hen die ver-Mzjn tweede suggestie is om een goede slagzin te zoeken, zo land niet in contact me un v , p

lan end uitzien naar verandering Als de afstand groter zouOngeveer tn de stijl van Time. De moderne journalistiek is toch 9 -

d h" tot een schisma kunnen leiden zei hi] Hij wasZztmers “ft OP scherpe, dramatische slogans. Zonder twijfel is V‘/or en» zou U 1 -

een nztstekend zets, om het substantief ,,dood” ergens in in feite tot de conclusie gekomen dat in deze afstand het grootste
ze slagzm te plaatsen. Evenwel moet de theoloog zljn beste verschil bestaat tussen de Kerk in de Vereni-gde Staten en de

" " i d' b h d wordt als de meest progres-krachten reserveren om zyn twyfel of gghreguwend Onge_ Nederlandse Kerk, ie esc Ouw
sieve in de hele Rooms-Katholieke Kerk’loaf onlogisch te malcen Juist dan za "' l hr] cle m t bl‘ '- -

ees e Pu la G d r zi'n aandeel in de Nieuwe Katechisimus, antwoord-telz krilgen van-_a_ndere theologen, die weer proberen om het evraag naa J

Z ' de S dat hij met het schrijven ervan niets te maken had gehad,ge ee zeer mzmtzeus uzteen te rafelen .

“ maar dat hij wel adviezen had gegeven aan de auteurs en censorVervolgens zmoet ht h~ _] et verleden vergeten en er 0 swan d t
syn theologze gloednieuw is en dat zij On; cO,,f,§,,tee,t’m:t van het hele boek was geweest, toen het eenmaal klaar was, op
lets, dat geen enkele generatie ooit onder de ogen is gekomen last van -kardinaal Alfrink. Daarna kwam -het gesprek op het ver-

d d En else vertaling van het boek (N <B- bi] decreet vange avant-garde theoloog moet veronderstellen, dat alles eigen- b0 van e g i - . ..

k ' ' - de Congregatie voor de Geloofsleer van juni 1967 zijn alle ver-
l_J_ met hem begonnen zs. Ten slotte _ en Cl;

Tljk - rnoet hzjvooral niet duidelrjk schrijve1t1.li4§:e17n:1flZ,Z;1; talingen van het ‘boek -kerkelijk verboden, Red. Confrontatie).
malckelyk kan volgen, dan is alle kans op sucggg Uerkeken Was dit verbod nu wel noodzakelijk? S.: Het was niet noodzake-
Het zou heel goed ztjn, als de progressieve theoloog contra: lijk, ‘want het was een -katechismus voor volwassenen’.

d ft ' het buitenland vaak als er in de Kerk van Neder-dictorische beweringen kan opstellen, want dat zal juist be- Men over rij in
land iets gebeurt ging S voort Daar heb je bijv. dat geval vanwonderd worden Z

d . .. .. __ .

zienbarend die e zqns pin an er dmdelgk éewys van zyn Op‘ - - . - '- ' ' - -p zzc ten En als er dan zn de dagbladen, an die priester die wilde trouwen en aan wie mgr. Bluyssen dispen-
d P te wachten. Detzkelen verschijnen, hoe hij alle fundamenten geschokt heeft satie verleende, zonder op die van e aus

” ’ ' t ‘n kwestie was ‘in een moeilijke situatie, een crisis’. Toendun is hlj Zeke’ OP de goede weg. pries er 1

paste de bisschop het aloude moraal-principe toe, dat men in
Aldus: DR_ GER

methodistitgg EENEIEDY’ zulke omstandigheden tegen de letter van de wet kan ingaan, als

155° Op Van L05 Angeles men zich maar aan de geest ervan houdt (Red. Confrontatie: de
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§0\/jetoloqrie
In de Bazuin. een blad, dat de ,,pr0gressieve” vervreemding zoin de hand Werkt, leert Jan P. Schuyf ons (26.11.67) Wat eigenlijkcornmunisrne is gemeten aan Christendom.

,,Waar het in de Sovjet-Unie en in de hele communistischewereld om gaat: is het leefbaar maken van de wereld, van hetheelal. En dat gebeurt principieel, zonder omweg van eenABSTRAC heil, zonder getheologiseer of gemoraliseer.”

,,De communisten denken VEEL efficiénter; de 0nverbreke-lijke band tussen theorie en praxis is trouwens een van de pilllers, waarop het marxistische denken steunt.”

Hier breekt je de klompl Het is imrners een kenmerk van hetcornmunisme, dat het zijn doctrines handhaalfde, 00k als er mas-sa’s sovjetburgers bij krepeerden!

,,De christenen - 00k de meest praktische onder hen - levennog met hun hoofd in de hemel en daardoor raken ook hunvoeten ole aarde nog maar nauwelijks. Zij zien achter de ma-terie altd nog het ,,h0gere” en verliezen daarmee natuurlwjkkostbare tijd.”

Het hogere zet de auteur de haakjes. Hij, de communisten en destruisvogels steken hun hoofden, resp. koppen in het Zand. Beterin de hemel, dan in het zand, maar een authentiek Christen leeftop het zand, zonder daarbij de hemel te verontachtzamen.
,,Wie de gang van zalcen in deze landen kent, weet dat ernaast de theoretische ideologie een ,,levende ideologie” be-staat, waarin de voornaamste idealen van het communismeemotioneel zn verankerd.”

In het tweede citaat ziet men hoe Schuyf vvijst op de 0nverbre-kelijke band, die er bij de communisten zou bestaan tussentheorie en praktijk. In het derde citaat blijkt alleen a1 de theorieeen dubbele bodern te hebben.

62

.. " ' ‘d 1 an de,,In de d1a100g bluken de abstracte Vmheldsl ea en V t

.. ~ - d communis-
ten. In de communistlsc e were

. - - t eens zo on-tisch te beschouvven en dat 1s mlsschlen nog me
redelijk.”

d Slachtoffers
;

.

, . . - av e
Estland Letland, Lithauen, de Oostblokstaten, de

Stalin van de Gepoe, Van de ,,ve111ghe1ds lensV811
1 .. .. - h d edaan.rote praktlsche ervanng Omtrent de VH3 e1 Opg

g h t h‘erb" laten Onder het artikel staat: vergeet hetMogen we e 1 11 ,, , ten kan ment Moskou‘? Ja, z0 I1 Pramaar en erboven »PI‘a'Ee1'1 me
~ th 11 d is voor eenbe/“er Vergeten’ Waite het 11.1et’ ldgh }:1l:tte1?j1t1< gediglogiseer.Zeker soort evangehsch-rad1caa - r -
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:9 ' h" hun wordt voorgehouden (lat I163 woord gebed m et mo3 getu|gen|ssen van amlere zmle d ezwfsvocabulariuin mm magerne g
- - krant zn de ene en metclan tn deze ztn dat men met een open

.’. . It Clgen gesloten bgbel tn de andere hand gaat neden en (aver I:.

' . . _ " ht 9
Wig ontvingen uit gereformeerde kring 0.a. het volgende schrij- narighewl, 1/vlwrm Onfe buurman Tzaaliltz ll.s.d:;:;C(l-rfileozludeven:

Zij zijn onthutst, als zl] lezen, dat $6 u _? ‘J , ._
_

- t b mzezert e mensjesAan de redactze van Confrontatze” 9" bepmefde Zm mm het woord) pas U g 9

» ,
- lean als men onderGroteslraat 42 (1, Tegelen dat men ztch alleen met God verzoenen =

_ . " zen te utsteren. ]Geachte redactte,
de eth gaat zttten om naar het hetltg waa. .. .. . -- h den, dat In de wndmg

Gezten de geest van ongeloof, twtjfel en eenzydtge aardsge- ZU" "97'bl”.ft> “ls hun wordt voorge gm Ch i t n te make”
. . . .. . .

- sh: een an er tot r s e =

zmdhetd waarm wt] leven (en dze wel met zo maar zal weg- ntmmer mag w0Tden getm” . -
- does en m0-

. .. . .
t beren boeddhtsten hmtrelcken) Zas tic met byzondere waardermg het arttkel van Dr "NWT dat me” "me Pm h.’ d mOham_.. . . . ' ‘t zn 08$

C. Strater tn aw julst versehenen novembernummer. hammedanen tot nog betere 3061511112211::De leerverschillen tussen de schrijver en ondergetelcende als medanen om tecvgrmeltl-e-{eras
heift geen gelo0f> "Och

confessioneel-gereformeerde blrjven en het is te waarderen, v9TWeemd__”“n O enl h ,, 'dat de schrijver geen pogingen doet onderdelen van zijn ge- P9" waarlyk berouwvo art‘loofsleente verdoezelen.
JAARD

. H. SPANWant Jutst daarom verdoezelt ht] ooh niet de geloofspunten, PR‘ POMIEEEL Sverschenen bovekje: ”PrOvO_theO1Ogie,,_die in deze periode voor hem en voor dezelfcle betekenis 1n Z1]I1 on g
hebben. Met name heb ilc met christelzjke vreugde zijn betoog Callenbach Nljkerk, p. 26,
gelezen over cle verhouding tussen de beide geboden dieChristus gaf. Het bewijs uit de H. Sehrift clat blj de liefde tot ***de naaste de liefde tot God een reéel primaat moet hebbenvind ik mooi en opbouwend. Ooh de aandacht die de schrij-

he; hi‘ en‘ 9
_ .

- ' . ben eweest van J5 5
ver vroeg voor Gods hooghezd en verhevenheul, boven de door ,,Nu zk _reeds lzo laniaiet;Z€‘l?aatSte nufjes in deze wereld’ons bereikbare kosmos wonend en toch niet ver van ons, was apostolalre nu 0199” d llerlei mm as__

' , m oor a P
actlzieelé bgbels en hartverwarmend voor zeder ktnd van onze voorts ZZZ, EtTl§a':;Z€il;tn;le(Z:)e)f1ZU(:lgZ7t1;(lgi¢;nteomaken

goe 8 0 ‘
smgen d d schuldbehennen omdatlk wens voor u als redactie en ook voor miizelf dat u de kracht gergésenic Z2212: Zgfvgsijjgnzszetnltgd heeftigedaan,

mag behouden en verder ontvangen langs deze weg het gees- e er
. b- h D1-(miss;-Os (Bus-

__
_

_

- ' tssc 0telyke en morele leven m ons tn verwarrzng levend vaderland moet zk Z6559” dat de mange” van P b d b k.

- - " een ver rissend a ete e-weer OP h0ger nweau te brengen. stsc/M21hzsscholé; §r1;c,ll.k(,;?.i zfgrv2:21‘/lard dd:
nen zer wor

~X> <X- al/les het waarachtige kerkzijn van de kerk is. Voorts dat
~X- haar hracht moet zoehen in zwijgen en bidder?»-

. . . .. PROF. G. VAN NIFTRIK.,,Zo gonst het thans m de lucht: God ts dood, chrtstelyk
. H I, d Weekblad p_ 326_

.. . . . . .
1n , erV0 Inathetsme, radtcale secularzsatze, anomeme chrtstenen, mon-

’diaal leven, medemenselijhheicl. Vele traditionele christenenvallen van de ene verbijstering in de andere, als zij lezen dateen atheist diepgelovig is, maar ooh dat moderne en up to dategelovigen atheist moeten zi]'n. Zlj wrven zich de ogen uit, als — O —
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- - t- bii eldlg IS en dat er omtren
bisschop verleende dispensatie, in een door prlester en bruid 3- Onlwstte zeggén dat Cash Comm 9 d landse blsschoppenNe er
geforceerde 'noodsituatie’, op lgrond van canon 81, waartoe hi] de leer gee“ twufel :?s€:a;E,;/e€3;cy)1kzdee]fs Alfrink (hierbll keek im-
het recht nlet had, zie ons vorlg nummer).

aarzelen H09» meent U errast ép maar 3 h;e|d voet bij 8'EUk)-
Daarna ‘kwam het gesprek op de liturgle. S. was de vorlge zon- pressario Pater Tmyman éich in he} gesprek, zeggend dat som-
dag naar een Mls met preek in de Jezuietenkerk geweest. Was Hlemp mengde Truymhanjet me6l' aarzelen, dooh hierop Verbeter‘
hij een leek, dan zou hi] na drle weken zoiets te hebben -bijge~

milge bisschoppen
t?dC t nis maar één blsschop’. l\/laar hoe was

woond nooit meer naar de kerk gaan. Kom dan eens in Holland! dB 3- hem weer: 1 de -|-v_pro9,»am, vroeg Truyman weer?
‘WU hebben in Holland allerlei soorten liturgie’; ’ik geloof dat Ahcrmk dan In-daft be en rdde.S. ’la’, zel Truyman weer, maf hU
sommlge Amerikaanse katholieken zich in deze Mls zouden kun- ‘Z661’ dlP|°mat_'ek a“t.”“’,‘f,§n Van. veranderin9.' ‘Yes, yes, Z9‘ S-
nen her-kennen. (De structuur van de Romelnse Mls - dle konden wees eerder In de l'|Ch iitewiewzlj nlet herkennen). Daar is een soort samenzi_jn aan tafel en met Wee‘? en hlermee was e
de dienst van het woord - het lezen van de Bljbel - en met eensoort van canon en prefatle, enzovoort.’
Tenslotte kwam het gesprek op de geboortecontrole. S. zette

O
voorop, dat de morele norm voor menselljke houdlngen in het _leven altijd persoonlijk, personallstisch ls. Het menselijk lichaamis nlet slechts blologisch van aard, en ’daarom heeft, naar mijnmening, biologlsche interventle als zodanlg niets te maken metmoralltelt. De Kerk. . .. heeft dit tot nu toe op alle gebleden vanhet menselijk leven toegepast, behalve op dat der sexualltelt.Maar op andere gebieden - chirurgische lnterventie in de biolo-glsche natuur, -bijvoorbeeld - heeft de Kerk geen moellijkheden opdat gebied. lk zie geen verschll met betrekklng tot het andere kgebied, dat der sexualitelt. . . . Alles wat op het gebled van sexu-ele omgang in strijd is met lnterpersoonlijke relaties en persoon- Dr. Slijke menselljke waarden . . .. is fout. Maar nlet wat als zodanlgalleen maar in strijd ls met biologische structuren. Want biolo-gische struoturen zljn -geen ‘ethlsohe normen.’

-- er dringend aan het boek ,,De liefde bouwt een
Hlerop vroeg ode lntewiewer wanneer en waarom hi] zljn opvatting

Wu -beielen § A Terruwe (uitg. Romen en Zonen) 109 Pag-
over geboorteregeling aldus ‘had gewijzlgd, in de veronderstelllng

Wompg "Van rld ‘ eschikt voor ouders, verloofden, oPV°<'-‘ders’
dat hi] vroeger de tradltlonele opvattln-g der ‘Kerk toegedaan W88 Het ls ultstekenriejters, ook voor religieuzen, die er waardevolle

. . .

