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’Confrontatie' wil zich inzetten voor de conciliaire vernieuwling in
Cntactgroepen - - ge|oofs- en gezagstrouw.
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’Confrontatie’ wil de invloeden, die het aggiornamento afremmen
De Nieuwe Kate°hiSm“S' ' ' ' ' of ondergraven, bestrijden.Confrontatie en het Michael-Legioen .

Na het Pastoraal Concilie . . . .

Wie zegt gij dat ik ben . . . .

God is niet doool . . . . . .

Evangelie en maagdelijke ontvangenis .

Twee persbureaus, twee interpretaties .

Uit een toespraak van Z.H. Paus Paulus VI
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Adres redaktie en administratie: Grotestraat 42a, Tegelen

25 maart
in de Sint Pieter op 2 fe-bruari 1968 . . 311 Maria Bgodgchap

‘)7Verwijt aan Duitse Bisschoppen . . .

,,Desnood~s met geweld" . . 53 De buiten-aardse boodschap aan de uitverkoren jonge vrouw
Hoe Iang nog? . . . . , {>15 uit het uitverlcoren volk kondigde de mysterie-volle vermen-
Hogere journalistiek . - 753 ging aan van de Goddelijke en menselijlse natuur.
Intercommunie . . . - - 79 Uit krachte van een raadsbesluit, voortgekomen uit de barm-
Aanbevolen lectuur . - - - - - - - 83 hartige liefde van de Drie-éne-God voor de naar zijn beelcl en
lk be" de W99: de Waarheid en het Le‘/9" - - 38 gelijkenis geschapen mens, trad God de Zoon in de schepping
Medemen$e]U|<|’\eid en Qebed - - - - - - 90 om als Schepper mede-mens te van de ontluisterde mens,
Agitatie tegen Wensen ‘/an Home inzake N-K- - - 90 om als schuldloos Agnus Dei de schuld van al het menselk
Tijdschrift VOOF The°|°9ie - - - - - - 91 kwaad - ooh dat zich aan Hem als mens aan het kruis voltrok -
E‘/angelie - -- W99 naar Ben betere We"e|d - - 92 op zich te nemen en om voor het menseli]'k geslacht opnieuw

96

het uitzicht te openen op een eeuwig gelukkzg met-en-d00r-
en-in-Hem-zijn.

maakte zich na Opstanding kenbaar, aan leerlin-
gen en vele anderen, als volmaakte mens, om aan te tonen dat
dezelfde Opstanding ook is weggelegd voor wie mét en in Hem
willen

Zalig Pasen!
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C C) NTACTGR, Q EPEN 1 CREDQGROEP TILBURGI GOIRLE/BERKEL-ENSCHOT
Voorz|tter; R. J. Kramers, arts, Berkel-Enschot
Secretaresse: J. W. J. Smits, Korvelseweg 142, Tilburg, tel. 04250-
30253, op welk adres de ‘oijeenkomsten worden gehouden telrkens

om 20.00 uur, op 1 april, 29 april, 20 mei, 4 juni, 20 juni, 29 juli.
Opgave voor deelname aan bovenstaand adres. Latijnse H. Missen

C°nta°_t9r°ep Breda en °mst"eke" zullen worden opgedragen in de kapel van rhet Missiehuis I\/1.S.C.
Door_z|ekte van. een van de rwee oontaotpersonen |n Breda Bredaseweg 204, -|-Hburg om 1030 um Op 5 meiy 12 me,’ 16 jun],
ernstlge stagnatme ontstaan. W16 Wl| de helpende hand b|eden bn 23 juni_ 14 J-UH, 21 jun, 28 jun’ Celebrant pater Dr_ c_ W_ V_ Boekel
hetrvormen van een "service-kern", die zicrh bezig houdt met voor- , MSQ
bereidingen va-n bijeenkomsten, Iezingen, e.d.?
Opgave kan via ons geschieden.

CONTACTGROEP EINDHOVEN - GELDROP
aanvulling: mevr. A. Reijnders-de Wolf, Wilhelminalaan 2, Geldrop,

Land van Maas en Niers te]_ 04903 2426
Onze contactmedewerker in Ottersum wil graag helpen een kleine
kern op te zetten voor het organiseren van gespreksavonden, enz.,

De St. Albertuskring te Nijmegen wil meewerken aan net behoud,
in de ’cOekOmSt. Gaarne beriCht aan OHS.

eventueel herstel, der geloofszekerheid door positieve uite‘en-

CONTACTGRQEP MAASJ-RIGHT zetting der Katholieke ‘geloofsleer, en daarmee ook aan de ver-
Gegadlgden, d1e een klem team w||Ien vormen om lezlngen, etc. I nieuwing Van de Kerk, VO|gens de bedoeling der pause“ en van
aldaar voor te berelden kunnen ZlCh v|a onze redactie melden. hat -|-Weede \/aticaans COnC;|ie_

De bijeenkomsten zullen voortaan Worden geleid door prof. dr.
Zacharias O.F.M.Cap.

SREDOGROEP QEN HAAG m Mag. dr. A. H. Maltha O.P. hoopt op vrijdagavond 26 april om 20
onderdag 4\apr|Il a.s. om 20.00 uur wordt een |at|_|nse H.'|\/|lS voor 1 uur in hots; Atlanta‘ Gmte Markt 38' NU-megen voor ons te

°_nS Opgedragen 'n de kapel der EerW- Zusters Va" |-‘efde Va“ spreken over De verrijzenis van Christus. - Belangstellenden zijn
T||burg, Oude Molstraat 35, Den Haag, gevolgd door een confe- Welkom
rentle over De Mariaverering in de Rooms-Katholieke Kerk" door Q M_ Ke|de,-_\/arekampi Gitaarstraat 227 NU-megen, te1_ 71657
ZE. P. F. Tesrser, Montfortaan.
Gebedsgroepen: leider E. P. Kalk-hoven SJ.
Studiegroep actuele geloofsproblemen: leider E. P. Dr. Steyns CREDQGRQEP UTRECHT

gel‘ Op donderdag 25~apriI‘ Pa.s__ zal om 20.00 uur een bijeenkomst
ontemp aI:|eve groepjes: lelder E.P. Ir. W. A. Molengraaff SSCC. Worden gehouden BU dé EerW_ Zuste,-S Van Liefde Van -|-“burg,

Springweg 142, Utrecht, waar, voor de tweede keer, Mgr. C. G.

opgave deelname bi]-= Mevrouw M“ 1- P- HermanS'|—ebe"t' Hem‘ van Trig’: aotuele geloofsproblemen voor ons wil behandelen.
Straat 5 d’ S°heVen'n9en' te|' 556956- Van plm. -19.15 uur aldaar gelegenheid tot biechrten.

Contributie: f 5,— per jaar, te storten op gironummer 266491 tan
name van Drs. L. C. J. Koop, Theresiastraat 295, don Hang, Inl
854069.
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D E LKS K RAN TP I NA Aangezien lang niet alle Confrontatie-abonnees de advertentie-
\ pagina gezien hebben, delen wij hierbij mede, dat, behalve zéér* sprekende koppen (Nieuwe Katechismus in huidige tekst niet

goedgekeurd enz.) het gehele artikel uit het januari-nummer van
DANK AAN ZEER VELEN Confrontatie over de Nieuwe Katechismus in de advertentie Werd

opgenomen, begeleid door een ,,Ten geleide” dat wij hieronder
afdrukken:

Klokslag twaalf, vrijdag 2 februari, kwam Confrontatie tot het
inzicht, dat het groot nut zou hebben op korte termijn in brede
kring bekend te maken hoe de zaken rond de Nieuwe Katechis- De mededeling in de Osservatore Romano, dat, in stri]'d met
mus er voor standen. Wij Wilden de vele scheve persberichten ‘ andersluidende berichten, ,,De Nieuwe Katechismus” voorals-
recht zetten. nog nie t goedgekeurd was, bevestigde wat ,,Confrontatie” in
Een advertentie, maar dan een goede en een grote, in De Volks- het januari-nummer reeds had gepubliceerd. —— Hoe groot de
krant lag het meest voor de hand. De Volkskrant bleek bereid tot verwarring rond de ,,goedkeuring” was en waardoor zij in de
opname, zij het dan 00k tegen het gewone advertentie-tarief. De hand werd gewerkt, blijkt duidelijk uit een redactioneel arti-
hele pagina kostte f4800,--. Maar zou het geen onderschatting Icel in genoemd Confrontatie-nummer. Wij menen dat het goed
geweest zijn van de offer-bereidheid van katholieken als het gaat is de gang van zaken rond de N.K, in veel breder lcring bekend
om de trouw aan ons geloof, één moment te aarzelen vanwege dat te malcen, dan via ons maandblad mogelljk is, en druklcen
grote bedrag? daarom het Confrontatie-artikel in de Volkskrant af, met dank
Onderschatting? Het zou een belediging geweest zijn. De adver- voor de gastvrijheid, dankbaarheid die oolc paying guests enen-
tentie Werd geplaatst en sloeg in als een bom. Echt niet alleen male verschuldigd blijven . . .

onder de Volkskrant-lezers, want naar wij weten, waren losse
Volkskrant-nummers op vele punten ogenblikkelijk uitverkocht. <)(> <)('

Ons rotsvaste vertrouwen in extra-finantiéle bijdragen werd ‘X’
dubbel en dwars beloond: binnen de kortste keren hadden wij
tweemaal f 4800,-- ontvangen.