' d voor p
geweest volgens welke kunstmatlge verhlnderlng van geboorte u1teraar' Vmdenimmoreel is.

punten mzake het Ce 1 b" m het neer te halen. Wanter meteen 1] 0
Hlerop antwoordde S. dat hlj voor het 2de Vatloaans Concilie nog

De progresmks Warellilessieve psychiater had 1ets gedaan wat hun
aarzelend was geweest in zijn lessen, maar dat nleuwe anthropo- de moderne, éndprzguwelijksmoraal

van de Kerk in authent1eke
logische en fllososche lnzlchten indruk op hem haolden gemaakt met aansmnd‘ ederstreept met ervaringen uit een lange drukke
als gezonde ethlsche normen. ln 1963 schreef hi] al een arti-kel zinvetded1gen,011dat door deze nleuwe lnzichten belnvloed was, in 1964 was hi] prakt_13k'

. . de Stem enZ_haa1den alle geschut van stal, dat
deflnltlef overtulgd dat er een verandering moest komen in de

De N1euW?Lm1el,< nden Allemaal hetzelfde jargon, allernaal de-
traditlonele leer. Voor Paulus Vl is het voornaamste probleem, ze maar_V1nd?n

fde frasen van hun progressieve” bralntrust
hoe deze nleuwe inzlchten (die van S.? red. Confrontatie) te rij- Zelfde ultgestlpperd Z1jn- EEN MASSALE VRAAG.
men zijn met de encyclielk Casti Connubii van 1930. Het ls volgens Moge het amwoo .
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.. - _ _ d bestaat iS' heist een nietweter of Go(Een Godsontkenner 1s at ,

een agnosticus. Red. Confrontatie).

dt zegth het andere ontkend vvor ,Zonder dat noch het ene noc EERSTE
7’ h 'sten van Chrlstus, dat J

Redakteur Drs. J. Heymans, Passionist schrijft in het december- de hedendaagse C fl .. n en tggh11e mense, vvaarachtlg mens, gehlk §_

nurnmer van ,.vKruispunt”, dat wordt uitgegeven door de paters plaats mens was "h 'd z"n er—Z1JI1"V°°r‘de'anderen’nvvege zijn vr11 e1 , 1]
.

August1Jnen_ Conventuelen, Carmelieten enz., o.a. hsegstnifjrsirfze TWEEDE plaats Z6 het W00l"d V-an God ls’ de
e G d of Wat de Bijbel ook Zegt-” (Vetgedrukte Confron-

,,Daarom bestaat er nu korzeligheid over het feit, dat men Zoon Van Omeende alles aan God te mogen toeschrijven, zelfs het toelaten tat_ie)' dergelijke Vrijheid totaal beleefde 1’I10e5'¢ W91 in c0I;l_iCt
van het kvvaad zoals de Jodenmoord, de kleurlingenverachting

W16 een -- 151, Daarom de kruisdood. En als C ris-de were
-

of het sterven van een dierbare Met de kreet God wil het” komen met mu on b tdat door mensen, dle
- ,,

' k uisigd wordt, dan ge em"
.

hebben de kruisvaarders te vuur en te zvvaard Muzelmannen ‘E115 Qpmeuwge r 11 maar bezeten vanz1chze1f.De verlossmg-
~ es,

uitgemoord en Worden bedroefde mensen bij lijden en dood met VRIJ Zun van a de MENSELIJKE VRIJHEID- ' <1 verdracht van
.

AAN HUN LOT OVERGELATEN. (vetgedrukte van ons. Red.
Van lip eogs Z0 vvordt de VGI‘1OSS1I1g g€z1en.tC€r1st:s

Confrontatie).

Van b vrijd van hun persoonlijke en maasc app 'Het is zonder meer niet Gods Wil dat onze dierbaren sterven, heeft de mensen e ord menselnk leven-- brengen tot een veraI}FW°_
_’

maar dit te zeggen is een slordig antwoord op vvanhopige vra- mke dwang Om fe' h elf zouden zijn H1] W11 de volkomen zelf. h 1c Z
-

.

gen. Alsof men Weet Wat Gods wil is. Dit is de onbescheiden-
Waarm Z6 ge ee Z H" t ons met tot de g0dsd1enst,- - <1 mens. 11 TOBP

-

heid ten top. En deze onbescheidenheid wordt gestraft. standggklliigeéi? nfaar het leven” HZO kmgt het humanlijslélgi
De nieuwe richting zal hierin bestaan dat zo’n mensgemaakte

Zegt O 7 t kkenheid en is de RARE T- - ~' ro
. ,,

en mismaakte God niet alleen als Woord, maar ook als begrip een dlepwhrlstilluelle diigrdie van bevrijdel" in aue Opzlchten
en verklaringsgrond zin voor zin uit deze wereld zal Weggedacht Godmens Zfrvéoifrontatie).

,

Worden. DE HEDENDAAGSE MENS REKENT NIET MEER or <Ve"gedr“ EN DE HUMANISTEN BL“ ZIJN MET Z0 N I-IEY...Z0’N ALLESVERKLARENDE EN ALLESKUNNENDE GOD EN WAT Z'[€I;LZIJN WONDEREN.” (Vetgedrukte Red. Confrontatie).
MANS I - .1 en zegt in hetzelfde nummer: Dat Kruispunt van,,Hij blijft voor ons slechts degene, voor vvie we sidderen, niet En B uyss 111 uit . Je hebt een enorme invloed met datover wie we denken en spreken.” ,,Het Woord God moet ons 1111119 ziet er geZ1e'd?ng

van mensen in de huidige veranderingensteeds moeilijker over de lippen komen. Het moet blijven han— ].°1ad' H De kfiege lelle zaak ....(!)gen in ons fluisteren.” ,,We moeten onverbiddelijk en onvermij- 1S een vvaar evo -delijk er aan vvennen zo weinig mogelijk met God te doen. Z0-veel als hij vroeger moest bijspringen in onze nood en onWe-tendheid, zoveel moet nu de mens zelf zijn situatie onder ogenzien om er uit te springen."

(De auteur zal toch Wel het Onze Vader kennen? Red. Confron-tatie).

* *
,_.In z1_]n besche1denhe1d(!), maar ook door de ervaring W1,]S ge-worden, begint de nieuwe mens met God niet te noemen. Hijzegt niet: God bestaat niet. Dat is ook onbaescheidenheid. rMaarGod niet noemen is heel iets anders dan God ontkennen.”
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. W ldkerk en de PausOnze elgen Weg’ dat ls de Weg Van ded ererogressieven”. Hoe

V. “ [. ‘ I ‘d en met die Van een handvol NedellEan'tS‘idi<It het is toch Weer.
' 151 00 U1 0 ,dlplomatlek M-gr" Bluyssen Zlc 'uiste op-.

' kiezen tegen Rome, een Om]8.I'I1II1€I' genoeg een stelling
vattlng Van de °°11eg‘?1‘te1t' . - '11 Zijn artikel inWij houden niet van die gesuikerde blttere p1 en

e Heraut van december 1967 is een OP het eerste Gog WelwlllendMgr. Bluyssen is begin december teruggekeerd uit Rome van de jtuk over de Paus, maar zo tussen de regels door lezend, vraaghalfjaarlijkse vergadering van de Liturgische Raad.
‘e, is dat goed?

..
En heel tactische publiceert Kruispunt, dat kol1ektief-,,progres-

1/[gp Bluyssen volgt misschien de voetstfflpletn lieigregoggiagesieve” blad van een heterogeen gezelschap ordes en congregaties ger’ die ZQ’n grote r01 heeft gespeeld bll e O
- op dat ogenblik een voordien reeds gehouden interview met de I-O reggiviteit”.bisschop. Wij volgen het in grote lijnen:

gehrief pater van Kilsdonk niet 11’l Kerkeblad \fr1c>0;2g§a),1-2,,In de liturgische constitutie van het 2e Vaticaans Concilie denten aan de Universiteiten te Amsterdam a . - -
- hoe baanbrekend die ook is - is men uitgegaan van het (confrgntatie april 1966):idee, dat de liturgie in grote lijnen moest blijven Wat ze

,, .

was en dat aanpassingen vanuit het centrum der Were1d-
De Kerk van ’s-Hertogenbosoh _N.Br. schynt e'}<l:“e9rlZkerk geregeld. zouden Worden. Bovendien is de meerderheid jaren de plek, waar de beslzssmgen vtzllsn, 32 "Zvan de liturgische raad, officieel belast met de uitvoering
en wereld geschiedenis maken. Vanuzt eze ervan de concilie-besluiten, ,,het van harte eens met de maart 1963 de geboorte-moraal van ,fCastz ogmygrondgedachte van de constitutie en de manier waarop de
- verbocl van mechanische anti-conceptwa, - gerl-3 dtlveerde vernieuvving zich voltrekt. Maar een minderheid voelt tot de menselijlcheid.”_zich daar niet happy mee en pleit voor meer ruimte, vrij-heid, experiment. Deze strijd is er.”

Een bisschop moet nauw verbonden met_WeTe1di‘;;:rkenenP2?:,,De centrale commissie in Rome staat diametraal tegen- he’; geloof, de moraal verkondigen van ’d18 Wereover onze wens het vaste stramien te laten vallen en ons te Paus en geen eigen inzichten, in 8fW1]k1I1g' daarvan,concentreren op een liturgie, die van situatie op situatie vale-yen,aangepast is.” ,,Wij” - zo verklaarde mgr. Bluyssen - ,,wi1-len niets doen Wat niet reéel past op Wat We voelen endenken. De Italiaanse umentaliteit heeft daaraan in zekerezin geen behoefte. Als de praktijk van de papieren regelsafwijkt, blijft men er volkomen rustig onder.”Toch sluit Wat in Rome groeit, in vele lijnen aan op WatNederland wil. (Hollandia docetl 1’ég1ise c’est nous! Red.Confr.) Mgr. Bluyssen vervvacht nog verdere toegroei. Maarop he‘; ogenblik is het voor de Nederlandse bisschoppenheel moeilijk een vrijere vormgeving te realiseren. En datschept het dilemma, waarbij velen er voor kiezen verderte gaan dan officieel is toegestaan, omdat we nu eenmaalonze eigen weg moeten vinden.”
I,’ <

~)(~~)(~

~)(~
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Priesferwijding van De Wijdingsplechtigheid heeft geheel in het Nederlands plaats
gehad in de z.g. ,,boskapel” der Paters Augustijnen, een half cir-Prgf, H, van der Linde kelvormige, van beneden naar boven oplopende zaal met stoelen,
waar zelfs geen kruisbeeld met crucifix is, terwijl het H. Sacra-
ment in een kleine zijkamer rechts van de ingang is weggestopt,
toegankelijk door een deur.

Men schrijft In het ceremonieel werd in het Confiteor de uitdrukking ,,Maria,
' altijd Maagd” vervangen door ,,Maria moeder van de Heer”

Op 18 dec jl (tweemaal). .

Boga-h g s. rant. ,,Mgr. J. Bluyssen, blsschop Er Werden lied;|es gezongen van Oosterhuls, Naastepad en an-
heid samengesielde ritu erdag H? en slfqaal voor d'eZe gelegelb deren .gehuwde Va; ch: I318; e1‘W1Jd111g_toegediend aan de De p1:achtig"e’litan1e van Alle Heiligen vverd weggelaten.n
stand verder 'te l'eze'n If _e: V°°1‘ma1l§ Predlkant. .. Fr De blsschon .overhan(‘11gde een evangeheboek aan de wlgdelingbgte lgzondere van deze _pr1esterw1_]- waardoor hl] ,,bevest1gd” wer-d 1n ,,de verkondiging van Gods

diakonas F" "daft Prof. van der Ifmde nlet bi1_]de bo0dschap” (een dergel13k.e plechtigheid kent de Romeinse
als Nederla s;V1JHmg Omvlllg — dlt omdat h1,] rltus alleen bl] de d1ak.0naatsw13ding;. de blsschop zegt daarbij:

an s ervormde Kerk reeds 1n het ,,0ntvang de bevoegdheld het evangelle te lezen in de Kerk van
' God, zowel voor levenden als voor doden. In de Naam des He-

ren”. In de ,,boskapel” was de bedoeling" kennelijk de heer van
W13 'tekenen hierbij het volgende aan. Hei; behoori; niet tot de der Linde te ,,bevestigen” in het ,,ambt” dat hij in de Nederlands
geldlgheid der priesterwijding dat andere Wijdingen dam-aan Hervormde Kerk had ontvangen).vooraf z_13n gegaan. Hoewel dit vroeger, Iang geleden, we] v00r_ Voér de eigenlijke wijding overhandigde de wijdeling ,,kelk enkwam, 1s dit nu ongebruikelijk, en volstrekt in strijd met het broodschaal” aan de bisschop en kreeg ze van hem terug met
streng? V_°°1'5ch1'ift V311 0311011 977 van het Kerkeljjk Wetboekz enkele woorden, Waarvan de laatste luidden: ,,Ontvang de mach’:”De wigdmgen moeten de een na de andere (gradatim) Worden het offer van lof, dank en verzoening aan God op te dragen, entoegedlend, zodat het overslaan van wijdingen (ordinationes per in verbondenheid met het Godsvolk van alle tijden uw medle-saltum) volstrekt verboden is.” Mgr. Bluyssen zou dus verlof christenen voor te gaan bij de viering van het grote geheim vanvan Rome moeten hebben gehad om zo te doen als hij heeft ge.. de Eucharistie, tot gedachtenis aan Christus” (in de Romeinsedaan. Hlervan is echter op geen enkele wijze mededeling gedaan liturgie ontvangt de priester, na de wijdingsformule, kelk met
Wat meer is! er is gepllbliceerd dat het oval-slaan van het diak0_ wijn plus pateen met hostie van de bisschop, die dan zegt: ,,0nt-naat (om van de andere wijdingen niet te spreken) is geschied Vang de macht het offer aan God op te dragen en om Missen te
om daarin tot Uitdrukking te brengen dat van der Linde in de celebreren, zowel voor levenden als voor de doden. In de NaamNed. Hervormde Kerk reeds een ,,ambt” had. Dit motief kan in des He1'en”~)
e?“ geval T1001’ het centrale kerkelijk gezag zijn aanvaard voor De wijdingsprefatie heeft men vervangen door iets Wat daaraanfi (evenineel) .verlenen van deze zeer ongewone en volstrekt herinnert, er echter voor zorgend dat de door Pius XII als essen-ultzonderhgke dlspensatie. Het diaconaat is een sacrament, de tieel aangewezen Woorden erin voorkwamen.
f’la115_te1l{11g tt Jiet Efmbt” Ubedienaal‘ V311 het goddelijk woord”) De zalving van de handen van de priester is achterwege gelaten.
1S d1t met en W11 dlt ook niet zijn. De priester was reeds voor de Wijding in de priesterlijke gewa-

den gekleed zodat de plechtige overhandiging van het kazuifelHet moderamen van de generale synode der Nederlands Her- eveneens achterwege moest blijven.vormde Kerk heeft zich daarom van dit vreemclsoortige m0- De belofte van gehoorzaamheid aan de bisschop is achterwegetzef gedistancieerd, en terecht. ge1a1;en_
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Een aantal aanwezige priesters hebben de handen opgelegd en
geoncelebreerd volkomen in burger gekleed. WQ19/@/[Z ll»//Tl C go K @@”§
De blsschop heeft de H. Communie uitgedeeld aan allen, kat110..
lleken zowel als protestanten.
Een broer van de wijdeling, protestant d'k t '

S pre I an en In het h U b is d M 'neu dat in het 'aarverslag 1966ambtsgewaad daarvan aanwezig, heeft een soort 0st ' Is gt e en ”’ Onselg T’ J
v00r ebeden D commumo van de ,,Stichting Geestelijlce Gezondheidszorg Midden-Lim-5 .