De lezer weet inmiddels dat twee afgevaardigden van Rome
-)(- -)(> in Nederland verblijven om overleg te plegen inzake de door

-)(- ,,Rome” gewenste wijzigingen. En dat er b het Hoger Kate-
chetisch Instituut grote weerstand bestaat om ingrijpende

Hier past een woord van hartelijke dank aan allen die ons ‘ veranderingen in de NK aan te brengen .Eén der auteurs,
gesteund hebben met kleinere of grotere bedragen. Men dr. G. Mulders S] weigert zelfs om aan dit overleg deel te
vergeve ons, wanneer wij niet iedereen persoonlijk be- \ nemen. Hij ontkent dat de door Z. H. de Paus aangewezen kar-
danken; het is ons werkelijk onmogelijk. Wij waren er aan ‘ dinalen-commissie het recht heeft haar theologische visie,
begonnen, maar wij moesten het stop zetten: er was geen ,,welke z gelkstelt met het ware geloof” aan anderen op te
beginnen aan. dringen, ,,In eer en geweten kan ik de gevraagde wijzigingen

niet onderschrijven . . .” (Vollcskr. 2 febr. 1968).
Wil daarom iedereen, die extra heeft btjgedragen voor de
Volhskrant-advertentie deze publielce dank als een zeer per-
soonlijlce beschouwen? Als men daarnaast zn het hternaast afgedrukte Confr0ntatze-

-)(- —X- artikel leest, hoe de directeur van het Hoger Katechetisch In-
<)(- stituut Dr Bless S] zich opstelt tegen de gewenste wijzigingen,
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weet men welke intense en gevaarlijke spanninge e and d - -

NK heersen. — Dr. G. Mulders S] zei, dat het ninet Zlgeen on:
42 »,0ndergeschikte” punten ging, maar ook om 14 belangrijke
kwesties, zoals Christus’ maagdelijlce geboorte, de erfzonde, het
[even hiernamaals, het primaat van de paus, de geb0orten-
regeling (Volkskrant 2 februari).

‘
~x-
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gggliglzis Siljtfillginolzilg 1;i<:;c<l>1I(1)p1;t::nmiiecs §1l:5:1tg8¥l(:li:1Vil2g:6cf1fYiZ:: Ondanks het feit dat nu wvel znnneklaar is gebleken, dat de

situatie desnoods officieel van het Huger Instituut zullen distan- Nleuwe -Ignechlsmué de nodlge Wuzingen meet »_ en ml — under-
tiéren loyale Wijze we mede zunen gaan,"bl1Jven sommlge pensoriganen de zaak zo verdraaien, dat

, het b1Jna met meer m0gel1Jk 1s hun goede trouw aan te nemen.

' < De Volkskrant riep in een ,,Ten geleide” zelfs triomfantelijk uit

Het zal een moeilijke, doch moedige beslissing zijn. Niet alleen ”Van smetten VH3” Z0 .iets kan men zijn lezers’ aueen ‘mor-
V00r de Bisschoppen, maar 00k voor allen, die bij de Verkon- h0uden.als men hun Wlnens en eténs gegevens .0ml.10u,(,1t en

diging do N.K. als een veilige gids aanvaard hadden. gzrigzilsgtagegszzalg negeert ale met met dc ”nchtmg van

Z0 misten de Volkskrant-lezers b.v. een objectief K.N.'P.-bericht
uit Rome, wél opgenomen b.v. door het Dagblad van No0rd-Lim-

ALDUS LUIDDE ONS TEN GELEIDE,, IN DE V0LKSKRANT_ burg van 8 maart. Wij citeren daaruit enkele verklaringen van

ADVERTENTIE ” Dr. Visser C.S.S.R., een der theologen belast met het redigeren
van de wijzigingen in de N.K.

,,De studies en commissies (van kardinalen) hebben
aangetoond, dat de aanvanlcelzjke bezorgdheid ten aan-
zien van enlcele punten in de Katechismus gerechtvaar-
digd was.”

Pater Visser weerspreekt vervolgens persberichten volgens welke

* de door de Paus benoemde kardinalen-commissie niet eenstem-
mig geweest zou zijn in haar oordeelz

,,De karclinalen-commissie was volledig akkoord met het
eindrapport, dat door allen zonder voorbehoud is gete-
lcend. Hun oordeel bestoncl in het algemeen in een g0ecl-
keuring van de opmerkingen der theologen, die zij met
het onderzoek hadden belast_ De theologencommissie
zelf was oolc helemaal akkoord over het eindrapport, dat
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aan de lcardinalencommissie was aangeboden. De theo- CQ1‘1f1‘()1]_'|;a,1;ie
l°g9n> die de discussies van de laatste zitting niet hele-
m_¢_"1l konden bi]'wonen, hebben later hun opmerlcingen ‘

511 de conclusies gemaakt. Alle theologen van de com-
gzflsle ZU" Teglementair iiitgenodigd aan_de werlczaam- I

9" deel te nemen. Niemand heeft zich om princi-

en het Michaél —Legioen

piéle redenen daar van teruggetrokken. Alleen één man ‘ Ter informatie van onze lezers delen het volgende mede:
heeft niet aan alle zittingen kunnen deelnemen wegens
drukke werkzaamheden. -

Het Michaél-legioen werd opgericht geheel buiten Con-1.

el heel duldeluk 1331? Patel‘ V1556!‘ llltk0mel1, dat de kB1‘dll1a16l1- - frontatie om. Wy namen van de oprichting eerst kennis
Qmmissie in haar 33 pagina’s omvattende rapport NIET gezegd
heeft’ dat de N-K- geen dwalingen bevat. Integendeel:

»Het_ lcrantebericht dat ,,in de katechismus geen leer-
stellige dwalingen voorkomen” vindt men niet bevestigd
In het document van de kardinalen en theologen. Daarin
wordi mlegendeel duidelijk gezegd, dat het werk ver-

toen wij de circulaire lazen, waarin opgeroepen rwerd tot
deelname aan de protest-bijeenkomst te Utrecht op 17 fe-
bruari, Er was - en is - generlei organisatorische binding
tussen Legioen en Confrontatie. Ooh geen individuele bin-
ding tussen Legioen en medewerhers van Confrontatie.

scheidene correcties nodig heeft. En gezien het belang 2. Aangezien de heer Louis Knuvelder zich tot verschillende
"an (Z919 lwngelegenheid, gezien ooh het rumoer dat rond
deze katechismus is ontstaan en de geprikkeldheid, welke
m NedeTl'1"_d is gerwelct, mag men zeker niet denken dat
de verbetlngen alleen maar betrelclcing hebben op een
Pm" Stiilfouten, en evenmin dat veranderingen alleen
maar nuttig zijnj’

*<)(>
<)(>

Wij zouden t0¢h echt wel een beroep willen doen, vooral op de
dffgbladpers, om de lezers OBJECTIEVE voorlichting te geven, ,

mmstens over de feiten. De lezers hebben er recht op. *,

i
\

Q

Confrontatie-contact-groepen wendde en daarmede bespre-
lcingen hield - buiten ,,Tegelen” om - ontstond er hier en
daar twijfel over een eventuele samenhang tussen de actie
van de heer Knuvelder c.s. en de Confrontatie-beweging,
welke twijfel werd weggenomen, hetzlj door telefonische
gesprekken, hetzij door een (niet door de gehele pers ver-
spreid) communiqué van het K.N.P.