;’e(3s<;1;(:1l:ze 1;0:l;(;}({1nnl111111je heeft de Wijdeling een Woord Van dank burg” op pagina 22 de volgende alinea’s voorlcomen:
en 0 lssc op en aanwezige ' t b ‘k 1" '

Romeinse 1itu1~gie)_ Na dit dankwoon? iénifemgilolxll geullfisgghge ‘De stafleden van het B.L.G. kwamen tenslotte tot de konklusie,
p d " I aktisch-werkenden zich niet konden blijven bezig-de jurisdictie Verleend (in plaats van het h . at ZU a $ PF

d H 1' Voorgesc revem "ant houden met tvheoretische mbeschouwingen doch dat ode ons omvang e ei lge Geest. Wier zouden gij zult 11 "
vergeven’ un mu hul vra ende echtparen recht ‘hebben op konkrete informatiesZij Vergeven, en van wie gij ze zult houden, zijn zij gehouden” p 9

Waarmee géén jurigdictie Wordt e 1 d)_ ’ en desgewenst op aan hun situatie aangeoaste konkrete adviezon.V 1‘ 8811
Na afloop hield de bisschop een toespraak, waarin de betekenis De Wat dogmatlsche aandoende slagzm elgen verantwoorc|eI|_|k-

- ' ‘ k ' I ‘d tot en niet willen hel en van dievan wat gebeurd was nog eens werd toegellcht. he'd mag Ze er met 9' en e p
Het is duidelijk dat degenen die deze ceremonie in elkaal, heb_ echtparen, die hun beslissing willen toetsen aan de opvattingen

‘ ' -- d k d‘ d ‘ s.ben gezet met mmachtlng van alle kerkellgke regels en v00r- Van es un lge a Vlseurschriften (z"11 w" oed in elicht d -- d - 1 No-g minder mag men o.i. met beroep op een abstrakt principe,13 13 g g an z13n e auctores 1ntelec-
tuales de wijdeling zelf, pagers Augustijnen en leden Van S W_ welgeren te helpen, waar een nog steeds hlerarchlsch denkend

I k klibrord), de bedoeling hebben gehad alles Wat voor de aanwe- echtpaar niet tot een eigen bes issing‘ an Omen‘
zige protestanten onaanvaardbaar kon zijn en Weggelaten kén Tegen deze achtergrond heeft de staf van ‘het BLG gemeend elk

h d ' h t t h t BLG wendt met vragen over huwelijks-Worden 00k niet te doen. Op deze wijze denkt men dan aan ec tpaan at Z“: O e
oecurnene” te doen Het i en t i t k -- h bb beleving en gezinsplanninguitvoerimg te moeten informeren en hun» . s e r es e zaa , en w13 e en me-deluden met dc bisschop Van ,S_Hert0genb0sch aan Wie eventueel te helpen ‘b|_j het v|nden van een aan hun s|tuat|e aan-

b d F b d de we en aan eeftzoiets onkanonieks heeft opgedrongen en die het heeft aanvaard. gepaste oplossing; Waar U e Sta Oven ‘en 9 9
hoe deze oplossing te realiseren. Het is duidelijk geworden, dat
dit in vele gevallen niet mogelijk is BINNEN DE RICHTLIJNEN
AANGEGEVEN IN ‘CAST! CONNUBIL', DOCH DAT IN VEEL
KONKRETE SITUATIES PHARMACOLOGSCHE EN MECHA-
NISCHE METHODIEKEN DE ENIG REALISEERBARE MOGELHK-
HEDEN Z|JN'.

‘X’ * De dames en heren verbonden aan deze stichting raden wij aan
‘X’ de Concilie-uitspraken door te nemen wat deze materie betreft en

het boekje van Dr. A. Terruwe ‘De liefde bouwt een woning’, dat
zeer onlangs in hun eigen stad Roermond verschenen is. .

En niet af te gaan op moraalverkondiging van bepaalde profes~
soren uit \de bisschopsstad.
N.B. Dezelfde vragen zouden ook aan nog andere bisschoppen
gesteld kunnen Worden . ..
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IOLIRNALISTIEKE THEOLOGIE
1 KELDER-TRIOMFEN

In de ,,Maas en Roerbode” van 28 november j.1. kan men hetvolgende lezen van een anonieme geestelijke(?) medevverker: I11 een Chagrijnig stukje: ,,A1s na het bal de gasten. . . .”, maakt,,Voor de moderne mens is God niet dood, zoals Wel eens gesug- d-9 »P1"°g1"e$$ieVe” V-I-P- (= very important person) Dr. L. Altinggereerd vvordt. Wel bestaat voor hem niet meer de God van de Von Geusau Om diets Wat er fond de Bisschoppemsynode Z0 a1‘traditie, van de mythe, de boeman, de alwetende, de almachtige, lemaal plaats greep (Bazuin van 9'1l'67)de alomtegenwoordige, die alles ziet”. Een fraai stukje ,,nieuWe”theologie, vvaarbij de schrijver zvveert. Hij gooit maar effe de ,,Wanneer we een ogenblik de vergelking met ons be-God van de mythe en boernan op één hoop met de God van het kende regeringsvormen willen aanvaarden, is deze enormChrisfelijke ge100f: de Almachtige, Alomtegenwogrdjge en A11es_ grate en ingewikkelde organisatie, die de KatholiekeZiendel De auteur Suggereert, dat de ,,G0d van de bijbelv een Kerk is, nu definitief - het erg laat - uit het absolu-andere i$- In (19 bijbel zou het alleen gaan Om Gods ”hei1Shande_ tistische en eenhoofdige tijdvak, in de sfeer van de con-len” en Diet Om Gods ,,eigenschappen”_ Dit is natuurlijk weer stitutionele monarchie gelcomen, zoals die in de eersteeen enorme eenzijdigheid, een kiezen van één element, met ver- helft "an de vorige eeuw in de £99959" "an de Uerlichtevvaarlozing van andere Wezenlijke elementen, d.W.z. het is haere- regeerders leefde' Juridisch is het "'05 "iet Z0179?’ alm-sie. Natuurlijk is de bijbel geen losofisch of theologisch betoog gezien mm de 53/"Ode "Os gee" echte volmavhi is gee?-over de eigenschappen Gods, maar heel de bijbel staat vol van ”e"- In de Orde “an de feitelijkheden en Wm het moreeluitsprakefl en juichkreten over de almacht, alomtegenwool-dig_ prestige we echter reeds verder gevorderd. Het isheid en alwetendheid Gods. Dit zit als het Ware wezenlijk ver- "iet meer denkbaan dat de Curie of de Pans Zelf de ad"Weven met Zijn ,,hei1shande1en”_ A15 men Gods almacht, a10m_ viezen van de Synode naast zich neer gaan leggen. Moch-tegenwoordigheid en alwetendheid voor dood verklaart’ moet ten dit al doen, clan zouden het toch al zeer ver-men 00k 111381" eerlijk heel de bijbel en het christelijk geloof V001. zwakte gezag van Rome een laatste genadeslag geven.”dood verklarenl
DR. v, d, WEY, Q_ Carm_ Alting von Geusau doet zijn best het pauselijke primaat te he1~

pen onttakelen. Hij suggereert het niet meer durven van de Paus
en dreigt ook even als de Paus toch van zijn onmiskenbare rech~
ten gebruik zou maken.

,,Tussen het Concilie en Synode schijnt het beleid van
de Heilige Stoel immers voor een groot deel gebaseerd
te zi]'n geweest op klaagbrieven van kleinere groepen
integristen en het gejammer van enkele oudere bissch0p-
pen, door de Curie maar al te graag als representatief* * voor de situatie aanvaard. Paus Paulus, die de laatste* jaren steeds pessimistischer geluiden liet horen over de
kerlcelijlce situatie, heeft er 12.11. tegenover de Braziliaan-
se bisschoppen over geklaagcl, dat hem over het alge-
meen alleen maar slechte en weinig goede berichten over
de kerkelijke situatie bereiken.”

r
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Ja, ja, z.g. integristen, oudere, dus foutere bisschoppen, de k1a-
gende Paus en de slechte berichtgeving. Wie verschafte die s1ech-

1tere berichtgeving dan we-1? Die ontelbare ki10’s Nieuwe Linie,
Bazuin, G.3., Sjaloom, Horstink, Volkskrant, Adelbert , Te

, - 'Elfder Ure, Wij, Jij en ik, Kruispunt, M.67, Waarmee Neder1an-.
. . . J toders in de hele Wereld overstelpt Werden? En die vla vertalingen

wel hun vveg vonden. Of die lezingen en artikelen, die prof. Schil-
lebeeckx, pater van Kilsdonk, Alting von Geusau, Mr. Baas, prof.
Schoonenberg enz., enz. hielden resp. schreven.

ii
CD2

.
- heeft zich in g€w9tB"k A. do Conznck (Ll-Zlwell),,Niet alleen is duidelrjlc kritiek uitgeoefend op de bij- gevoeld een waarschuwing op te steilen .tegen .11;zoncler pessimistische en de laatste tijd weer in inquisitie Uerfmrring welke ook in Vlaanderen op godsdzenstrg‘ gebzeOntaardende houding “an Rome",

Om, zich heen grijpt en die ,,dreigt de post-conczlzazre ver-
~ ,7

' ‘ vernieling te doen ultl0Pe"',,Inquisitie” schreeuwen is een doorzichtige taktiek als dwaa1- gwuu?%gisZ§h§;nDaems mm Antwerpen als Kardmaal Sugnensleraren, die de fundamenten van geloof en moraal ondergraven owe ' ‘k Cl ConmckKanunm e 5d te en het geschrzft vanen als vlgfde kolonne Weigeren de Kerk te verlaten op het matje 52052223‘: iinnoggal felle Uéél te fella Umden Belglsahe vow-geroepen Worden.
‘ _ ordin en.

giléifeziiazgfgirfin,,[1.?)i¢€$;Z::§ vevibafring oils brj Vlaamse,,Opvallend was n.l. het verschil tupssen de Vaders, die Klerus” schrijft De Standaard (25-11-67) onder andere:zich ofwel thuis ofwel in Rome zelf door theologen had-
den laten leiden b het opstellen van hun rapporten, en
hen, die dit niet hadden gedaan. Ondanlcs verschillende De alarmkreet van de '72-jarige kanunnik, zelfs a1 zou hi;goede tussenkomsten, waren toch zeer vele afgevaardig- ;;O1genS Welingelichte bron’ V001, de publikatie en verspre1_den beneden cle maat (niet aldus zou dat het geoal zn ding van zijn brochure door een groep priesters gesteundgeweest als men bxv. Alting von Geusau ingeschakeld

Zijn geweest zou devaangevallen partij vveinig zorgen ba_had. Red.). Vandaar de frustratie van veel theologen.”
ren indien ée publikatie niet Werd gevolgd door Izeer vele

,, 1Qv¢;nde reakties. Volgens een Plaatselijke prl‘_7e'enqu_eteDan klaagt de auteur over het passeren van deskundigen 1Zl]de1’1S Zelfs 90 tlh de priesters boven de 50 Jaar de m_
de Synode’

iliffldevan de brochure Willen onderschrijven.”Van bepéélde theologen . ..
Maar de resultaten vallen ondanks dat allemaal blijkbaar nog I

h .bWel mee. Want er Was dat befaamde IDO-C in dat beroemde De auteur magi gntelbare blijken van znstemmzng debB<§nkeldertje in die Via della Conciliazione.
Onwangem Kan. De Coninck is er van overtuzgd, dat e hrs;,,Daar0m is de Synode iniet alleen geschied in de zaal van de h Bel ié en met name Kardlmwl SuP"9n5= e- en van g , /

gebroken hoofden”, roept Dr. Alting von. Geusau met onrnisken— ailggpvan de lcatholieke kerk ongerept bewaard hebben. (Onbaar triomfalisme 51 la Rijke Roomse Leven uit en de Bazuin 5 J _schriften' Prachtige geloofsbeliidenis van het Bel-e op - .. .
haast zich dit vet te drukken, ,,maar zeker ook in het kleine ggrch Episcopaat” 91;’ ”Klare Mal» gmien wy zn het oktoberke1dt' " d v" C11 " - "

' ' ' cl
er Je 1n e 1a e la Cor1c111az1one . . . nummer van Confrontatze een 5 pagma s lang uzigrekseldiargis“En”, geachte lezers, ,,Dr. Alting von Geusau is SECRETARIS- door he; Belgigghe Epzscopaat Op de vooravon vgnGENERAAL van datzelfde IDO-C. Oratio pro domo van het sghgpperl, Synode te Rome uztgegeven brochure » ns gallerduidelijkste so0rt"’

' in Jesus Christus”)-
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' NINCKDe C0ninck’s geschrift wer t echt d ' ' Kanunnlk A.
p er e vraag op, of de activi-teiten van degenen aan wie de vorming en de navorming vande clerus wordt toevertrouwd voldoende aan de gel00fsbelij-denis warden getoetst. (Een vraag welke 00k hier in Neder—land brandend actueel is!)

Om een te geven op de stromingen en situatie in onszusterland Vlaanderen hadden gaarne enkele uittrekselsuit de brochure van De Coninclc gepubliceerd, maar de kanun-nik gaf slechts toestemming voor integrale publicatie van het

$3?/nzziwvvrd

geheel. drukken dus de gehele nhoud in dit nummer af,uztsluztend a TITRE DE DOCUMENTATION, vooral v00ronze lezers in de zuidelijlce provincies, waar een meer inten-sief contact is met onze zuider-buren, maar 00.10 voor de n00r-derlin en om hen (, l '
' iiig eventuee) uzt de waan te helpen, dat inBelgié geen religieuze beroering bestaat. Voor enigerlei be-oordeling van de situatie aldaar - met name van d ' d Z2e in e r0— Dig ”An1;w00rd” is noch in zijn geheel noch ten delf be-chure DE CONINCK genoemde priesters - zn de ons ter be- Stemd vQ()]f dagbladen noch tijdschriften hoe dan ook. Nleus er;schikking staande gegevens ten enenmale onvoldoende.

van mag overgenomen noch vermenigvuldlgd woriliienfienzll mil
. -- evenwuitdrukkelijke toestemmlng Ya" 5chr13Ver' Pele ee ,,RED. O

'
C NFR_ ”C0n_0ntatle» dc toelaflng gegeven ZIJII ,,Antw0ord vol-

ledig over te d1'l1kke11-

Eerwaarde Zuster,
Eerwaarde Broeder,
Excellentie,
Monseigllellr,
Beste Confrater,

" ' ' ' M hliniensis-Bruxellensis Pastora-In de 'Areh1d10eces1sd necalle
lia” van 19 Junl 1967, W61‘ B

volgende vragen te onderzoekenz
1 Wat wordt er bedoeld als er gesproken Wordt over de

eenvaming Van 116 Priesterq Welke zijn naar “W mening dc
ver '

- den?oorzaken? Hoe kan hleraan verholven wor

2- g “*:W;;z‘:%e:"gi§a2e :2“uit een probleem van geloof en katei elfeanzekerheid? Hoe kun_(analyse en oorzaken) van deze 0111115 6.. . 9nan W13 dlt samen verhelderen.
_ -' d'cIk meen dat 1k er goed mee doe U mun antwoord op 1\

vragen mee te (161811-
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Het weze evenwel van meet af aan gezegd dat ik helemaal
_ -- -n te V06-niet twijfel aan de goede trouw van de confraters, diocesane zulks niet de gewoontei ¢}an_1s_het echte; h:(;)§ri’:;d cf: Qnderszins

Driesters en religieuzen, die in volgende bladzijden vernoemd ren_ lmmers, zelf pol1t1c1 dle 1n een v g
Worden. Het blijft niettemin zo dat de enen schijnbaar hun ge- Publiek Spreken doe“ zulks'loof verloren hebben, dat de anderen op dubbelzinnige wijze
spreken en schrijven, en dat allen twijfel en verwarring stichten

STELD [N.. . .. -
P DE VRAGEN GEbl] de prlesters en,'ten slotte, bl] de gelovlgen. ANTWQORD gRALIA» VAN 19_5_1957Evenzo ben 1k overtulgd dat Hunne Excellentles de B1s- PASTschoppen van Belgié, en met name Zijne Eminentie Kardinaal

Suenens, Aartsbisschop van Mechelen-Brussel, het geloof van de
. . 1967 Wordt aan ane pl-iestersKatholieke Kerk ongerept bewaard hebben. De vraag kan echter In de Pastoralla x;m:ld19té7L;:1Vmgen

gesteld of de aktiviteiten van degenen aan wie de vorming en Van het blsd0¥n'"v00r§:1;eodi ing wil ik langs de Priest-erraad om,de navorming van de clerus werden toevertrouwd, op voldoende de op deze offlclele u1 nkgve iaandaclvit Eminentie tewijze Worden nagegaan, en of er voldoende wordt opgetreden
nogmé-als trachten dzrivarring die vandaag de dag in de Kerk-om aan hun aktie, die voorzeker goed bedoeld, maar daarom niet verkrlllgenl vog; goial het bisdom heerst,mmder rampzallg ls, een einde te stellen. gengaiinfaezilélt Vernieuwing Verdieping op
en

, - - (1 ‘tlopen.Leuven, Zwartzustersstraat 2, 3 oktober 1967 een echte ‘emlelmdg te dftelizte Vraag voomnderstelt evenwelHet antwoor op
Derhalve begin ik met deze laatS1Ie-A. DE CONINCK dat op de tweede ‘Mag-

1) 01> DE TWEEDE VRAAGAANVULLING
1- ANTWOOR

Y

Mei befrkking tot bladzijde 92 gelieve de lezer te no- Deze luidt aldus;eren wa vo g
. - en van (laaruitMgr. Heylen schreef me dat het verslag in ,,De Standaard” ”Ervaart $13 ook ee? doct‘;1;*:;e::1:v:11:éniiet

gij de aardonjuist is en dat hij in al zijn voordrachten verwijst naar de een probleem van £6100 ‘end Onrusk onzekerheid? Hoeofficiéle richtlijnen. Kan. Mertens liet me weten dat de laatste (analyse (fmzaken) Val}: 1 emf,»zin die ik uit ,,De Nieuwe Gids” van hem overneem, juist het kunnen W1] d1t samen_Veg Fpggen uiteentegengestelde zegt van hetgeen hij feitelijk gezegd heeft, te we- Deze Vraag valt 1n 1'16
deel te ant_ten: ,,Er zal altijd, ook in de Kerk van morgen, een gezagsfunctie Ik wil tr”-chten achtereenvolgens op enodig zijn.” Ik was verheugd die rechtzettingen te vernemen, en W001‘deI1-ik ben gelukkig ze hier mee te delen. Prof. F. D’Hoogh zond mij

een afdruk van zijn tekst, zoals die verschenen is in ,De Maand”
van oktober 1967, om mij toe te laten de zinnen uit net kranten- A. Antwoord 011 het eerste deel Van dc tweede vraagverslag na te lezen in hun oorspronkelijk verband.

Ik moge evenwel doen o merken dat het weini voorzich-
- en,tig en weinig verantwoord is olver zo’n ernstige kwesties publiek Het eerste dee-1 kan. op twee maleiéavzirilglzlofggele

te spreken zonder een pasklare tekst bij zich te hebben die men namelijk "E1‘V3-art 313 0%‘ m uw persoof lgi. anderen een doctrpaan eventueel aanwezige Dersmannen kan overhandigen met de verwarring... ?” ofwel Ervaarii 00k 8'13 gleambemerking: ,,Dit, en niets anders, is mijn mening”. Wellicht is nele verwarring en Van daarult een pro
katechese?”.84
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De vraag nemend in ham. eerste betekenis antwoo met een ontwikkeling, niet met een inwikkeling, van dogma en
ingevolge de verwarring inzake ’ r I 5 moraal.gelo0fs- 1 -
Wel bekoord geworden tot twijfel, Inaar :;I:,dg,f1I:sl;:rbben l.k We ziJn dus voorstanders van een dynamische geloofs-
bekorm e t b ' ‘ ’ 613 ale en levensleer, dit wil zeggen voorstanders van een leer die onsg 11 e oven gekomen, 1k
Weet Illl 00k beter wag ik andereng?:)0‘f0£Elk;Zite3 dam 001'; en steeds beter helpt doordringen in de geopenbaarde werkel1_]k-
voorhouden. ’ n geval’ meet heid en die ons steeds klaarder bewust helpt streven naar een

Wanneer ik echter dc Vmag Ham, haar tweede b christelijk liefdeleven, naar een leven dat openbloeit, dat zich
w1l beantwoorden, dan moet ik Zeggen- ja ook -k te e em_s_ realiseert doordien het zich, in volledige zelfverloochening, totaal

I ’ 1 on moet bu wegsehenkt aan God en de mensen. Die dynamische katholiekeanderen, bij Priesters en leken een d ‘octrm 1 'als gevolg, gglgofs Dbl ’ e e verwarrmg met, leer druist natuurliik in tegen de oppervlakkige strevingen van
P1‘ 9111611, Dositieve twijfel *

af 1 ’ en zelfs gel°0fs' de mens, maar zij, en zij alleen, beantwoordt aan zijn diepsteVa ’ en Vanzellspfekelld, onoplosbare probl(bu priesters, "Wat kunnen emen Van katechese alhoewel meestal amper bewust verlangen naar ECHTE liefde.
. ' ze mensen nog als kverkondl en?”- " . n ze 61' -- -~g , b1J leken. In ’s Hemels naam, waarop kunnen we iéo’ bu voorbeeld’ houden Wu het er voor dat dc ”°0r'

Hog Steunen bij de opvoeding van onze kinderen?”)_ biecht , zoals men ze noemt, een waardevolle vooruitgang is -
wel te verstaan indien ze naar behoren beleefd wordt, wat trou-
wens geldt voor iedere beleving — op de boetepraktijk zoals die

B‘ AntW°°1’d OP het tweede deel van de tweecle vraag_ in zwang was in de eerste eeuwen van de Kerk. Eveneens is het,
. . ..k

volgens ons, een onschatbare aanwmst voor de Prlester dagel1_] s

de H. Mis te mogen eelebreren, vanzelfsprekend steeds vanwege
Het tweede deel van de vraag is op zijn beurt tweevoudig de Kerk en met haar toelating, ook al is er slechts een persoon

wordt ons vooreerst een analyse gevraa d Va d l of zelfs niemand aanwezig om de Kerk te vertegenwoordigen,
. 3" n eze onrustonz en . . .

ekerheld’ en Verde!‘ Wenst men te vernemen welke daarvan en 1s het evenzo voor de gelovlgen een geweldlg voordeel dage-
naa - .. .. . . . .

r onze menlng, de oorzaken Z1111. ’ l13ks te mogen deelnemen aan de vlerlng van de H. Eucharlstie
Ik schrijf voortaan dikwi' - f lth n t comm n'eer Ook h t cehbaat va de31$ In de ee t 0 a a s e mogen u 1 en. e n

voud, omdat 1k het doe ook ‘n rs e persoon meer Priester, al is het niet wezenlijk met zijn ambt verbonden, is
1 naam van talri‘k ' -het met I111] eens zijn. J 6 pnesters die niettemin eenvoudig een praktisehe gevolgtrekking van een die-

per inzicht in het unieke van dit ambt, dat uiteraard tot een gans
eigen levenswijze uitnodigt.

1- Analyse van de onrusi; en onzekerheid.
We hebben er volstrekt niets tegen, wel integendeel, dat

Onze analyse moet vanzelfs fd dt lf d d ti h f le a bi’pl-ekend Z0 k . er naar gestree wor ze s e ogma sc e ormu s W ar 1

llllk Zlln. Daarom willen nauw eung m0g.e de Kerk haar onfeilbaarheidscharisme heeft ingezet, beter teWe vooreerst Zeggen waa
gut‘ rover het met begrijpen, dieper door te dringen in hetgeen ze betekenen, en dlt,

We zijn geen starre behoudsgezinden die zoude -1
zo wenselijk en zo mogelijk, uit te drukken op een tijdruimtelijk

dat er noch nu noch later ooit in de katholieke Kerk iet: W1 leg beter aangepaste wine‘wordt of gedaan Wat niet vijftig of honderd jaar geledeng:-Zefl A fortiori hebben wij er geen bezwaar tegen dat er gezocht

gezegd of gedaan We1'd- e S wordt naar een betere theologische benadering van ge10ofs- en

We Zijll 00k geen areheologen noch archa-1-santen d. H levensleer, waarbij hierin, in voorkomend geval, ook de echte

Wluen afschaffen Wat niei; reeds vijfen of Zeus le 21, es verworvenheden van andere wetensehappen verwerkt (ge'1'nte-

eeuwen gelede gebruikelijk wa§_ K01-tom Wij kunnen zeven ‘en greerd) Worden. Z0 is, ons inziens, niemand verplieht genoegen

n ' ' , geen ge_ te nemen met de wijze Waarop respektief Thomas van Aquino,“gen nemen met een statlsche of stllstaand th °.. l
met een archlsrende of aghterujtkl-uipende.eWije(;13::énn(£(;l: Duns Scot, Suarez of anderen v66r en na hen, de mysteries van

>- - - - ..
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de H. Drieéenheid, van de Godmens, van de erfzonde enz then-
l wordt aan het Nieuwe Testament, zowel als aan het Oude, prak-logisch benaderen. Evenmin is iemand verplicht d k th I’ k

e a 0 le e ti h all historische waarde ontzegd Het artikel van Pater Luc.hl1W91ijkS1'I101‘l fe f0l'Inl1le1‘en juist zoals dat honderd of vijftig so e ''aar eleden eda d I d d‘ (1 t Grollenberg 0.P., in het ”Tijdschrift voor theologie”, 1964, nr. 1,J g g an wer . e ereen 1e aar oe in staat '
Op al die en andere punten naar verbetering zoekem NIE1;,L:11$l§ blz. 35-52, is in deze kenschetsend, met name de laatste blad-

' h t 0 d ”Verr"zenis” met moeizame zorg verme-ECHTER HEEFT HET RECHT HET WEZENLIJKE VAN DIE zilde’ Wa“ ° “’° ' ‘J
den wordt en hetgeen Wel historisch vaststaat tot bitter WeinigRESPEKTIEVE MYSTERIES EN LEVENSNORMEN TE LOO- ’

(1.CHENEN OF TE VERTEKENEN. Wordt greduceer
Wat de levensleer betreft, wordt er, onder meer, met veel

We hopen door hetgeen voorafgaat, alle misverstand v00r.. schone woorden verkondigd dat in het huwelijksleven, bij de
b h lkomen te hebben, en gaan er nu toe over te zeggen waar het an gezinsplanning of geboortenregeling alle methodes, e a ve van-

Wel ‘Wet gaat zelfsprekend vruchtafdrijving en kindermoord, geoorloofd zijn
Het gaat over die onrust en onzekerheid die nu reeds alle enkel met deze beperking: ”. .. de eerbied voor het leven vraagt

dkernwaarheden van ons H. Geloof aantast. Men zoekt niet alleen W61 dat men geen Prakjken kist die gelolldhid Of 8611106 5-naar een dieper inzicht en een betere formulering, maar men leven ernstig kunnen schaden.” (De Nleuwe Katechlsmus, blz.
betwijfelt, ja Verwerpt het mysterie zelf van de Godmens, en 472-473)men komt ertoe te zeggen dat Jezus geen God is. Eveneens be- Het ergste van al is dat het ”Tijdschrift voor theologie”

d kt m ldintwijfelt en loochent men zelfs het bestaan van de H. Drieéenheid nummer na nummer versehijnt met de ge ru e ver e g
(efr. Tijdschrift voor theologie, Brugge, 1966 nr. 3 blz. 249 306 . "cum approbatione ecclesiastica” en met een 113st van leden van9 J - )Ik heb weet van een groepsgesprek onder hoogstaande geegte- de redactie waarin de namen voorkomen van de meest befaalmde

‘ - k d tI1;|ken, waarln men het zelfs niet meer eens kon Worden over het - wat met betekent. van de beste - nederlandsspre en e eo-
bestaan van een transcendente God. logen. Z0 was het althans tot en met nummer 4 van 1966: verder