Confrontatie en de Confrontatie-beweging wil zich zelf
blven. Zij is omvangrijk geworden en heeft geen behoefte
aan on-organisatorische versnippering welke afbreuk doet
aan de kracht van onze stri]'d. Deze mening, weten wij,
werd en wordt door zeer velen gedeeld,

4 Als ,,telcen aan de wand” hebben demonstratieve protest-
vergaderingen betekenis.
Voor alles wil Confrontatie echter TOT HET UITERSTE
proberen begrip te hebben voor de ONTZAGLIJK moei-
lijlce positie waarin ons Episcopaat verlceert.
(Men kan dat 6610 van Z.H. de Paus zeggen). En het is de
taak van alle weldenkende katholieken die bisschoppen te
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steunen, die er blijk van geven uiteindelrjk toch de kerk 7- C°"f"°"mt_ie is 99" vbewegingns 1/”a_T_5 van eigen >>3tr”ctuuT”’

in volkomen eenheid met de H. Stoel te willen leiden. 99" be’/vegmg IN DE KERK en Z1] worqt gevoed ‘£09? de

En hébben alle reden aan te nemen dat het besluit IND”/IDUELE lfewogenheld "1111 k‘_1thOl"eke”- Daarmt Put

van Kardinaal Alfrink om loyaal mecle to werken aan de ZiJ ham‘ met 59"”fge kTacht- Z71] Wll seen 5mff"3e"= T9319-

wens van Rome de Nieuwe Katechismus op verschillenole 7111911319", 11007'$ChTlft@" 11?!" hm" ledenn of $~’3h':7”'dem°cm'

punten te herzien, - een moedig besluit, wellts pralctische tie» die 99" nbestuur” l"-‘3$F-

uitwerlcing nog wel bloed en tranen zal lcosten - een lcoers- (H975 »be$tl¢uT” van het MlCh“élfle€l0_en kreeg fll gauw On‘

wijgiging ten goede ha", betelcenem enigheid - van de oprichters dtstancleerden zzch al spoe-

Dat nu juist in deze periode de Utrechtse protest-vergade- dig - M6UT- M13 BOTQZ, F- BTlmklau$, DT- V05-99"», DT5-

ring gehouden werd, betreuren wtj als een ongelukkig BT09d6T§)-

samenvallen.

8. Blijkt uit het bovenstaande, dat ten enenmzzle rltéet

' " mars-route van et i-
Na jarenlang doodgezwegen en gehoond te heeft de ZZ;Igl)_l;ZtgaiZte,fun1Z;n1jg?er?v:gC]Cfe een woord mm protest

Confrontatie-beweging zich een serieuze positie veroverd, lawn horen gegen de wze waamp Louis Kmwelder in

dank zg ae stgzun en het geloof van vele autzonden, In het ”pmgressieve” katholl-eke kn-ngen bejegendtm

de
' ' ' ' . . . nmer et t.v.-mter-

eenkomst van tienduizenclen zou lcunnen organiseren. Maar :€::vk€nZ1ta'IZg,i;,ZZ(gg:rminlZidde en (aaz een d)em'gre,-end ho_

er is Oak meer begrip “Om Onze houding ' hier en dam nend- cynisch artikel in De Tzjd. Echt niet alleen bij v00r-

is Zelfs “Chung ' Door Confmnmtie gegmeid‘ OOK standers van Louis Knuvelder, maar evengoed btj fatsoen-
vanwege het feit, clat de z.g. ,,conservatieven” bereid zijn bake tegensmnders van hem, heeft De Tijcl daarmee veel
- om niet te zeggen hunkeren - naar de mogelijkheid met- goodwill verspeeld_

terdaad mede te werken aan vernieuwing van alle struc- RED_ CONFRONTATIE

turen, voorzover die in overeenstemming is met de maar-
achtige geest van Vaticanum II: de verdieping van het ge-
loofsleven, het nader brengen niet alleen van de ,,lcerk”
tot de wereld, maar voornameltjk van God tot de werelcl,
God tot alle - alle mensen.

@?

De persoonlijke opdracht van Kardinaal Alfrink aan Dr.
Gocldijn contact op te nemen met verschillende ,,con§er-
vatieve” figuren mag hier worden vermeld, evenals het feit,
dat dit eerste contact hoopvol verlopen is en zal leiden tot
voorzichtige samenspraak tussen ,,pr0gressieve” en ,,con-
servatieve” personen. Waarschijnlijk zal een en ander zijn
weerslag vinden in de najaarsvergadering van het Provin-
ciaal Concilie.
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Na kvvesties etc. te Worden lastig gevallen. Zij zouden zoveel mo-ge-
lijk persoonlijk moeten kunnen oordelen over de problemen

’ ' in hun bisdom en deze ook in persoonlijk contact moeten kunnen
behandelen. Dit nu is alleen mogelijk bij veel kleinere bisdom-
men, zo klein, dat de bisschoppen i-n ieder geval geregeld con-
tact kunnen onderhouden met a1 hun priesterlijke medewerkers,
ongeveer zoals dat thans perse mogelijk is binnen een dekenaat.
Natuurlijk zou daar iets tegenover moeten staan, een soort super-
structuur, die de saarnhorigheid van de hele kerkprovincie V01-

doende tot zijn recht laat komen. De schepping van een derge-
lijke superstructuur zou echter op nieuwe grondslagen kun|nen
Worden gesteld. Terwijl de bisschoppen krachtens hun wijding

Het eerste pastoraal Concilie is voorbij. Wanneer men de in- levenslang, of althans normaal voor vele jaren aanblijven, Z011

drukken controleert, die van verschillende zijden gegeven zijn, (1929 Supefstrllctuul" V001" een beperkt aantal jaren gek0Ze1’1 kiln-
voelt men zich verheugd over het blijkbaar prettige verloop. nen Worden. De tijdelijke voorzitter van een dergelijke super-
Intussen bleef er bij‘ons een teleurstelling achter, die trouwens structuur zou tegelijk de fllflciies kllnnen Ve17V111191”1 #116 1111 de
ook reeds tijdens de besprekingen uitdrukki-ng schijnt te hebben kardinaal heeft, zo bijV- bij de Pallskeule Of bij ¢0I1’a¢’E@1’1 met
gevonden: het was allernaal zo theoretisch en hier en daar ook Rome. Het groot voordeel van deze constellatie spring’; in het oog.

fedelijk ZWaar- De kerkelijke gezagsuitoefening zou veel meer speling laten
Wij hadden juist in verband met de gezagsuitoefening in de voor gezonde democratische tendenzen. Nieuwe stromingen zou-
Nederlandse kerkprovincie graag veel meer concrete suggesties den gemakkelijker tot hun recht komen zonder dat nochtans de
naar voren zien brengen. Dit om twee redenen_ gezagsuitoefening zelf gevaar loopt. Het is maar een suggestie,
Allereerst is het Werkelijk niet zo, dat met betrekking tot de maar die naar onze mening voldoende goede elementen bevat om
feitelijke gezagsverhoudingen binnen de katholieke Kerk 3,1195 aanleiding te geven tot een vruchtbare discussie zonder dat daar-
onvera-nderlijk vastligt. Integendeel, juist hierbij hebben toeva1- bij Wezerllijke Waarden in gedrang 1<0II1eI1- V001‘ een dergelijke
lige en op zichzelf voor verandering vatbare verhoudingen een discussie en nog meer voor Proefneming in dele Pichting Z011

grote r01 gespeeld. Daarorn moet er principieel grote moge1ijk- heel de christelijke wereld belangstelling hebben, niet in het
heid zijn voor een vrije rneningsuiting op dit terrein. En ten minst onze protestantse1a'ndgen0ten-
tweede orndat het ons voorkomt, dat er concrete voorstellen
kunnen Worden gedaan, Waardoor in Nederland zelf de kerke- TH- STELTENPQOL S-V-D
lijke gezagstructuur ingrijpend Wordt veranderd, gernoderni-
seerd. Z0 hebben Wij drie grote voordelen ineens. Wij komen
met geen dogma’s in conflict. Wij zitten niet te hakken op het
veraf liggende Rome. En Wij Worden concreet. Natuurlijk staat
daar tegenover, dat concrete voorstellen gemakkelijk ‘veel be-
roering Wekken. Toch lijkt het ons goed zo’~n concreet voorstel
te doen, te meer daar ons dit nu a1 jaren op het hart ligt, tervvijl
onlangs een Italiaan kardinaal Werd, die in diezelfde richting
durfde spreken.
Wat Wij zouden willen is eerst en vooral, dat onze bisschoppen
weer echte herders konden Worden, die heel hun tijd aan de
kudde konden geven zonder voortdurend met adrni-nistratieve
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stralteg-ie tegen het van kardinaal Alfrink. Daarin wordt de enquéte aanbevolen,
o.a. met een verwijzing naar de ,,Pastorale Beleidslijnen voor de

Celibaat def priesters ambtsvervulling van de priester in Nedel-land” (16 blz., uitgege_
ven door het Pastoraal Instituut der Nederlandse Kerkprovincie,
het z.g. PINK, op 3.3.1967). Deze beleidslijnen, zeggen de bis-
sohoppen, ,,zijn voortgekomen uit onze verantwoordelijkheid voor
de totale situatie van degenen die met ons het priesterlijk ambt
vervullen; wij zouden graag zien dat dit onderzoek in dezelfde
geest werd verstaan” (begeleidend schrijven der enquéte). Daa1--
na wordt gezegd dat het onderzoek, ,,gezien de gegeven opdracht,