" ' ' ' ' d d't tikel (zieMen betwqfelt, J2. loochent dat Onze-Lieve-Vrouw Jezus kon 1k het met nagaan omdat 1k, omre en van 1 ar
ontvangen heeft op maagdelijke w"ze in de voor-de h d 1' hiervoren) waarin de Godheid van Jezus en het bestaan van de.. _ ‘J - an — lg-gende, letterllgke z1n van die woorden. (Cfr. De Nieuwe Kate- H. Drieéenheid geloochend Worden, IIIIJII abonnement heb 0pge-
chismus, Hilversum-Antwerpen, ’s-Hertogenbosch Roermond- lega-Maaseik, 1966, blz. 86-93). Sedert Prof. Dr. P. Schoenenberg S.J., Mede van het ergste is verder 00k dit. Op 1 maart 1966,

' b 1965 d Con-een der opstellers van de Nieuwe Katechismus, in het Amster- dus nog geen drle maand nadat, op 7 decem er , e
dams dagblad "D6 Tijd” van 1'7 december 1966 h h ft- stitutie ”Gaudium et Spes” van Vaticanum II gepromulgeerdgesc reven ee .
’ Het N. Testament wekt als geheel de indruk dat de maagdelijke Werd, waarin op bevel van de Paus en met goedvlnden van het

k ‘ddgeboorte van Jezus een dichterlijke uitdrukking is”, kan men Concilie, de taak om beslissingen te nemen over ze ere m1 e-
wel niet meer loochenen dat de Nieuwe Katechismus met be- len tot geboortenregeling, aan de Paus werd overgelaten, heeft" II c n 0 u ’,I n t 5,trekklng tot de maagdellgke ontvangenis van Jezus, dllbbelzinnig Z13ne Emmentle Kardlnaal Altrlnk het mprlma ur g g
ls, en zelfs suggereert dat Maria Hem van een man Ontvangen aan De Nieuwe Katechlsmus d1e, zoals we daareven zegden, de

h k zet en aan de eeht-heeft. (Tussen haakjes gezegd, de Nieuwe Katechismus bevat traditionele huwelijksmoraal op aar op
" ' h 1

00k zeer schone bladzijden. Maar daarom is hij des te gevaal-_ gelltell $08131"? gelllk Welke methodes '69 gebrulke, be R VBlijker daar waar hij dubbelzinnige taal spreekt. Hij is als een moord natuurlijk. Als Kardmaal Alfrlnk aldus z13n kolleglale
d d n van dezeer mooie, reuzegrote bloemenruiker, waarin echter giftige verhouding tot de Paus opvat, Wat moet er an gewor e

addertles Verschmen Zi“e11)- verhouding van priesters en gelovigen tot hun respektieve bis-
Trouwens, niet alleen met betrekking tot de maagdelijk- schoppen en bisschoppenkonferenes?heid van Jezus’ Moeder maar met betrek '» kmg tat. all be V -" ' e Van Al b w"s van onze bewering dat er in ons Bisdom onrustnatuurllgke felten, 00k met betrekking tot ’s Heren Verrijzenis S e 13

’ en onzekerheid heerst ‘zelfs over de kernwaarheden van ons H.
88
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Geloof, hebben we totnogtoe enkel gezegd dat priestcrs en ge- Godheid van Jesus én de H. Drieéenheid ontkend Worden, staat
T 1 ‘d ” edrukt, ondertekend door De Redactie”lovigen ons daarover komen spreken. ,,Gedrukte bewijsstukken”, een ” en ge el e g ” ’waaruit blijkt dat de Heren zeer goed wisten Wat er in bedoeldals we het zo mogen noemen, hebben we enkel aangevoerd uit

Nederland. Dit betekent evenwel niet dat bewijsstukken in ons nummer “*1” Sprake 1°“ k°me“-land ontbreken.
Inderdaad, ook hier te lande is het ,,Tijdschrift voor theo-

logie” ruim verspreid. En tot de redactie van dat tijdschrift be-
horen ook befaamde theologen uit Vlaams Belgié. Hier volgen
hun namen met hun respektieve academische titels en functies
voor zover deze ons bekend zijn:

Z.E.H. Kan. Anciaux, Bachelier in Filosofie, Doctor en
Magister in Theologie, Verantwoordelijk afgevaardigde voor het
Centrum voor theologische en pastoralc vorming van de pries-
ters;

Z.E.H. Kan. P. De Haes, Bachelier in Filosofie, Doctor in
Theologie, Adjunct van Kan. P. Anciaux voor pasgenoemd
Centrum;

Monseigneur V. Heylen, Doctor in Theologie, President
van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Leu-
ven, Professor te Leuven;

Z.E.H. Kan. L. Janssens, Doctor en Magister in Theologie,
Professor te Leuven;

Z.E.H. Kan. A. van Roey, Doctor in Theologie, Doctor in
Oosterse Filologie en Geschiedenis, Professor te Leuven;

Z.E.H. Kan. J. Ghoos, Doctor in Theologie, Professor aan
het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Leuven;

Z.E. Pater P. Fransen, S.J., Professor te Heverlee;
Z.E. Pater J. Walgrave, v0.P., Doctor en Magister in Theo-

logic, Professor te Leuven.
Zijn die Z.E. Heren soms vrij te pleiten van medeverant-

woordelijkheid doordien de leden van de redactie van ecn tijd-
schrifl; meestal niet weten Wat hierin gepubliceerd wordt tenzij
hetgeen ze zelf daarin schrijven? Toch niet. Immers, reeds in
juli 1964 heb ik, in bijzijn van Zijne Eminentie Kardinaal
Suenens, de aandacht van Kan. Anciaux gevestigd op nr. 1, van
jaargang 1964 van het ,,Tijdschrift voor theologie”, Waarin de
gesehiedkundige waarde van het Nieuwe Testament praktisch
volledig ontkend wordt. En in 1965 heb ik herhaaldelijk, doch
tevergeefs, getracht met Kan. De Haes, en door zijn bemiddeling
met Paters Hulsbosch en Grollenberg, een gedachtenwisseling
aan te gaan over die historische waarde. Daarenboven, in het be-
gin van nummer 3 van jaargang 1966, nummer Waarin én de
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Daarbij komt dat De Nieuwe Katechismus - waaruit wij
hiervoren slechts twee dwalingen hebben aangehaald - ook in
ons land veel gekocht is. Hij vverd trouwens met geestdrift aan-
bevolen in ,,Ministrando”, het officieel orgaan van het bisdom
Brugge (cfr. ,,Katho1iek Archief”, 21e jaargang, nummer 45, 11
november 1966, kolom 1212).

Uitbundige lof krijgt die Katechismus ook toegezwaaid in
,,Pastor Bonus”, een onder de Vlaamse priestcrs ruim verspreid
tijdschrift, in nummer 2 van jaargang 1967, blz. 61-68, vanwege
Z.E.H. J. Bulckens, Professor in het Groot Seminarie te Meche-
len. Deze verwacht wel dat er ,,mettertijd ook zwakkere kanten
in de nieuwe Katechismus zullen aangetoond Worden” (blz. 6'7);
en hijzelf vindt dat de onvoldoende missionaire onderstroom van
het geheel een groot tekort is (ibidem). Hij heeft echter geen
enkel woord van afkeuring voor de dubbelzinnigheid - die hij
nochtans zeer goed doorziet - waarmee De Nieuwe Katechismus
spreekt over de maagdelijkheid van Maria (blz. 64).

Wanneer dan enkele lezers aan de redactie van ,,Pastor
Bonus” hun verwondering te kennen geven over de lof waarmee
Professor Bulckens schreef over De Nieuwe Katechismus, neemt
,,Pastor Bonus” ijverig de verdediging ervan op. De gelaakte
passages, zo heet het, zijn uit hun verband gerukt; welnu, als
men zo tewerk gaat, kan men evengoed de ene pauselijke ency-
cliek of enig ander kerkelijk document tegen de andere uit-
spelen. We zijn zo vrij aan ,,Pastor Bonus” te doen opmerken,
enerzijds dat men, wanneer men de woorden uit hun verband
rukt, zelfs de ene tekst van het Nieuwe Testament tegen de
andere kan opstellen, en anderzijds dat de meeste der geWraak-
te teksten van De Nieuwe Katechismus, dubbelzinnig of vals
blijken, niet wanneer men ze uit hun verband rukt, maar juist
wanneer men ze in hun samenhang beschouwt, b.v. die over dc
maagdelijkheid van Maria.

Wat de tekst van Sint Augustinus betreft, we hebben de
dringende raad van ,,Pastor Bonus” gevolgd, en die tekst
meermaals gelezen. We vinden hem prachtig. We menen echter
dat Sint Augustinus het heeft over het al dan niet begrijpen en
het al dan niet goedkeuren van een echte theologische benadering
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h t . . . . .
van et mys ene ‘fan de H "°v“ld‘g!‘°‘d’ ,m%ar n_le,t over een Kerk. De feodale opvatting van het bisschopsambt moet verlatenzogezegde benadermg of hermterpreterlng dle 1mpl1c1et of zelfs Worden het is mogelijk dat de gezagsfunctie Verdwijntexpliciet uitloopt op de ontkenning van de H. Drievuldigheid, in de Kerk” ’

1 h b ' " ‘ ' ”zoas et ge eurt 1n het ,,T13dschr1ft voor theologle . Ten Slotte’ in de eerste beperkte Werkgmep
. - ' het programma aandacht zou

W t d 1 1 waren er zeven , dle volgens
Professoi aail §‘;el€n€f;r:;:;€fi;’elillvzzk ::;n»1zS(;:lgsn%: glfggaz; wijden aan het verwoorden van de christeliJke boodschap, werdK t h. . .. ’ . . . de meeste tijd besteed aan een discussie over de inhoud van diea ec lsmus, voorult op de Pausellqke beshsslng lnzake huWe- . ... .. . . .. b d . D l d P V Bl d 1, tt l k dllgksmoraal. Zulks bl1Jkt onder meer ult de voordracht dle h1J ooazfigap vooiug? ggterévi. 2:11; 8;? reliaizloozecrigtilzgolii to:hield te Antwerpen, op woensdag, 15 februari 1967, in de zaal Z211, g J gElckerlyc (cfr. het verslag in ,,De Standaard” van 18 februari U . .1967). W t b d t h I H D Goddank, de toehoorders glngen met alle akkoord met dee we en est a ee w e en -Hing Mgr Heylen terzake Zilenr eilvat alias gzlzgt menlngen dle we zoeven aangehaald hebben; er was ook oppo-

' ’ ’ sitie en zelfs hefti e. Maar dat Seminarieprofessoren en een
h .. . .. , E

ebben We gee“ gedrukt bewusmatenaal bu dc hand’ Ordespriester met zulke meningen voor de dag komen en zeSedert amwoord dc in de Pastoralian gestelde publiek verdedigen, dat is wel een even pijnligk als afdoend
vragen hebben ingezonden, hebben we nog kennis gekregen van gfgzls dat de godsdlenstlge Verwarrmg m ons blsdom hoogtutwee feiten Waaraan we niet stilzwijgend mogen voorbijgaan.

_ Verder - en hiermee besluiten we onze analyse van deWe wensen dus vooreerst aandacht te vragen voor dr1e . . . . .. d. 1 h t 1 h . D N. onzekerheld lnzake geloofs- en levensleer dle heerst 1n ons b1s-menlngen 1e, vo gens e vers ag versc enen 1n ,, e leuwe . , .Gids" van 11 september 1967, verdedigd werden in een collo- dam‘ enrgnnandera ’ nag lets dat Wel een toppunt mag gequium gehouden in Sint-Jozefseminarie te St.-Katelijne-Waver noem W0 e
gedurende het week-end van 9 en 10 september 1967. Op 30 September 1967 ontvmgen We Vafwege het BlsdomProfessor F_ D:H00gh Verklaarde: ”De godsdienstige uin_ Mechelen-Brussel een brochure van 48 bladzlgden met 15 sche-

, . . .gen z1Jn alleen zinvol voor zover ze voortspruiten uit een enga- ma 5 voor predlkatle voor de penode van 1 oktober tot 25gement in de wereld, omdat alleen daarin een werkelijke 0nt- december 1967'
moeting met God kan plaatsvinden. In zoverre is het engagement OD de 01115133 Staatiin de wereld (dat immers werkelijk godscontact bleek te zijn) ,,Gel00fsontmoeting met God,
een primaire waarde, terwijl geloofsbelijdenis, gebed en ere— Ch1‘i5'lS,dienst van seeundaire betekenis zijn. Een secundaire waarde is 811 (16 Kerk-
echter evenzeer een waarde, en het verlies ervan brengt een Sch;-.,ma’S voor P1~@dikatie_
Wezenlijke verarming mee”. Op een andere plaats merkte spre- Bisdommen Antwerpen _ B1-ugge _ Hasselt _ Mechelel-1-ker op dat ,,gel0ven van de christen in de eerste plaats wereld- B1-uSSe1"_
aanvaarding en werelavernieuwing moet zijn. Wij kunnen niet Op de eerste bladzijde vinden We volgende bijkomendein God geloven als wig niet geloven in deze tijd”. inlichtingen,

Kanunnik H. Mertens, professor aan het Groot Seminarie uwel-kg;-oep voor Cgngiliaire Ve1-1-1ig11wi11g_
te Mechelen, in zijn referaat over de Kerk tegenover de heden- Cgmmissie van het Gespreksjaar Bisdom Antwerpen”.daagse Werkellgkheld, zegde oneler meer: ,,Het democf-atlserlngsi "Ten geleide” lezen under ”In het lichtproces moet ook 1n de kerkehgke structuur tot geldmg komen,

_- van het Jaar van het Geloof zlet men vlug een tweede redenhet gaat erom leder mens als persoon te Waarderen en te aan- d_k t, h lo i volk tot bezinning ge_vaarden dat ieder gelovige medeverantwoordelijk is voor de fmf doofr e_ pre ieliodgei V g
00 sver leplng u1 .
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Welnu - om over andere eigenaardigheden maar te zwij- Merkt W?!’ we beWeFen niet,dat v00_rn0emde_Heren Pm'
gen -, an bisschoppelijk document vermeldt in de korte biblio- f°s§f"e“_ 2°“ me‘ gFl°"°“ "1 Jews G°dhF‘d “°°h 1“ de mug"
grafie over Kerstmis en Menswording, waarmee de predikant delukheld van Marla ' daar Wet?“ We n{etS Van af '; we be'
het schema voor Kerstmis kan uitwerken, het artikel van het Weren enke1,dat hun dubbelzmmge houdmg t°g°§°""r l00che'”Tijdschl_ift theologian 1966’ blz. 249_306, Waarin P. Huls_ naars van. (116. en andere leerstukken, noodzakeluk onrust en

bosch 0.S.A. ontkent dal; Christus God is, P. Schillebeeckx 0.P. °“z°kerh°‘d 5“°hte“'
ontkent dat Christus God én mens is, en P. Schoonenberg S.J. De diepere wrzaak echter Van de huidige toestand inzake
het bestaan omkent Van dc H_ Drieéenheid_ g"eloofs- en levensleer is voorzeker te zoeken in het feit dat

En jets gewordt het Bisdom! En dat moat voornoemde Heren Pro_fessoren en hun geestverwanten wel zeer
dienen het geloof het kerkvolk te beginnen, dat geleerd, zeer erudlet z13n en eveneens zeer goed en veel spreken

’ en schrijven doch kennelijk weinig bekwaam zijn tot nauw-d'k ' Y . .’ . . . .van de me 1 am’ te Vfrdlepen kenrlge bezlnnlng. Enlge staalt_]es hlervan mogen hier volgenZo ver staan we. _ _tot stavlng van onze bewerlng.

2' Zgillgéezgrsgt zlrziiilerheid? Men meent, zo bij voorbeeld P. A. Hulsbosch en anderen
met hem in het ,,Tijdschrift voor theologie”, 1966, nummer 3,
blz. 249 vv., trouw te kunnen blijven aan ,,de grondintentie van
het kerkelijk geloofsbelijden” al ontkent men dat Jezus Chris-Voorgaande analyse van de toestand hier te lande inzake _

tus God 1s, dan wanneer de Kerk eeuwen en eeuwen tevoren
gelo0fS- en levensleer’ is Voorzeker helemaal niet exhausef’ formeel gedefiniéerd heeft dat Jezus God is en zulks onafgebro-
maar niettemin voldoende om Mn te tonen dat er Werkelijk 011- ken is blijven geloven en verkondigen. Wel te verstaan P. Huls-
rust heerst en Onzekerheii We kunnen nu overgaan tot de bosch zegt niet- ,,Vijftien eeuwen geleden vverd gedefiniéerd dat
beantwoording van het tweede lid van de vratag die We beham Jezus Christus -God is; ik evenwel zeg U nu dat Hij geen Goddelen, en uiteenzetten hoe wij de oorzaken zlen van deze ver- _ ,, ,, , _ _

. 1s . H13 zegt het op een meer lngewlkkelde, maar nlettemm zeer
‘”a“‘“g' duidelijke wijze: ,,Hij acht do uitzonderlijke uniciteit van de

mens Jezus genoegzaam begrijpelijk vanuit de begenadiging,

De onmiddellijke oorzaak hiervan is ontegensprekelijk de opgevat als en gelijkgesteld met Schepping”' Het kan wel nietklaarder.vorming en de navorming die de priesters ontvangen. En dat Men daarbij elementaire
deze vorming en navorming verwarring stichten, blijkt afdoende
uit het feit dat ze beide gegeven Worden door Z.E.H. Professoren iemand iemand‘ zij’

die het ”TijdSchri Voor theologie” patroneren Waarin de God“ dan met eeuwen tussenpoos, zegt dat Jezus niet God is, dan ofwelheid van Christus en het bestaan van de H. Drieéenheid ge- _ _ __D N. verglsi; zlch een van belde, ofwel spreken z13 respekhef van tweeloochend Worden en die er genoegen mee nemen dat e leuwe
’ verschlllende personen the een zelfde naam dragon: echt kont1~a-

Katechismus Op zijn minst dubbelzinnig is met betrekkizlg tin diktorische uitspraken met betrekking tot een zelfde werkelijk-de maagdelijkheid van Maria. Immers, wie er geen gra en 111

vindt dat leerstukken die eenmaal door de Kerk, expliciet of held kunnen onmogeluk belde Waar Z1311’ zomet kan men t ls
. el"k Wat ze en over ’t is gelijk wie of Wat. Nu wil P. Huls-impliciet gedefiniéerd werden of dle eeuwen lang door Haar iosgh hegen

formed geloofd en verkondigd Werdan’ vanqaag de dag omkend wenlang formeel belijdt en verkondigt dat Hij God is. Dus ver-
W°“1e“’ die ka" °“m°g°lijk een “Ste vormmg meegeven’ mar gist P Hulsbosch zich: het theologisch bedrijf komt bij het' " "k ' t "fl htb" " td - '
2:21:13I;1‘171‘:E1lQ¢::~1¢iJl1i!¢():¢lellioo:-Icilaclslrolliagijegjnvigzzrzuc H mm S u en formuleren van het Geloof wel te pas, maar het normeeri; dit
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1331521 3101-éntegendleel, het ?eloof},1 dagsteulgt 11; Ollinbalging de uitdrukking ,,de mens Jezus is God”. Inderdaad, in de pro-
V311 0 Z0 , 6'11 We 10 V015 3311, 91 0 00 I11 ge P11 111 01‘-' positie ,,Christus, secundum quod homo, est Deus”, betekent het
mules-, normeert de theologie, vvant zonder deze formules kunnen onderwerp, ingevolge de bijstelling ,,secundum quod homo” bij
W11 mets orrderklennen 1n_de 1r}Wen_<11ge, v01st1-ekt zekere, maa: de eigennaam ,,Christus”, Christus uitsluitend met betrekking
0011 Z001‘ 11111513010 °P91111a1‘111g (116 W1! ,,110t 110111 V311 I16 genade tot zijn mensheid. En het hoeft wel geen betoog dat men van het
1106111911 aldus gepreciseerde logisch onderwerp, het gezegde ,,God” niet

Nu zijn er wel geloofswerkeliikheden die verkondigd mag bevestigen. In de volzin ,,de mens Jezus is God” daarente-
werden en wellieht nog Worden in funetie van opvattingen of in gen, heeft de bijstelling van de eigennaam ,,Jezus” bij de dish-1-
litteraire vormen die voor verbetering en althans ten dele zelfs butieve term vde mens" tot gevolg dag he; Ondel-We;-p enkel die
v00r verandefing vafbaar_Waren= Z0, bij voorbeeld, de Wale volstrekt unieke mens betekent die ,,Jezus” heet, met uitsluiting
afhankelukheld van alle elndlge wezens ten opzlehte van God, van alle andere mensen, echter niet dat hat ondel-wel-P, Jezus
E11 de erfzonde. M83? (16 Godheid V311 JBZUS b€h00I‘t b6SllSt niet enke] Z011 betekengn met betrekking tgt zijn men5heid_ Derhalve
101; (1610 13-211516 011111315 (10 Kerk, Z0315 ¢1a!‘0V0I1 gelegd, $611011 mogen en moeten we, omreden van hetgeen we anderszins over
eeuwen formeel gedefiniéerd heeft en formeel belijdt dat Jezus Jezus we/‘en, van hat Dude;-wel-p ”de mens Jezus" zowel het ge_

G011 15- zegde ,,God” als het gezegde ,,mens” bevestigen. Een vergelijking,
die natuurlijk zoals elk andere mank gaat, kan misschien het
geval toelichten. Stel, we kennen iemand die professor is aan de

Al1'I1_01‘0 V001’11001¢1el1 V111<19I1 We 111-l P- 15- 50111119110601“ Universiteit; we mogen en moeten oordelen ,,animal N. est pro-
(,,T1;I<1S0111‘111$ V001‘ ¢110010g10'_’: 1b1¢1- 1111- 274-288). fessor in Universitate”; we mogen echter geenszins oordelen ,,N.,

Z0, 0110101‘ H1001‘, 501111311 (10 Patel‘ (1111. 275)I ,,V001' 110l1- secundum quod animal, est professor in Universitate”. Elemen-
¢101‘11 P1000111 Sta 1k 3011101‘ (10 ,,1110l1We” 1J011af1el‘111g V3-11 1101 C111‘15— taire logiea? Jawel. Maar zelfs een universiteitsprofessor mag die
111$-1V1y5101‘10 Welke 1111151105011 V001‘$1aa1”- - - - 011 10611 0619111 1111 niet verwaarlozen, vooral niet in theologie, een wetenschap waar-
01‘ 111111011 011 1111- in het denken zo gemakkelijk op een verkeerd spoor geraakt. In

Verder (blz. 276) schrijft hij: ,,Sinds 1953’heb ik 1110 5100115 het onderhavige geval is P. Sehillebeeckx dus niet gerechtigd bij
verzet tegen de formulering ,,C111‘i$1511$ 15 G011 911 1119115”, 911, 0°11 Sint Thomas een ,,argumentum auctoritatis” te zoeken om zijn
tegen de verwarrende ultdrukkmgz ,,de mens Jezus 1s God . En lezers of toehoordel-5 des te gemakkelijker te overwigen
in nota voegt hij daaraan toe: ,,Daarin was ik in goed gezelschap. O .. .. .. .. . .

p blz. 285 van ZIJII b1,]drage SCh1‘l]fl; I'll] nog. ,,De tradltle
zelfs yhomashzigt; ”Ett_1de0 haEec_e_st Vera‘ Chns?utS’_s‘:l:“}dtum heeft inderdaad maar al te vaak de kennis van het absolute,
quo Omo’ 3‘; gm ling) unffnzlss’ non zzminnlf a’ “S 1;?’ welke de mens vanuit telkens wisselende situaties in een pro-
Secun”um qua omo’ es eus umma ea ‘ ’ q’ ’ a’ ’ jectieve akt kan bereiken, beschouwd als een kennis van het
ad 1)‘H , absolute op een absolute wijze. Merleau-Ponty heeft daartegen

6515 d‘ _c lte ee; XS goeh :60 tna?“ eendegn; e0' terecht gevochten, heel zijn filosofisch leven lang. Ons kennen
oglsc e ena ermg e Zoe en van e mys ene Van e 0 mens‘ blijft altijd een door de situatie getekend grijpen naar het abso-

Maar 1-113 1111815 131:1; Eewiren dz: Ch1‘lSl;l:iS _Gr;1f1 011 tménz 15’ lute, dat ons steeds ontglipt, maar toch ons steeds opnieuw grijpen
evenmm a S ' u S 05¢ mag eweren a us us me 0 ls’ teert. Daarom li t er continuiteit in onze steeds evoluerende
Ook mag hij_menen dat de uitdrukking ,,de mens Jezus is God” zgleistorische pr0eglkenniS”_ (Iemand aan Wie ik deze tekst
:::(;;aé1:'§n;1eSi3sl;0T)Il1d(ga12;‘;;: zirigzgogfdgfs gebrmken voor met" voorlegde, meende dat ,,op een absolute wijze” wil zeggen ,,op

' en olledige exhaustieve wijze”. Maar de ,,traditie” heeft wel
Ma“ hij mag niet zeggen dat de f°rmule' die S‘ Thomas M’ Eooitlbeweerd dai; de mens het absolute op volledige, exhaustie-

wijst’ te weten ”Chri5t“S’ Secundum quod h°m°' est Deusu’ het' ve wijze kan kennen!). Verre van ons te ontkennen dat er ookI 0 ' Hzelfde betekent als ,,Chr1stus 1s god en mens , Wat W81 V9-111011‘ nu nog veel vooruitgang mogelijk en Wenselijk is in onze kennis
sprekend 1s. Maar ook met dat d1e formule hetzelfde betekent als van God We Wensen nochtans te doe“ opmerken dat’ indien de
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mens Werkelijk niets’ maar dan °°k niets’ en h°e dan ook’ zij dan de stelling ,,God kan nergens bereikt Worden tenzij in zijnhet nog zo duister, van het absolute op een absolute, dit Wil zeg- geschapen manifestatiesv derwijze Waar maken dat hij er heelgen op een volstrekt zekere wijze kan kennen, hij dit absolute zijn betoog kan op Steunen?vanuit geen enkele situatie in een projectieve akt kan bereiken;
dat, in die veronderstelling, het absolute ons steeds opnieuw
grijpen niet kan oriénteren, en dat er dan ook in onze steeds
evoluerende en historische profiel-kennis geen continuiteit kan In jun 1964, Ha een onderhoud dat 11;, in bijzijn van Zijneliggen.

Eminentie Kardinaal Suenens, met hem had over het ,,TijdschriftDat Merleau'P°nty heel zijn lososch leven lang gev°ch' voor theologie” en de gesehiedkundige waarde van het Nieuweten heeft tegen alle menselijke kennis Van het absmute 01) een Testament, legde ik aan een Professor van het Groot Seminarieabsolute wijze, dat zal wel uitkomen; maar of hij zulks terecht te Mechelen volgend dilemma voor; ”()fwe1heef1; God Zich waar-gedaan heeft, dan kan, naar onze mening, epistemologisch niet neembaar geopenbaard, en dan kan er over die waargenomenwaar gemaakt Worden. Evenwel om dit laatste aan te tonen, openbaring getuigenis afgelegd Worden met geschiedkundigezouden er boekdelen dienen geschreven te Worden, een werk dat Waarde; ofwel heeft God zich niet waarneembaar geopenbaard,natuurlijk hier niet van pas komt. Ik moge dan eenvoudig doen maar dan heeft Hij zich oak helemaal niet geopenbaard.” (Het‘mmerken dat ik helemaal niet Star vasthoud aan hetgeen men gaat hier vanzelfsprekend over waarnemingen waarbij niet enkel,,de traditionele filosofie” pleegt te noemen. Ik aanzie deze inte- zogezegd loutel. zinnelijke kennis van pas komt, doch waaringendeel als heel Wat verbetering behoevend, en ik heb zelf aan heel dc mens, en neg We] heel de mens verlichl; en gesterkt doordie verdieping gewerkt derwijze dat meer dan een ,,medefilosoof" dc genade’ betmkken iS_) Hij antwoordde me; ,,God heeft Zijnmij als ,,revolutionnair” bestempeld heeft. Met dat al, blijf ik de Heme geopenbaan-j|>'_ waamp ik natuurlijk het dilemma herhaal-mening toegedaan dat de traditionele losofie de werkelijkheid de: ”0fWe1 Waameembaar, en dan kan er van die waarneembaarbeter benadert dan de, al dan niet existentiéle fenomenologie, en geopenbaarde goddelijke liefge getuigenis afgelegd Worden metdaarom ook meer bruikbaar is dan deze laatste om de christe- geschiedkundige waarde; ofwel nigf waarneembaar, maar danHike mysteries te benaderem heeft God Zijn liefde ook helemaal niet geopenbaard”. Er kwam
geen antwoord: de professor moest nodig naar zijn werkkamerP. Schillebeeckx vat zijn bijdrage samen in het Engels in waar bezoek op hem wachtte. Intussen bleef het ,,Tijdschrift voortwee korte a1inea’s (blz. 288). In de eerste alinea schrijft hij een theologie" in de leeszaal van het Groot Seminarie ter beschik-zin die een grondgedachte weergeeft van zijn uiteenzetting: ,,God king liggen van de studenten.can nowhere be reached but in his created manifestations”, ,,God Met Welk 1-echt Ste“; de geschiedkllllde haar method!-‘:5 V311kan nergens bereikt Worden tenzij in zijn geschapen manifesta- Onderzoek derwijze op dat zij enkel het profane gebeuren alsties”. Tenzij de woorden geen zin meer hebben, betekent dit dat Werkelijk kan aanvaal-den en al het bovennatuurlijke a prioriGod zich niet rechtstreeks aan ons kan openbaren. Welnu, dit is als onwerkelijk Wee;-1;? De geschiedkundige waarde van de ge-een a priori synthetisch ‘mrdeel Waarvom gee“ grond kan aan‘ tuigenissen betreffende bovennatuurlijke feiten moet vanzelf-gewezen Worden. Immers - behalve dan dat Hij niets kan doen Sprekend afgewogen W01-den met inachtneming van hun ,,SitzWat aanleiding zou kunnen geven tot twee strikt kontradiktorische im Lebenv, dit W11 Zeggen; van de leef-, denk-, spreek- en schrijf-°°1’delen " Wat kunnen Wij Zeggen ‘We!’ Wat God kan en niet gewoonten ter plaatse en ten tijde dat ze afgelegd Worden. Enkan? Natuurlijk, quidquid recipitur, recipitur ad modllm l‘60i' daar ze levens- en wereldbeschouwelijke betekenis hebben, zoupientis; maar juist, zijn wij bevoegd te zeggen dat God de modus ik zelfs nag meer eisen en zeggen; die getuigenissen moeten Oprecipiendi recipientis niet kan verheffen? Overigens, indien P. hun Waarde getoetst W01-den 1-ekening gehouden met hun ,,SitZSchiuebeeckx’ meegaande met Me1'leau'P°nty> aanvaardt dat im Ganzen der Geschichte, ja sogar im Ganzen der Wirklichkeit”.’s mensen kennis van God nooit een kennis van het absolute op Om het nogmaals te pmberen met een hinkende vergelijknisieen absolute’ dit is ‘mlstrekt Zekere Wijze kan Zijn’ hoe kan hij alle louter schriftelijke getuigenissen nopens de overheersing der
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Romeinen in Gallié, zouden weinig of geen waarde hebben indien kunnen °11m°ge111k (16 11°16 tekst °Ve1‘56h1'11Ven5 1161 5331? 01761‘