In de tweede helft van februari j.l. hebben bijna alle priesters, toegespitst (15) 011 110 011g01111Wd0 levensstaat V1111 e P11651015,
diakens 011 Sllbdiakns in Nederland (naar schatting meer dan maar de andere aspecten Worden erin betrokken". Ten slotte heet
4000 seculiere en 5000 reguliere) het uitgebreid formulier ont- 11011 »W1i 11011011 dat 1111 0110-B1‘Z00k 0611 belngriike biidlfage Z31
vangen van een enquéte ,,uitgevoerd in opdracht van het Pasto- leveren om ons in staat te stellen tot
raal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie”. '

Op 18‘ lange bladzijden (formaat 20 x 30 cm) Worden een kleine
200 vragen gesteld, waarvan verreweg de meeste betrekking heb- O het Scheppen van gunstige wndities voor een goede en vol-
ben op het celibaat (10 van de 18 bladzijden), waarom het in waardige beleving van het ongehuwd zijn omwille van het
eerste instantie gaat. De rest is bijzaak, hoewel bij lange na geen Rijk G055;
onbelangrijke (integendeel). Z0 Worden op blz. 17 elf centrale
geloofspunten opgenoemd (,,He& bestaan van een persoonlijke Q het V111de11 V311 0011 Z0 adaeqllaat 11108011111 a11tW001‘11 011 119 111-
God”, ,,De godheid van Christus”. ,,Het persoonlijk voortbestaan lake 1101; 001100-at 00513311110 110011;
na de dood”, e.d.m.) naar aanleiding waarvan de ondervraagde
verzocht wordi; op het fornnulier aan te tekenen dat hij er geen/ Q 0011 173111111 d0 1011011 00110111011 V311 110 Z0 Vaak 115131‘ V0100
nauwelijks/ernstige moeilijkheden mee heeft, alléén maar moei- ‘ komende vraag mar grotere differentiatie-mogeliikheden
lijkheden, géén oordeel, ofwel ,,ik aanvaard het niet” (geheim- binnen het ene ambt.
houdling is verzekerd; als meneer pastoor of de kapelaan niet
meer in het bestaan van God of een hiernamaals gelooft, behoeft
niemahd dit te weten). De encycliek over het celibaat van 24 juni 1967 heeft niet aan
Op de laatste bladzijde wordt gevraagd naar de mening van ; alle vragen een einde gemaakt; dat is ook niet de bedoeling van
priester, diaken of subdiaken over de encycliek van Paulus VI ‘ 0011 0110y01i0k- E011 Z0 get1'0llW I110ge1ijk beeld V811 1161 feiteliik
over het celibaat der priesters van 24 juni 1967: Wat is Uw me- - 10‘/011 011 beleven 111 110 Kerk 011311 0013-11g1‘i§k'3
ning over deze encycliek, ten aanzien van: a. de conclusie; b. de 7. D0 tweede begeleidelld brief i5 V3-I1 6611 ,,V311W¢g6 1101 ED1500-
argumentatie; c. het tijdstip van verschijnen; d. de formulering; i P331” 111805101110 0011111115510 die 110 011de1‘Z00k91‘5 111091; ,,b0g010i"
e. eventuele andere aspecten. Als klap op de vuurpijl wordt heel 7 den”. Van de acht leden dezer commissie hebben er minstens zes
aan het eind gevraagd: ,,Vindt U dat de nederlandse kerkprovin- 1 de petitie geiekend die door 241 Nederlanders 011 29 September
cie ten aanzien van het verplichte ambtscelibaat een eigen beleid 7 1967 3311 kardinaal Alffink 15 V01‘Z011d011 011 Wa1'i11 110111 W013 £0-
moet voeren‘? (ja; neen; geen oordeel). Z0 ja, waarop zou dat be- (1 vraagd de kwestie van het celibaat der priesters (bedoeld was: de
leid naar Uw mening dan gericht moeten zijn?” _. AFSCHAFFING ervan, althans als verplichting) te Rome in de
Dit alles gaat vergezeld van twee begeleidende brieven. Een er- ' 530100-0 1101‘ b15S1?110l1I10l1 V311 01110001‘ j~1- an 116 01110 lie 51611011-
van is ondertekend met ,,Uw Bisschoppen”, en is, blijkens het Voorzitter is de 41—jarige vicaris-generaal van het bisdom Den
briefhoofd, afkomstig van Maliebaan 40, Utrecht, de ambtswoning Bosch, drs. J. A. A. van Laarhoven, andere leden: de Professoren

Van een bijzondere (priester)correspondent
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F' Haarsma’ R‘ A" de Moor’ 0' Schreuder en vomts ms‘ J’ A' der Heilige Mis en zoveel andere dingen die het fundament vor-
Vfm K_emenade (dirfcteur Van het insmuut V001‘ megepaste 5°" men daarop het leven van de priester moet zijn gebouwd en zon-c1o1og1_e dat de enquete rnoet verwerken), drs. W. Kusters, drs. A. der Welk zijn pastorale arbeid gee“ vrueht kan dragen, heogstens
Van Rljen en dr' ‘L Weima' slechts De M0” en Van Kemenade die van een sooiaal werker kan zijn. Hoe geheel anders zijn niet
behoren niet tot dc Ondertekenaars Van het adres Van 29 Sep' de decreten over het herderlijk ambt der bisschoppen en over detember. De samenstelling dezer commissie spreekt voor zlehzelf. bediening en het leven Van de priesters uitgevaardigd deer het

2de Vaticaans Concilie! Weliswaar Wordt naar deze documenten
met een kort woord verwezen (no. 2 der Beleidslijnen), en vindt

‘X’ ‘X’ men ook in no. 9 vier vrome regels, maar dat is dan ook alles.
~)(> Als in Nederland op dit gebied alleen maar open deuren waren

in te slaan, zou dit nog kunnen passeren, maar ieder weet dat de
situatie heel anders ligt.

Het is duidelijk’ dat de enquéte’ die al in Oktober Van het Vorig Honderden en vermoedelijk duizenden priesters (meest jongere)jaar in de Pers Werd aangek°ndigd’ een onderdeel is Van een eelebreren b.v. geen privé-Missen meer, ondanks de dringende
d°_elbeW“5Ye strategle Pm te komen “)5” afschaffmg Valihet ver' aansporing van Paus Paulus in de eneycliek Mysterium Fidei enphchte cehbaat der prlesters, althans 1n Nederland. Bllgkens het de even dringende van het Zde Vatieaans Ceneilie (Deereet over
begeleidend Schrijven der enquéte dekken dc bisschoppen haar de Bediening der Priesters, no. 13, waar ook de encycliek Myste-helaas met hun (hoofd)-verantwoordelijkheid. In plaats van rium Fidei W01.dtaangehaa1d)_
107331 aues te daen Wat mogelijk is om de pauselijke encycliek De beleidslijnen spreken ook over het eelibaat. Zij sporen de
SACERDOTALIS CAELIBATUS te ‘hen eerbiedigen en eraan priesters niet aan om te trachten dit zo goed mogelijk te onder-mee te werken dat de Heilige Vader het ermee beoogde doe] be- heuden, in evereenstemming met Wat het deereet van het zde
1'eikt! doe‘; men in Nederland juist het tegendee1- Het kan nuttig Vaicaans Concilie over de bediening der priesters hierover zeerzijn te herinneren aan de receme "°°1'ge5°hiedeni5- uitvoerig zegt (no. 16; het decreet is goedgekeurd op 7.12.1965).In 1965 heeft een werkcommissie van het z.g. PINK (Pastoraal Neen’ deal. ‘melt het PINK niets veen Er Staat dam
Instituut der Nederlandse Kerkprovincie) er bij de bisschoppen

at;a::$?:z;gi:1rsarrierepiizzrsrz zatzzzxzzzz ‘$23; 2:: de - we:
de bisscho pen en aan het secretariaat van het z g Nederlands \ van het -0-ngel?-uwd My-1-jen Omwllle-van het Rgk der H-e-
Pastoraal goncilie een adresvvan dezelfde strekking-aangeboden, melen’ zgn wy andgrzyds mm men-mg’ dd? het facultanefstellen van het celzbuat van seculzere przesters een ver-ondertekenfi door 1722 prlesters van de I'0l'1-(1 5000 aan w1e het ter dere Smdie Onderzoek Umage (HZ-ertoe is Ondertussen
ondertekenlng was toeg:"ezonden._1)e bes.tr1,]de1-s van het cellhaat \ Opdmcht Onzerzijds M-tgegaan)_ Die niet de eerste
waren tevreden en het 1s ongetwlgfeld dlt resultaat dat hen heeft plants hoewel wij het niet uitsluiten tegemoet te
aangemoedigd de enquéte van februari j.l. van stapel te laten
lopen. lcomen aan de actuele noocl bij individuele priesters of

om een mogelijk gebrek aan priesters te keren, maar omIn maart 1967 verschenen ,,Pastorale beleidslijnen voor de ambts- evenmeel door deze faculmtiefstelling de nieuwe kerk_
vervulling van de priester in Nederland”, ondertekendz ,,Utrecht, vorm duidelijlcer gestalte te geven, en om hierdoor de
24'1'1967’ De Bissch0ppe1?van Nedelandn’ en uitgegeven doolbhet ‘ eigen betekenis zowel van het priesterschap als van debovengenoemde PINK, s-Gravendlgkwal 61, Rotterdam. eze maagdelijke swat meer near voren te brengem (nO_ 11)_
,,pastorale richtlijnen zijn in de grond der zaak een pover stuk,
niet zozeer om Wat erin staat, als wel om Wat er niet in staat. Alsmen van ”nieuwe gestalte geven» mag Spreken’ aan heeft het
Men mist erelke aansporing in tot een bovennatuurlijk leven 2de Vaticaans Concilie gepoogd deze te tekenen. In Nederlandvan heiligheid, het breviergebed, de meditatie, het clebrefn heeft dit Concilie zijn doel echter voor een groot deel gemist. In
16
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laats van het lo aal uit te voeren en zich de geest ervan eigen Wllchg W85, Verlaten M83-I‘ hierom gaat het, zoals I16 vhf?-P y
te maken, hebben zeer velen (en zij zijn het die meestal aan het leid51i.i11el1” llitdrllkkelijk 1688611, in Nederllid NIETL
woord zijn en de vubliciteitsmiddelen in handen hebben) het con— M611 Wil llir het Celibaat faclllttief Stelleli, d-W-Z- lie Ve1‘P1iBh-P
eilie eenvoudig beschouwd als een bres, geslagen in Wat tot dus- ting ertoe afschaffen, "op THEORETISCHE gronden. Welke dat
ver als norm gold, en door die bres zijn zij naar buiten gehold _z1Jn, wordt niet concreet aangegeven, men moet er dus naar
en hebben het Concilie al lang achter zich gelaten. Z0 ook in de radon. ‘

kwestie van het celibaat. De geschiedenis hiervan en de moei- v '

l"kh d - d‘ d‘ ' d westerse Kerk in de loop der eeuwen Het lijdt geen twijfel dat de eis tot afschaffing van het celibaat13 een 1e 1t1n e
heeft meegebracht kan ieder weten die zich de moeite geeft ze moet Worden gezien als onderdeel van de ,,secular1sat1e” der
te best deren. Als het ondanks alle stormen toch tot op vandaag Kerk. Over deze ,,secular1sat1e” Worden stromen inkt verschre-l.l

gehandhaafd is, dan is het omdat het geheel past bij het leven ven en het wordt door velen Z0 vvorgesteld alsof deze ,,verwe-
van heiligheid dat de priester moet leiden, heiligheid die ook een reldlijking” (want dat betekent het woord, en niets anders) in
kenmerk is van de Kerk. In de oosterse Kerken is het celibaat deze eeuw van de ' angllcaanse blsschop Roblnson en andere
ver lichtend voor alle bisschoppen terwijl geen enkele diaken of dwaalleraars de meest natuurlijke en vanzelfsprekende zaak terP ,

priester (oudtijds ook geen subdiaken, tenminste in de byzantijn- Wereld is, waaraan niemand kan ontkomen, en die voor de Kerk
se Kerk) mag huwen als hij de heilige wijding eenmaal heeft ont- zelfs een plicht is. De anglicaanse theoloog E. L. Mascall heeft
vangen. Dit is daar een algemene en aloude wet, enkele uitzon- haar 1n z13n boek The Secularlsatlon of Chrlstlanlty (1965, 1n

hderingen met betrekking tot het huwen van diakens of priesters hetlelfde .1381‘ herdrukt) V811 dB hand gewezen, met een 50 MP6
A h t huWel"k in articuliere sekten daargelaten Het ,,aggior- kritiek op Robinson, van Buren, c.s. Inderdaad; de Kerk heeftn e 1;; p .

namento" van de Kerk wil ongetwijfeld zeggen haar tot nieuwe tot roeping en taak de Wereld TE KERSTENEN en niet zich door
h '1' h id bren n ' de Wereld van vandaag en als middel daar- de Wereld te laten VERWERELDLIJKEN. Dat is de omgekeerdee1 lg e ge 1n ,

toe heeft het 2de Concilie daarvoor met zo goed als algemene orde. De Kerk is het mystiek Lichaam van Christus, het volk
stemmen willen vasthouden aan het celibaat der priesters, juist Gods van het Nieuwe Testament, zij is in deze Wereld maar niet
in onze dagen, opdat mede daardoor de Kerk schijne als een licht van deze Wereld. Wie dit goed begrijpt wijst alle ,,secu1arisatie”
dat de Wereld verlieht en haar oproept tot heiligheid. af en weigert zelfs een onderscheld te maken tussen z.g. ,,goede”
Daarom is het raadselachtig aan welke ,,nieuwe kerkvorm” (Wat en verkeerde secularisatie. De Kerk moet haar best doen de we-
is dat voor een Vorm?) duidelijker gestalte” moet worden gege- reld en de enkeling van haar geest te doordringen, dat is van de
ven door het verplichte, celibaat AF TE SCHAFFEN. Dit heeft geest van Christus; deze staat, hoe men het ook neemt, steeds
ons- Episcopaat van het PINK overgenomen, nog geen half jaar boven het beste Wat de wereld te bieden heeft en de Kerk daar-
nadat de inkt, ook van de namen der nederlandse bisschopen, , om geen normen kan stellen. Zij kan wel van de Wereld be-
onder het decreet PRESBYTERORUM ORDINIS (Over de Bedie- paalde dingen leren, zoals de constitutie Gaudium et Spes (Over
ning en het Leven der Priesters) was opgedroogd. Men kan zich de Kerk in de wereld van onze tijd), no. 44, zegt, maar dit is
nog indenken dat het noodzakelijk wordt geacht huisvaders tot geen ,,secularisat1e”. Vooral kan Z1] met, omdat de Wereld dlt
priester te wijden omdat er anders geen zijn om de gelovigen zou verlangen, een ideaal van heiligheid laten vallen en van haar
voor te gaan en de Sacramenten te bedienen. Kardinaal Darma- priesters veel mlnder vragen dan z1_1 tot dusver deed.
juwana van Semarang heeft dit onlangs bepleit voor gebieden ,

in Borneo, Sumatra, Flores. ,,In noodsituaties zijn noodoplossin- Bij menig priester is het geloof nog maar zwak, een aantal van de
gen nodig,” heeft de kardinaal eraan toegevoegd, en daarover belangrijkste leerstellingen der Kerk (men kan er elf vinden. op
zou o etw"feld te raten zijn. Onder Joannes XXIII zag in blz. 17 van het enquéte-formulier) nemen zij niet meer aan, ofHg 13 P
Italié een brochure van een vooraanstaande Dominicaan het licht, trekken zij zo sterk in twijfel dat deze voor hun iI11’161‘l1]k (en
Waa ' iets der el"ks werd bepleit maar Paus Joannes was er derhalve ook uiterlijk) leven ‘geen betekenis meer hebben. Zijr1n g 13 ,

hevig verontwaardigd over en de schrijver moest Rome, waar hij hidden niet meer en laten niet alleen het lastlge (om hervormlng
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vragende)brevie1-gebed gehee-l achterwege (toch een zware plicht dc hedendaagse ”Secu1al.iSatie~ lijnrecht in striji Op dit punt
voor de priester), maar praktisch alle gebed. Zij lezen geen privé- meet do Christen pal Staan en voor niemand of niets wijken’ ge_
Mis meer - ook wel ,,kletsen tegen de muur” of, excuseer lezer, dachtig het Woord van PS_ 27, 3:
,,geestelijke ze1fbevrediging” genoemd - die toch het ho0fdm0-
ment van de dag moest zijn waarop de priester zich het innigst Al belegert mij een heel lager
met Christus en zijn Kerk verbonden voelt), houden geen me- ml-jn hart wee“ met; ’
ditatie, lezen geen godvruchtige boeken, biechten niet meer, en al swat men in slagorde tegenover mi]-
willen verder zoveel mogelijk in alles aan de leken” gelijk zijn . .. . . I ’” ’ ls: t l .tot de kleding toe. Men roept om ,,secularisatie”, zelfs ,,desacra- I wee ml] vet lg
lisetie van het yembt” (eedeeld is: de priesterlijke bediening; Nog steeds geldt het Woordz ,,Wil de wereld niet beminnen, noch
MINISTERIUM In het lawn’ eat als Z°d““1% neg gee? fembt Wat er in de Wereld is. .. de wereld gaat voorbij met haar be-
1?). Wat wonder dan dat men 00k getronwd W11 nun? Wle 1n deze geerte» (1 Joan 2, 15_ 17)’ en wij hebben hier geen blijvende
hgn _denll:t en fredineirt’ ll’°Xeneatu“rh3ll:et mftleven nliuwehlks stad, maar zoeken de toekomstige” (Hebr. 13, 14). Zeker, de Chris-
mgaeir ent_ 0 er e'_1 ’ _za e zm van eh 0 er Van et °nge" ten moet het goede in de Wereld erkennen en leren kennen, hij