die overheersing geen sporen nagelaten had in de bodem en ook de blz. 48 tot en met 53. Blz. 50 lezen we: ,,Het ganse Volk van
in de bevolking van dat gebied, Z0 ook zouden we weinig belang God is drager van de beloften en wordt bezield door de Geest.
hechten aan de geschreven verhalen over Jezus indien de chris- 13331111 116611 het ambt zijn eigen taak: waarborg en bezegeling
16lijke Godsdienst nog voor het einde van (13 eel-Ste eeuw ver_ in de naam van de Heer. In vroegere periodes is dit soms nogal
1iW6I16n Was, gesteld (lat we, in die hypoghese, de evangelién theoretisch geweest: de ,,leken” waren passief. Eén der belang-
Zouden gekend hebben, Maar zulks betekeng; njet dat a1 die ge_ rijkste groeicomponenten in de hedendaagse Kerk is precies de

tuigenissen zonder onderscheid mogen afgewezen Worden als bewustwmding 1191' 1911911”-
zouden ze geen echt-gebeurde feiten verhalen, doch enkel my- We 1191111611 11°13 11161‘ 11161 over (16 1'01 die 3-1 11311 111615 3311

then die wie-Weet-Wat betekenen: immers, de christelijke gods- de Jeken” mekomt 111 dc Kerk We Wensen 6111161 aandacht 16

dienst is nu, in de tweede hem; van de 206 eeuw’ neg steeds vragen voor een opvattlng van de ,,pass1v1te1t in het christelijk
en krachtig levend. leven die ons onjuist lijkt. Met ,,passiviteit” wordt wel bedoeld:

.
volledige ove1-gave, volledige gehoorzaamheid aan het kerkelijk
leerambt inzake geloofs- en levensleer. Vanzelfsprekend moet die

In een retraite voor priesters die bij in 1161; convent ”Haut_ gehoorzaamheid in geweten verantwoord zijn: zoniet belanden

61311”, 317611116 113111011‘, 1:6 Ukkel, van 2 tot 7 juli 1967 begeleidde, we bij een overgave die ontaardt in mechanische volgzaamheid
legde Z.E.H. R. Waelkens voor zijn mehom-del-5 nit dat de men_ en die eventueel zelfs kennelijk zedelijk-slechte bevelen nakomt.
Sen geen onsterfelijke ziel hebben; de eenheid van de mens, Maar dit laatste betekent niet dat elke geloofs- en levensnorm
Zegde hij, verzet zich tegen de opvatting die in (16 mens een die door de Hiérarchie samen met de Paus of, in laatste instantie,
Sterfelijk lichaam en een onsterfelijke zigl Qndgrscheidt Hij door de Paus wordt voorgehouden, slechts geldingskracht heeft
voegde er evenwel aan toe dat zulks niet veel ter zake verandert W31111661 Z6 V061‘ 161161‘ 861617156 111 311113115 V061‘ 1161 $105 V311 116

Omdat de mens onmiddellijk na zijn dood vel-1-ijst gelovigen en met name voor de meest wijze onder hen~,""inzichte-

Ik kan niet uitmaken of de priester die mij het voorgaande lijk is <a'c" bu‘ 48-49)’
vertelde, de uiteenzetting van Z.E.H. Waelkens trouw weergaf. 111 116 1131116116116 K6111 3311V331‘11611 W11 16611111111611 611 Z6116-

Hoe dit ook zij, ik wens het volgende te doen opmerken. Of de 111116 W6116l1, 11161 01111131 W1iZ611 1116 111151 611 g0611 0011161611, 110611

mens een onsterfelijke ziel heeft en of hij al dan niet onmiddel- 01111131 Z6 »31g61116611 11001‘ W1jZ6 1116115611 3311V331‘11 W0l‘d611” (111111-

lijk na zijn dood verrijst, dat zijn twee verschillende vragen. 1111- 43)- M61 G0115 86113116 3311V33l'11611 W13 g610015- 611 161161151661‘

Evenwel, wat ook het antwoord weze op de tweede vraag, de omdat ze ons voorgehouden wordt door het gezag dat God over
eerste moet in alle geval bevestigend beantwoord, althans in 11115 116611 3311565161111, 01111131 W6 P35 11331111 116 g616g611116111 V111-

deze zin dat er iets van de aardse mens bij zijn dood moet over- 11611 01151611, 11161 31 W31 W6 Z1111 611 V6l‘11111g611, W61‘1<611jk» 1111 W6-
blijven, en wel datgene waardoor hij precies deze en geen andere derliefde tot G011 1116 0115 01161111113 1161116611, 1013331 W63 16 5611611-

1116115 is — om de zeer eenvoudige reden (lat andel-5, bij de V61-_ ken, aan Hem en aan de mensen. Die ,,passiviteit” is niet in strijd
rijzenis, niet déze mens een nieuw liohamelijk leven verwerft, 11161 116 W331‘111g116111 V311 116 11161156111116 P61‘511011- 1111111615, “D61-
maar een andere mens begint te leven, die wellicht volledig op 56°11-Z1111” 15 66151 611 V°°1'31 »Z1611Z611 116Z111611”- E11 111611131111

116 afgestorvene gelijkt maar niettemin een andere i5_ bezit zichzelf meer dan degene die zichzelf totaal, met inbegrip
van eigen oordeel, kan wegschenken, zonder naar redenen te
vragen, enkel en alleen omdat God, die Liefde is, het verlangt.

Een laatste voorbeeld van verwarring stichtende taal - 1333111601’ W11111611 ,,661‘1111<6 P61‘5°011111k6 116Wl151W01‘11111§ 611111161”

We moeten toch eenmaal eindigen _ cite;-an we nit het at-tikel niet uitgesohakeld; integendeel, nooit en nergens komen die beter
De morele ontwikkeling door her leven heen” van Z_E_H_ J_ tot hun recht. Onze Heer Jezus is ons daarin trouwens voorge-

Ghoos, in de ,,Collectanea Mechliniensia”, 1965, nummer 1, arti- gaanr voor ziin liiden en kruisdovd geeft Hii geen andere beweeg-
kel waarin overigens ook prachge bladzijden voorkomem We reden dan zijn liefde tot God de Vader en dezes Wil: ,,... ut
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;fii?0;E:Zrm;:df:iig,?la dlgftzjgrelitte? ilsgtmmandaltung dedi; In alle geval, wij kunnen er niet langer genoegen mee
ma ay,‘ éverigens ;_x;’l;'l'eergezag’en heél bi_z0nZa'::eL:1n asfsi nemen dat de vorming en de navorming van de priesters toe-
baar leergezag is ee’n noodzaak tevens ee: to; enoi ea‘ vertrouwd blijit aan konfraters die er geen graten in vinden
Kerk vermits het gaat over bovennatuurlfki werkili'kl:e'cf dat de H. Drieéenheid en dc godheid van Jezus Christus _ omWaarileid levensleer. 3 3 1 ’ van andere leerpnnten maar te zwijgen - geloonhend Worden.

Het is voorzeker omdat hij de waarde onderschat van d Wu kunnen dat met om twee redenen‘ -Christelrke ehoo h _d_ _t_l_ e Ten eerste kunnen we dat niet omdat de Katholleke Kerk
J g rz m 61 m le e’ at an‘ J‘ Ghoos het van oudsher gelooft en belijdt dat er één God is in drie perso-k " 0 I 0

erkeluk leergezag mlnlmahseert nen, God de Vader, God de Zoon en God de H. Geest, en dat
God de Zoon is mens geworden zodat de tweede goddelijke
persoon van de H. Drieéenheid God en tevens mens is.

Ten tweede omdat de loochening van die werkelijkheden
tengevolge heeft dat men God voorstelt als een eenzame ego'1'st

Na aldus gezegd te hebben hoe Wij de and (analyse die nooit zichzelf geeft en dus zonder liefde is. Men stelt Hem
k ) - d k h d k aldus voor op het vlak (om te spreken in de terminologie vanoorza en zlen van e onrust en onze er ei inza e gelo0fs- en d _ ,, th 1 , ) d dh _d m_t G d aan Slecht

levensleer, kunnen wij antwoorden op he’; derde deel van de ,? ”meuWe _ ea Ogle Van e go el Ver 1 S 0 Stweede Vraa Z Hoe kunnen W-- d-t Sam held T, een persoon 1s. Men stelt Hem ook aldus voor op het vlak vang ,. 1

J I en Vet ere“ de schepping vermits, in die veronderstellmg, Jezus van Naza-
Samen kunnen W-- dit hoe enaamd - t h me ret niei; een goddelijke, doch zonder meer een menselijke per-IJ g nle ver e ren om _

de eenvoudige reden dat we praktisch zeker het ieder hij onze Soon ls’ en dus met God dc Zoon In zun mensheld’ doch eend ste ft 0 het kruis. Wel kan meneigen mening zouden houden of althans bij de mening van onze m?Ps'zon ebmeer voor ons _ r __ p ,kti k » - d. -- 1 bl1;|ven zeggen dat God er nlets bl] wint door ons te scheppen,respe eve ,,gangma e , <1

Zulks blijkt Wel ten Ovzivlolndgegtwfitdaf alfiggsalxgzfs dat Hij belangeloos en zelfs dat Hij uit welwillendheid schept.
d- 1 - kk t Nog eens, er hapert iets aan elke vergelijking, maar toch: Goden la ogen, symposlums en gro s e

Werkgroepen ten spijt, de Verwargi 53$ Vzgie csgnrllglsveilj zou dan als een multimilliardair die, geen weg wetend met Z1]I1_
minderen, voortdurend toeneemt geld, het welwillend zo maar te grabbel gooit. Evenwel, zulks

De toestand Verhelderen en orde brengen in de is nog geen liefde, en het is dan evenzeer waar dat God zichzelf
ring, dat is de taak van de Hiérarchie in de Kerk, in de eerste noch voor ons noch aan ons wegschenkt Met Welk recht Vraagt
plaats van onze eigen Bisschop en bij ontstentenis van deze de Hij aan aan Jews en aan ons dat Wij nit liefde tot Hem en tottaak Van de Pans ’ ’ elkander in totale zelfverloochening zouden leven en sterven?

. _ Enkel liefde vermag liefde te verwekken.Dle taak IS zwaar, vooral omdat de voorstanders van de
zogezegd progressieve, maar in feite archaiserende theologie on- Door toe te laten dat de twee zoéven aangehaalde gmnd_
getwijfeld te goeder trouw zijn. Een beroep op hun geweten Z0" waarheden van ons H Geloof in twijfel getrokken ja zelfs ont-h - ~ , , ' 9S‘:-11110 dalnesolkieniit van mfnlng dl<::nveraI1d6rB11- Illdlen de B15 kend Worden, graven de verantwoordellgken voor de vormmg
dan gen te in ow: mgemd 1'] gee; ?3de?edWeg lope“ en de navorming van de priesters, de diepste grond weg van de
.. , r a gen, oer an ere?’ le We 10 mm er ge eerd christelijke liefdeleer. Het is dan 00k niet te verwonderen datz1,]n, doch wler geest met beneveld 1S door een of andere begren- Zij mooi Sprekend over de morele ontwikkeling door hat levenc in . 7 7!

zenfe _l0s0ne’ en ale daamm miter Bpen swan voor ane Wet" heen”, in feite de katholieke levensleer neerhalen tot op eenke11_]khe1d en dan ook meer gelovlg z1_]n. lager niveau

C. Antwoord op het derde deel van de tweede vraag.
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Verder weten wij best dat de Bijbel antropomorfismen be- Liefdegfaest’ en niet Winder yan dc Anerheiligst? Maagd Maria’vat (en of!) en Zelfs mythenl Maar Wij kunnen geen vrede zodat met alleen hef; lnwendlg gebed en de med.1'tat1e, maar alle
ebed voor hem stllaan zmloos Wordt. Voor zlgn leven wordtmet een Bijbel Waarvan alle verhalen over bovennatuurlijke g __ _voortdurend beroep gedaan op z1]n elgen geweten; maar dandingen slechts litteraire vormen zijn, ,,verhaalvormen waarin het