3n met meet melee Waeneer ‘een em den eek neg ver' moet haar welz1]n ook zuiver menselijk willen bevorderen, maar
telt eat het geen Veuedlge man 1S_d1e me? getr°“W‘_!_ 15 ee eat eef? hij mag nooit vergeten dat dit een doel is dat door hem alleen
mens zefleer sexueel lev_e_n enaf 15 In Z13“ mensehlkheld’ en bu maar in betrekking tot een hogere orde mag Worden nagestreefd.
neemt alt aan_’_dan eel hm de engehuwde swat met meet _k1ezen’ Daarom wijst hij secularisatie af en stelt hier tegenover: kerste-
ennwenneer hll het In het verleden heef_t_ gedeelf’ er Verdrfet veg ning. Z0 moet hij zich 00k verzetten tegen de allernieuwste be-
kn3gen' Dan eetseeat "eetuele need bu mdlvlduele Peleeters strijders van het celibaat in eigen kring, wanneer deze bezeten
(Pasterele__bele1d5h3nen’ no‘ 11)> een need Weerveer dle de zijn van de gedachte de Kerk te ,,seculariseren”, de priester voor-valse ideeen verk0nd1gen en anderen dle ze met bestruden een 0p_ Van dc typische verburgelijking Waarmee het hele Streven
zware Veremweerdmg dregen bij niet weinigen gepaard gaat, zullen wij hier maar niet spreken.

Hier treedt naar buiten wat innerlijk al lang bestond en in de
Het 15 te_WeQsen’eet dmdelue Werdt eangegejen Wat de "Pesto" gedragingen merkbaar was. De burger-priester is blij dat men
Yale be!e1dsh3nen met ”de meuwe kerkverm bedeelen Weeraaff hem niet meer als priester erkent, hij voelt er zich wel bij. Waar-du1del1;|ker gestaltle zou moeten Worden gegeven door ,,ev.enlueel om hem dan nag het celibaat Opgelegd? Nu hem van Vele, en
het verpllchte cellbaatuder prlesters af le schaffen. _Ilet 1s 1n elk zelfs’ naar het hem voorkomt hoogstaande zijden gezegd Word‘;
gevel gee'n_"kerkv°rm dle het 2%? Vet1eeens_C°ne1he heeft ge' dat het er helemaal niet bij hoort, voelt hij er niet meer voor,
Wed‘ Het ls eek geen "kerkverm waarm mmstensfe dezelfde of zou hij er minstens af willen zijn. Waarom zou hij in al zfjn
mate els tetudusver ee Padmk Werdt gelegd op ee heelghefd Vin ‘ gedragingen niet precies zijn en doen als zijn omgeving en als
de pnesterluke bed_1_emng' Zolang one mete anders 1s”dmdeh3k de klasse waaruit hij is voortgekomen‘? In de ,,Past0rale beleids-
gemeakt’_m°eten W13 aannemen eat het de ”kerkve1:m van een lijnen” staat helaas geen letter om hem op dit punt voor te lich-gesecularlseerdei met de wereld geheel of g.edeeltel13k gehgk gie- ten’ goede mad te geven en te Vermanen
Sehakelde Kerk ls‘ A15 Christen ken men alt aueen meat afWlJ' Dezelfde priesters die in oktober 1966 1722 handtekeningen heb-
zen en ertegen pretesterem Negmeels: de Kerk meet met “iorden \ ben kunnen verzamelen voor het adres waarin wordt betoogd dat
d°erdr°f}g_en deer de geest der ‘Yereld’ zeker met van die der . ,,het verbreken van de wettelijke verbinding tussen ambt en
"Wereld In _de Z1“ ‘he het _W°°r_e m eet Nleuwe Testament hee i celibaat een urgente opdracht is” hebben in het aprilnummer van
‘(en_1S dlemet de meest elgenluke Zm d_1_e het Woord veer aue 1 het (inmiddels verdwenen) tijdschrift ,,De Wan, tijdschrift van en
Phelsfenene moest hebben? deeh dlt terZ13de)' De wereld en de voor priesters", kritiek gepubliceerd op no. 11 van de ,,Past0rale
mdW1duen_ m°eten_ Worden ‘{°‘?1"‘1*°"g'?¥‘ van de_geeSt Van ee beleidslijnen”, omdat deze paragraaf hun niet ver genoeg ging;Kerk, dat 1s van dle van Chrlstus en z13n evangelle. -Daaremee 1s zij menen dat dc Wntkoppeling van ambt en celibaat» (Welk een
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terminologie!) zo sronmo MOGELIJK moet Worden gerea1i- Een volgende fase in de striid tegen het celibaat (wii sommen
h d d 241 v0oraan-seerd_ (blz. 1, kol. 2). Deze ,,ontk0ppeling” is een onderdeel van hier slechts de voornaamste» op) is et a res oor

l t‘ d 1 (1 t lte van het staande functies bekledende, of althans bekende nederlandse ka-,,de prob ema lek van e desacra isering van e ges a
ambt (bedoeld is: de priesterlijke bediening, Sacerdos) in het tholieken (een aantal lieten ook hun echtgenote tekenenl), up 29

l ” elke laatste w Qngfdggl is van de ,1-eeht september 1967 verzonden aan kardinaal Alfrink, die op dat 0gen-a gemeen , w eer een , -
matige secularisering waaraan alle kerkelijke vormen en struc- 51111 16 R01116 W35 0111 11661 16 116111611 3311 116 111 011101161‘ 16 1101111611

t en zich iet mo en en kunnen Qnttrekken” (b1Z_ 4, k01_ 2) en Synode der Bisschoppen. Men sloot aan bij de Pastorale be1eids-ur n g ,

waarvoor de Constitutie over ”[)e Kerk in de we;-eld van deze lijnen van 24.1.1967 en een toespraeak van kardlnaal Alfrmk van
b t "f 1 f d blikatie van detijd” de fundamenten zou hebben gelegd. Het door priester R. J. 13 11133111 1967, 611 Z681 '16 6 W11 6 611 0 6 D11

Bunnik, eindredacteur ondertekende lange stuk is een bijzonder encycliek over het celibaat van 24 j1l11i 1957 »116t 6111116 Z31 111111-

d t d‘ d huns 'nziens dringendenaar document dat laat zien hoever de opstellers ervan al afstaan 11611 1161611611611 V311 6 5 11 16 0V61‘ 6 1

van de geest van het Evangelie, van tr0l1W aan de Kerk en haar vragen rond het betrokken probleem”. Deze twijfel berust bij
1 d ' ‘n n:voorschriften, die van het 2de Vaticaans Concilie niel; uitgezon- 11611 0P 0-3- 116 V0 £611 6 0V61‘W6g1 $6

derd. ‘

Voor wie het niet mocht weten zij hier opgemerkt dat er ver-
' ' ' ‘ ' k li ‘ ' tschil van mening bestaat onder de katholieke theologen over de Q 116 31‘gl11116111531i16 V001‘ 116 V61‘P1161116 011116 118‘ V311 D1165 61‘-

aard van de celibaatverplichting die de subdiaken in de westerse schap en cehbaat schllllt '16 Z661‘ 1161133111 11001‘ 6611 1611516115-

‘ lt t d t d heleKerk bij zijn wijding op zich neemt. Door velen werd en wordt cultureel milieu, at met samenva me a van e ge

deze verplichting als een z_g_ VOTUM SQLEMNIZATUM, een wereldkerk en waarin ook overtuigde voorstanders van het
' ' ' ' ' h lth ' elen,,gesolemniseerde gelofte” gezien, door anderen als een eenv0u- verpllchte prlestercellbaat z1ch met meer ge ee l1lS vo ;

dige, maar strenge verplichting die de subdiaken bij zijn wijding
' b l t oor eheel de Wester-up zich neernt. Bij deze wijding wijst de 'bisschop de kandidaten Q de argumentatie tegen een a so 11 e en v g

t 1 t d k de ver lieh- se Kerk verplichtende verbinding van priesterschap en celi-voor de laats e maa en met de groo ste na ru op p
ting tot het celibaat die de wijdeling op zich neemt, en vraagt dan baat lijken

tot nu toe 11161 g6I106gZ33111 101? 111111 166111 g61<0111611;

Wie deze vvillen onderhouden tot hem te naderen om gewijd te
Worden Er is dus geen sprake van een uitdrukkelijke gelofte, Q met de welgevestigde andere tradities van de Oosterse Kerk

h li k d A 1' n ezoals religieuzen doen, maar wel van een publiek duidelijk be- 611 11161 116 113111116 V311 116 01111-K31 0 6 6, 6 11g 1633 5

kend gemaakt en vast voornemen, dat voor de wijdende bisschop 611 d6 R6101‘1113t01‘1$6116 K61‘k6I1 W01‘11t, 101 56113116 V311 116