> ,, _ _ ,,Woord van God zich zo gaarne tot ons richt” (zie ,Tijdschrift wamleer hm gedung voor zware en moelmke pmblemen staat’V001, theologiev, 1964, nummer 1, blz. 52)_ Overigens’ ofwel zijn vivlorden hem voor ZIJII gevveten meestal slechts algemene r1cht-
de gegevens die Pater Luc_ Gmnenherg, 01,. (zie ibidem)’ als l1_]nen gegeveni geen precleze normen... alsof leven-1n-geho0r-

h 1d uit-hefde met de schoonste vorm was van een echt-histo isch k n cu, 1 t t l"k - a k “am ° 'r ze er aa Vaar on er na um 1'] en an lumen We menselijk bestaan, omdat het de meest zichzelf-gevende, de meestevengoed leerlingen zijn van Gandhi, van de Lord-Mayor van _ _ _Cork, van Socrates, of van ieder die, zonder Weerstand te bieden, l{efdeV°l_le V01?“ ervan ls'__Z0 vervreemdt d_e pnester van dczijn leven gaf V001, zijn medemensen; ofwel zijn die gegevens elgen prlesferlqhe 16V€l1SStl]l waartoe het prlesterambt toch zo
dan toch van bovennatuurlijke aard - en dan kunnen we even- drmgend mtnodlgt’ _ _ _ A, _ _goed andere, meer duidelijke bovennatuurlijke gegevens als Aldus ‘melt de pnester “ch mm OI meer bewust u_ltslul'tend aan ewezen op de gemeenschap de gemeenschap d1e alshistoris h k aan d . I ll 1, " 1967, g ’ ’c ze er Vaar en n a e geva Wu’ mensen Van dusdanig, eigenlijk niet bestaat in de strikte zin van dit woord:of we dan twintig jaar oud zijn, dan wel voor vijftig, zeventig of b _t fzelfs meer jaar geboren werden, wij kunnen het niet stellen met “,3 ls lmmersugeen persoon “I ‘én 0 _b0Ven d_e personen ale hflarlouter mythen; wij eisen, om ons geloof te staven, historisch- ulmziaken; Z13 kan’ als dusdamg’ met bemmnen “och bemmd.. wor en.vaststaande feiten, die overigens doordien ze bovennatum-l1_]k

__ ,Ten slotte kan de rlester de z1n van Zl]l’l cehbaat dan met
zijn, geen voorwerp kunnen zijn Van louter profane Wetenschap’ meer begrijpen en is hij geneigd de redding uit zijn eenzaamheiden die derhalve beroep doen op geloof-1n-genade.

te zoeken bij een vrouw, alsof het zou volstaan gehuwd te zijn
om gelukkig te zijn! (Tussen haakjes gezegd, huwelijken waar-
mee Wederzijds niet meer dan vijftig procent eigenliefde gemoeid
is, zijn zeldzaam. En zeer zelden houdt een huwelijk doorheen
heel het leven van beide partners stand, indien niet bij beide,

Na het voorgaande kunnen We gemakkelijker antwoorden ook wanneer het zwaar, zeer zwaar valt, .de. onderwerping aan
op de eerste vraag, die luidt als volgtz Gods wet de hoogste, kost. Wat kost geeerbledlgdedevensnorm 1s,

Mwat wordt er bedoeld als er gespmken wordt over de Gods wet dlt overlgens nlets anders 1s _dan de ultdnnkklng vanvereenzaming Van de priester? Welke zijn naar “W mening de Wat ons II18I1S—Zl]l1 en bovenal ons chrlsten-mens-z1;|n van ons
oorzaken? Hoe kan hieraan verholpen Worden?” verlangm

Ook deze vraag vervalt in drie delen die we achtereen-
’

volgens bondig willen beantwoorden.

II. ANTWOOR-D OP DE EERSTE VRAAG

B. De oorzaken van dit alles? Och, ze liggen voor deA AIS hand. Laten we enkel de voornaamste aanstippen; het zijn de
de priester dan wordt volstrekt niet bedoeld hoeft hei Wel vorming en dc navorming die respektief de Seminaristen on’ " priesters ontvangen.gezegd? - dat de priester hoe langer hoe minder omgang zou ihebben met de andere mensen. Bedoeld wordt dat de priester _Ve1‘re Van ‘ms te beWe1_‘f3I1_dat Z13 moeten gedr ld wordun.
hoe langer hoe meer de indruk heeft dat er niemand is die zich Maar leder mens, en vooral h1;|_d1e streeft naar volmuukto llufdo

- en dat hoort toch leder chrlstcn, a forori ieder prlmntur totil h hkt a 'h"'h "b ttfl0 aa aan em so en en a n Wm 1'] Z10 op zun em 0 aa doen die wil leven op de hoogte van zijn romping - lmo do nlmullzou kunnen wedergeven. In de war gebracht door een geloofs-
-- nodlg van een stevig kader, llljmnder In do jarvn (Int Ill] llvhleer die toelaat alles in vraag te stellen, vervreemdt 111] meer en Imeer Van de Heel, Jews’ Van God de Vader en God de Heilige voorbereldt op zijn levonsmak. Nlomuml wordt KN w0mn~n prim-
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ter te Worden. Maar wie, gehoor gevend aan de uitnodiging van eer Pas-toor
de Heer Jezus, met Hem als priester Wil medewerken aan de Iredding van de wereld, moet uit vrije wil zich schikken in een
vorming die hem, zo nodig, zal beschermen tegen zijn eigen
zwakheid en hem zal leren dag in dag uit zichzelf te verlo0che-
nen, zijn kruis op te nemen en Jezus te volgen. En hij die totpriest“ gewijd is, moet nit V1-ije W11 zich schikken naar We1is_ Van verschlende zlgden ontvmgen W1] verontwaardlgde brleven
waar plooibare, maar niettemin werkelijke leefregels die hem, Over een liedje Van L90 Ne1i$5en> OP 15 de¢~ @1001’ de K-R-Q
als diocesaan priester of als religieus, zullen helpen blij en uitgelondeni
vreugdevol te volharden op de ingeslagen weg. ,,Meneer Pastoor, dit worden zware dagen, wat moet men,

Welnu, zij die aangesteld zijn tot vormers en navormers anno nu, met Kerstmis aan? Men zal U zeker om een lcribje
van de priesters, schieten blijkbaar in hun taak tekort. Zoniet vragen, maar hoe moet U duar tegenover swan? Is Jozef nietimmers zouden de seminaristen en jonge priesters leren leven te weinig echt de vrtder, ll-9 hi] Z0 buitenswanderig zij" Z00"met Jezus, met God de Vader en God de Heilige Geest, evenals bekijkt?”
met Jezus’ Moeder die 00k, zij het in een andere zin, hun moeder * Z0 gaat bet Verder 3 coupletten lang - - ' 'is. En zij zouden leren de middelen gebruiken die hiertoe nodig We beschikken Over de juiste tekst Het hedje Zéu kunnen WOT‘en nuttig zijn. Er zou geen spraak zijn van ,,de vereenzaming van den aa‘Y18eII1@1"1<'B 81$ een Dersiage OP 1'19 geb00Tte C195 _HeI‘e11,
de priester”. maar als men dan leest, dat ,,de herdersflllit Vewiingen 15 door

de beat- uitaar” - dat kerstmis de srnaak van oploskoffie heeftHet is wel overbodig hierover langer nit te weiden. g 7,

C Om hieraan te verhelpen moet het roer onverwijld en

gekregen” - dat ,,Wie van geheimen spreekt, niet goed bij zijn
hoofd is” - e.d. -, dan Weet men echt niet of de auteur een per-d.k 0 den En Oak dit is de taak Van onze siage bedoelt te geven op Kerstmis... of op de ontmyth0l0gi-ra 1 aa o ge p w r . h K t b

Eisschop. Laten Wij veel voor hem bidden en offeren opdat God germ‘? V?Jn_det as gebetlren .. d t K R O Zichhem daartoe licht en kracht verlene in overvloed. Maar m el e geva en e reuren W11’ a on e ‘ ' '. ..

En voorgaande bladzijden hebben Wij openhartig en onver

dergelijke vulgarisatie in-cabaret-sfeer van het ,,Et lncarnatus
est de Spiritu Sancto” heeft geleend . ..

bloemd gesproken. Zijn wij zodoende liefdeloos tewerk gegaan?
We menen integendeel dat we aan onze liefdeplicht zouden te-
kort gekomen zijn indien we anders gesproken hadden. Het weze
mij terzake veroorloofd een persoonlijke herinnering op te halen.

Meerdere jaren geleden - Zijne Eminentie Kardinaal
Suenens was toen nog slechts Hulpbisschop - keerde ik, op
Nieuwjaarsdag, samen met Zijne Excellentie terug naar huis
van de woning van Kanunnik Van der Jonckheydt, die ziek was
en aan wie Wij onze nieuwjaarswensen waren gaan aanbieden.
Onderweg was ik zo vrij aan Zijne Excellentie te zeggen dat ik .)(. .)(.zijn optreden egenover de beweging, bekend onder de naam .)(.
R.A.M.. (RéArmement Moral), ruim streng vond. Tot slot van
onze gedachtenwisseling, zegde Monseigneur mij; ,,Er zijn om-
standigheden waarin strengheid de enig-mogelijke vorm van
echte liefde is”
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lezuiet. N.b.: kritiek op dit monitum en op deze giomeinhse congre-
V atie betekent ook blaam voor loannes XXlll, ie in oogste en

lgllatste instantie verantwoordelijk is voor die waarschuwing. Toe-
lichting en verantwoording van het document bij pere Philippe de
la Trinité O.C.D., Rome et Teilhard de Chardin (librairie Arthéme
Fayard, Paris, 1964) 212 blz., prijs f7,5O.

Veel lezers bleken deze rubriek graag voortgezet te zien, om wat O Last not least een machtige studie van de Amerikaanse cal-
meer georiénteerd te zijn. vinist J. G. Machen: The Virgin Birth of Christ (3 Baker Book

House, Grand Rapids, Michigan, 1965) 415 blz., $5.95. ledereen
9 De hervormde theoloog dr. S. H. Spanjaard publiceerde eind dle op Wetenschappeluk nlveau ‘Over de maagdemke ‘geboorte1967 een prachtig boekje; pr°v°_the°rie (Rotondeqeeeks, G_ |:_ mee wil discussiéren, moet dit standaardvverk Iezen. lk heb het
Ca||enbaC.h N_\/_’ NU-kerk, z_j_) 127 ,b|Zq mg f5Y9O_ Het is een nu grootstendeels doorworsteld, en Wll met langer vvachten met
heldere, kritische inleiding tot secularisatie-theorie, God-is-dood- een kse aa‘nbeV9ll"9- Het_eel'$te hoofdstuk _beSChrUft, h°e men
beWe,9;,n,g em De bekende namen van Dorothee Séne, \/an Buren, in de tweede eeuw na Chnstus dacht over dit leerstuk. Doordat
Robinson, Altizer, Hamilton e.d. komt men voortdurend tegen. ll‘ me "let Speclallstisch heb Vermept m deze penodel Van de
Niemand hoeft na lezing van dit werkje te olenken, dat hij er alles kerkgeschledenls» kan lk niet alles na"eke"‘en- Maar d_e eXe9_‘_a'
Van weer’ maar a|S Zakemke beoordehng en Weergave Van een tische behandeling van vooral Matt. 1 en Luh. 1 hevestigde mun
rondwarende mentaliteit is dit werkje uitmuntend. Wij katholieken lndmki hler is een Vakmani een zeer Streng h'St°r'Cus__en moloogmoeten er made-een bestseuer Van maken_ aan het werk, uiterst voorzichtig en zeer belezen. HU argumen-

teert scherp, behoedzaam en minitieus. Ook van vrijzinnige kant
C Het ontbreekt in one taalgebied niet aan geschriften over heeft men zun bekwaamheld geprezem seneuze exegeten en
Pierre Teilhard de Chardin. Nog lang niet genoeg bekend is een dogmatic; Vinden hier lets Van hum gadmg
aflevering van de Free Universtiy Quarterly (ed. J. H. 'K0k, ‘Kam-
pen) van mei 1963, volume IX, no. 1. De protestantse natuur-
filosoof dr. R. Hooykaas, hoogleraar aan ole Vrije Universiteit te Arnhem, HofwUk$lFaat 33 DP P- den OTTO]-ANDER
Amsterdam vult 83 pagina’s met twee Engelse bijdragen; Teil-
hardism, a pseudo-scientific delusion en Teilhardism, its pre-
decessors, adherents and critics. Het eerste essay behandelt Le
phénomene humain van Teilhard (in het Nederlands vertaald oncler
de titel Het verschijnsel mens). De kritiek is niet mals. Het andere
artikel attaqueert fel allerlei teilhardistische publikaties, vooral uit
het Nederlandse en Franse taalgebied. Dit alles vergt scholing en
aandacht van de lezer. Wie aan deze voorwaarden voldoet, hoeft *
er geen spijt van te heb-ben, als hi] dit werkstuk bestucleert.
Pri_js f2,50 a f3,—-. Via ole boekhan-del kan men bestellen, en
misschien ook nog bij de Vrije Universiteii: (Dpt. international
Relations), Tesselschadestraat 18, Amsterdam-W.

U Nu we toch over Teilhard hebben; 30 juni 1962 heeft het
Heilig Office onder de prefectuur van de vorige Paus gewaar-
schuwd tegen de dwalingen in het oeuvre van deze bekende
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Nijmegen; J. M. van den Berg, pr., Venlo; J. Brouwers, pastoor, Smeer-maas (Belgié); E. Buys S.O.C., Oudenbosch; Abbe H. Deen, Bruyéres etMontberault (Frankrijk); Anne Dessers, Sittard; Dr. A. Drubbel M.S.C.,Beek (L.); Dr. D. C. Duivestein M.H.M., Mill Hill, London (Engeland);
Prof. ir. M. J. Granpré Moliére, Wassenaar; Henri de Greeve, pr., Bergen Dal; Otto Hermans, Venlo; J. v. d. Heyden S.V.D., Venlo; Zr. M.Johanna, per adres redactie; J. Kalkhoven S.J., Wassenaar; O. KropsO.C.S.O., Zundert; Prof. Mag. dr. V. M. Kuiper O.P., Fribourg (Zwitser-land); L. A. v. d. Linden, Waalwijk; Fr. Loots, pastoor, Lauwin-Planque(Frankrijk); A Meiberg CssR., Roermond; Ir. W. A. Molengraaf S.S.C.C.,Bavel; Porf. Dr. Ch. Niederer S.J., Beyrouth (Libanon); H. E. W. Osten-dorf, Goor; Dr. P. den Ottolander, Arnhem; Prof. Mag. Dr. J. v. d. PloegO.P., Nijmegen; Dr. L. A. Rood S.J., Weiden (Dld.); Dr. Fr. van Hijnland,per adres redactie; J. M. van Schaick, em. past., Herwen; P. ter Steege
S.J., Zeist; P. Steenwinkel S.J., Schalkwijk; Drs. Th. Steltenpool S.V.D.,Overijse (Belgié) ;Dr. J. Strater S.J., Maastricht; J. Thywissen, Venlo; Dr.W. Vedel, per adres redaotie; H. v. d. Velolt O.F.M., Venlo; B. J. Visser,
pr., Weeze (Duitsland); B. Voets, pastoor, Amsterdam; W. Westerhoven,
pastoor, Egmond-Binnen; Dr. A. v. d. Wey O. Carm., Boxmeer; Drs. R.Wildenborg A.A., Essen (Duitsland); ’rDr. S. Baron v. Wijnbergen, Was-
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