' ' k ' houdeneen CONDITIO SINE QUA NON is, een onmisbare voorwaarde, oecumemsche verstandhvudlng, geen re enmg ge ;

om iemand tot de wijding toe te laten. Wie zich op deze wijze
V1‘1jWi11i§ 116611 g6b01111611, kan niet meer EISEN van zijn ver- Q in samenhang met het voorafgaande zou de mogelijkheid van

pliehting te Worden ontheven, doch dit hoogstens als een gunst, een weloverwogen verscheidenheid in de vormgeving van het

om heel ernstige redenen, vragen. Wanneer de Kerk van sub- priesterlijke leven Iwsitieve Waardering kunnen vinden
diaken, diaken of priester vraagt dat hij het celibaat zal onder-
houden, vraagt zij niet meer dan dat hij de vrijwillig aanvaarde I H61 Slk V61‘V01§1:

voorwaarde zal nakomen die hem bij zijn wijding was gesteld. ,,Op grand van deze overwegingen, richten ondergete-

V311 W1116k6111‘1g6 611 66nZijdige dwang is hier geen sprake. 1 kenden zich tot Uwe Eminentie met het verzoeh Uw ge-
zag en Uw invloed te willen aanwenden voor een open
discussie over de binding van het priesterschap aan het
‘celibaat en tevens de mogelkheid te openen voor expe-

<)(-- <)(> rimentele beleidslijnen van het episcopaat;
~X> Daarom gaan hun gedachten in de eerste plaats naar de
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mlfwmande Bi5$Ch°PPe"'53’"°dB in Rome» wad?‘ 891959” Lijnrecht in strijd met bedoeling en tekst van de encycliek wil-
heid Z0" kunnen Worden geschalwn Om Over dit ”T‘wg' den Pater Grond, Mgr. Groot, Excellentie Klompé e.a., een nieuwe
stuk "an gedachten $9 wisselen met de ”eTte5e"w°0rdi' zet doen in de strijd tegen het celibaat. Men kan zonder meer
gers van het werelclepisopmlh veronderstellen dat PUBLICITEIT hun eerste doel was, en daar-
Hu" gedachte" 9" gebeden vergezellen U daarheem OP“ om werden de namen der 241 ondertekenaars al de volgende dag
dfli Mil het “Perk 11"" de synode de Kerk» zoals Jezus (30.9.1967) in De Tijd gepubliceerd. Dat men het op deze manier
Christus die gewild heefta duidelijk en Overtuigend te steeds moeilijker maakt aan zwakke broeders in het priester-
voorschn moge treden.” schap om het celibaat te onderhouden, is een overweging‘ die bij

de ondertekenaars blijkbaar niet meetelde, misschien niet eensDeze tekst is 0.a. te vinden in Katholiek Archief, 13.10.1967, 1050 in hun hoot-d is opgekomen
vv., en draagt daar de handtekeningen van Drs. L. Grond OFM,
Mgl Dl‘- 1- 0- G1‘0°t, Marga Kl°mPé> P1'°f- Dr‘ L- J" Rogier’ N‘ Wat de argumenten der '7 + 234 heren en dames betreft kunnen
$Hi.if1€I‘S-00111611, P1'0f- I1‘~ F- Th- Tenegenv N- Vendrik Hat ori“ wij kort zijn. Het verplichte celibaat is in de Kerk ingevoerd enginele Stuk droeg nag 234 andere handtekeningen. wordt er gehandhaafd, niet op grond van gebruiken in een ,,re-De ondertekenaars, althans de organisators van het adres, wisten ligieus_cultm.eel milieu», mam. Op grond van BOVENNAI-UUR_
héél goed (konden in elk geval Wetenl at B1‘ gee“ Spmke Va“ LIJKE OVERWEGINGEN en an ondanks het feit dat er al ,,ka-kon zijn dat kardinaal Alfrink de kwestie van het celibaat offi- tholieke theologenn zijn die mod aanlopen als Zij hat Woord ”b0_
cieel op de synode zou aansnijden. Paus Paulus had de synode vennatuurlijk” horen. Dat er nog niet genoeg argumenten tégen
bijeeI1ge1’0ePBI1, krahtens een besluit Van het kmtgeleden geSl°' het priestelijk celibaat naar voren gebracht zijn is onhoudbaarten Ooncilie, om hem van advies te dienen over een aantal met als men bedenkt dat sinds de hoon, de beledigingen en de smaad
name gellemde 611 bekende onderwerpen’ waarv°°r agendws waaronder Luther en Calvijn het priesterlijk celibaat hebbenwaren vastgesteld en gedrukt. De Pans had beslist niet de bedoe- willen bedelven er honderden’ ja duizenden Verhandelingen te_
ling het celibaat der priesters nog eens ter discussie te stellen, gen zijn geschreven En Wat de ”0ecumene» betreft: zeker’ er zijn
nadat hij drie maanden geleden in zijn encycliek met Ildlk had weinig zaken‘ die vele protestanten en andere niet-katholieken
Verkla-9-rd <13-15 de Celibaatswet Van kracht blijft ('10- 42) en dat zo hinderen en ergeren in de katholieke Kerk als het celibaat
H1611 Iliet met flenken '1-at <19 toelang 15°‘ het Priesterschap Van der priesters. Het daarom willen afschaffen, is vals oecumenismetot de Kerk toegetreden bedienaars van andere kerken of chris- en prijsgeven van Wat de Kerk aan Waardevols bezit_ Ten Slotte
felijke gem6BI1$¢haPDen» en Van gehuwde mannen Van rijpere moet men met verontwaardiging de insinuatie afwijzen, dat deleeftijd tot het diakonaat (no. 42), moet Worden geziell 31$ een Kerk door het celibaat der priesters niet zou zijn zoals Jezusvoorspel op de afschaffing van het celibaat (no. 43). Christus ham. heeft geWi1d_

5 De laatste fase in de slag om het eclibaat is dan de enquéte die,
”La1lt me" gee" voedsel 59119" “an deze Uemnderstellmg verre van de rust onder de toch al zo verontruste en vaak opge-
- zo luidt het verder - die niet 111196" de kmeht en de jaagde priesters Wat te herstellen, de onrust vergroot heeft. Vefen
liefde in de harten ml “eT$laPPe", waardoor het celibaat _~ hebben geweigerd de voor een deel werkelijk ergernis gevende
vastheid kriigl en vreugde veT$Chaft> 9" Waardoor in feite vragenlijst in te vullen, anderen hebben geprotesteerd. Men heeft
de juiste leer Over he‘? celiblwt wordt verduistgrd» (de s, de inleveringstermijn verlengd en via de pers laten weten dat
leer) die vaststelt waarin het celibaat bestaat en die het men, als men wil, niet Op age V1-agen behoeft te antwool-den
UeTduideliikt- Lam me" veeleer bestuderen hoe het U9? In het begeleidend schrijven der bisschoppen staat dat men ,,de
heven begrip en de bijzondere deugd van maagdelijkheld zo vaak naar voren komende vraag naar grotere difi'erentiae-
9" Celibaat $956" “U9 -‘umtillgl-"gen verdedigd mode" mogelijkheden binnen het ene ambt” vanuit de feiten wil belich-
warden” (no. 43). ten. Dat is, haast met dezelfde woorden Wat het adres van 29
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september wil: ,,verscheidenheid in de vormgeving van het pries- treden” moeten. Rome was alleen de zetel van Petrus, nooit die
terlijke leven”. Men wil, om het heel concreet te zeggen: gehuW- van Paulus, en Petrus was geen ,,v0orzitter”, van de Kerk, maar
de priesters naast eventueel nog enkeleniet-gehuwde, weekend is door de Heer aangesteld tot steenrots (Mattheiis 16, 18*), tot
priesters, half-time en full-time priesters, sociologen, pedagogen, herder (Joannes 21, 15-17), met de taak zijn broeders te beves-
psychologen die straks (na hun huwelijk) ook nog priester Wor- tigen in het geloof (Lucas 22, 32). De katholieke Kerk neemt aan
den, hetzij om ,,in de kerkdienst (resp. eucharistische maaltijd) dat heel deze functie van Petrus is overgegaan op zijn opvolgers.
voor te gaan” of voor special jobs. Maar "het gaat allereerst om Als Haarsma schrijft dat de Paus gekozen heeft voor ,,de min-
de gehuwde priesters. derheidsopvatting van de romeinse kerktheologie”, dan vragen
Aan het begin van dit artikel is al opgemerkt dat zes van de wij ons af of de Vaders van het 2de Vaticaans Concilie, die bijna
acht leden van de commissie die het onderzoek moet ,,begelei- allen voor het behoud van ‘het belibaat in de westerse Kerk heb-
den” tot de ondertekenaars van het adres van 29 september 1967 hen gestemd dit 66k deden_ Kom Haarsma, 11 weei; beter,
behoren. De commissie is ,,vanwege” het Episcopaat ingesteld De vele vragen die aan subdiaken, diaken en priesters over het
(soms in feite DOOR het PINK? Op de omslag van de enquéte celibaat Worden gesteld, behoren voor een goed deel tot de slo-
staat te lezen: ,,Uitgevoerd in opdracht van het Pastoraal Insti- gans, de leuzen, die de sinds jaar en dag in Nederland tegen het
tuut der Nederlandse Kerkprovincie”). Een der leden is F. Haars— eelibaai; opgang moeten doen. Dit feit maakt dat zij niet geneu-
ma, eerst docent in de dogmatiek op het groot-seminarie Rijsen- traliseerd Worden door andere formuleringen, die tot de bestre-
burg, sinds 1964 lector in de past0raal—the0logie te Nijmegen en den opvattingen behoren.
na zijn promotie aldaar aanstonds tot hoogleraar in dat vak be-
noemd.
Naar aanleiding van de bekende ,,Nota Explicativa” (Aanvu1-
lende Verklaring) die ,,van hogerhand” aan de dogmatische con- Bijzonder ergerniswekkend is de serie van elf vmgen
situtie over de Kerk van het 2de Vaticaans Concilie is toegevoegd Over de ,,per.s00nlijke geloofsbeleving” van de priesters,
en door de Kerkvergadering is aanvaard (zij was afkomstig van waarin ieder die het nog niet wist lmn lezen welke ge-
de Paus, die als Leraar en Herder der Kerk het volste recht had loofswaarheden er in Nederland zoal in twrjfel warden
haar voor te stellen, resp. voor te schrijven) heeft hij in de jaar- getmkken Onder degenen die het geloof moeten 0nder_
gang 1954, 1111- 445 Van het blad T6 Elfdel‘ Ure, Waarvall mi richten en in de beleving ervan moeten voorgaan. Maar
mede-redacteur is, het toevoegen van deze Nota een ,,minder- in feite is he; een BELEDIQING voor ieder trouw en
waardige tactiek” genoemd, keen ,,mi11de1‘Waa1‘dig° true”, @1001‘ d°_ gelovig priester wanneer men hem in volle ernst durft te
Pans niet verhinderd, maar met zijn woorden en gezag gedekt. vragen of hij nog gelooft in het bestaan van een per.;0On_In De Tijd van 1 juli 1967 heeft hij zich tegen de encycliek over léike Gad, in het hiernamaals, in de Godheid van (j’h;~i$_
het celibaat gekeerd. In plaats van aanhankelijkheid, trouw, ms, in het fei; dd; luj door de zonde God beledigt, e_d_m_
volgzaamheid te betuigen, schrijft hij daar: ,,De paus heeft, mis-
schien zonder het te weten (ach die arme paus, kwam hij maar in
Holland in de leer - S.) hoog spel gespeeld door te kiezen voor
de minderheidsopvatting van de romeinse kerktheologie”. In de D31; de bisschoppen van Nederland de beantwoording van dit
slotpassage spreekt Haarsma over ,,de bijzondere plaats in de soort vragen aanbevelen maakt de zaak niet beter, maar erger.
kerk” die de paus (altijd met kleine letters schrijven) in de Kerk In de laatste vraag: gelooft U nog in: ,,de realis presentia (=
inneemt, over ,,het volk Gods, waarvoor de bisschoppen als zelf- werkelijke tegenwoordigheid) in brood en wijn” komt zelfs de
standige en ware herders zijn aangesteld”, en dan nogmaals over onkunde, of het ongeloof, der enquéteurs naar voren. Want er kan
de Paus ,,de voorzitter van de liefdebond . . . hun eerste collega geen sprake van zijn of Christus tegenwoordig is IN het (onver-
van de stoel van Rome, de zetel van PETRUS EN PAULUS”, met anderde) BROOD en de wijn (ofschoon dit, met andere dwalin-
Wie de bisschoppen ,,met paulinische vrijmoedigheid in gesprek gen, door Hulsbosch in het Tijdschrift voor Theologie is geschre-
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ven) maar of Hij er is onder de GEDAANTEN van brood en
wijn die zélf veranderd zijn in Jezus’ Lichaam en Bloed. Hebben
de bisschoppen dit over het hoofd gezien?

Aan het eind wordt de mening gevraagd, zelfs van jeugdige sub-
diakens en diakens, over de pauselijke encycliek aangaande het
Oelibatz conclusie, argumentatie, tijdstip van verschijnen, f0r- Q Pick UP
mulering, eventuele andere aspecten. Wij vinden dit in hoge mate We lazen nummer 1 1968. Of lazen? Je ziet het zo wel! Sexydeloyaal tegenover de Heilige Vader, at-gezien nag van andere en in die sfeer en overigens Waardeloos. Hoofdredacteur Hanaspecten Het is jammer dat de bisschoppen Van Nederland dig de Weijer van de Bavelse Sexblaadjes. Dan weet U het well
niet inzien Pater Han de Weijer!

De Sltvraagl ,,Vindt U dat de nederlandse kerkprovincie ten Q G'd1‘ie-$15 - G-t1‘i6S¢
aanzien Van het verplichte ambtscelibaat een eigen beleid meet G.3. is weer eens driest geweest en hoofd-leger-aalmoezenier
voeren?” verraadt een instelling die men moeilijk nog goed ka- P. Schoonebeek greep in, want de eer van de Koninklijketholiek kan noemen’ zeker als men ham. leest tegen dc achter_ Militaire Academie in Breda zou door een zich in anonimiteitgrand van veel Wat hiemver in Nederland is gezegd en geSchre_ hullende auteur zijn aangetast. Het Werd weer eens een ma-
V811 M611 Vraagt namelijk of men iets ,,vindt” dat niet kin en Tineslag in een W<?~$'E°bbe-
niet mag; de priesters moeten het celibaat beoefenen krachtens M331’ als de G-3- keel‘ OP keel‘ allerlei V01k0II1eI1 0I1&¢Cep1;a-
een Wet di 11001‘ de gehele (Westerse) Kerk geldt, en die het bele dingen schrijft over geloof en zeden, dan grijpt de
Hoofd der Kerk beslist wil handhaven, hierin gesteund door het hoofd-198*-‘T-aalmoeleniel" 111611 in-Zde Vacaans C0ncilie_ Wie hiel, een eigen beleid wil Voeren’ De hele G.3. geschiedenis is EEN brok rijk ,,pr0gressief” le-
ijvert voor een ,,nationale” kerk. Ven-

Mell kll Pllstig aannemen dat degenen die de enquéte hebben Q »P1‘ie$t61' 611 hippie fegelilik”
gewild en gef0rcee1-d (hiertoe rekenen Wij niet de bisschoppen, Dat is de kop van een artikel in het Limb. Dagblad van
ofschoon zij blijkbaar bezweken voor de aandrang en uiteindeljjk 6.2. Op een foto zit een dekenale jeugdaalmoezenier uit Sit-hun Sandie aan de enquéte gaven) ongetwijfeld niet uitsluitend tard bij een pick up, die op fie grond staat en er naast op de
ge'l'I11iBr6SSe6l'(1 zijn in de puur objectieve uitkomst van deze mat een hip en 89111111-i1"0kt 1"I1ei$je-
enquéte; zij willen die vooral hanteren in de strijd tegen het celi- Och, die aalmoezenier zegt heel W81; goede dingen. Maar dan
baat. Men kan slechts hopen en hidden dat de Heilige Vader de Opeens Vraag je J9 af of hij ml W61 het g0ede pad beWan-
uitdaging, zijn beleid in de Kerk te doorkruisen, niet 0nbean1;_ delt om zijn pupillen het begrip Christelijke eerbaarheid enwoord zal late“

‘ schaamtegevoel bij te brengen.
Y _ ,,Daar0m vind ik het helemaal niet bezwaarlijk als in een

SACERDOS - \ tevee-programme een beschaafd meisje bloot optreedt, als
‘\ dit optreden inuhet geheel van het programma een eerlijke* *
‘ plaats heeft. W13 z13n er Wel nog niet aan gewend, maar dat* kan nog komen.”

Beschaafde meisjes doen zoiets niet. Het heeft niets met
preutsheid te maken en met enge sexopvatting. Er zijn nu
eenmaal normen. Dat primitieve stammen het anders zien
is duidelijk van een andere orde.
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Q ,,N0ll-en” Q Dwarsliggers
Dat is de naam van het Studentenorgaan van de Stichting Een van de schadelijke uitwassen Van de neo_Structuren,

Theologische Fakulteit te Tilburg. Wij lazen een nummer, het neo-institutionalisme en de neg-bureaucratie in de key-
kennelijk het eerste. Er staan Weliswaar zinnige dingen in, kelijke sfeer zijn de centra, etc,, etc_, waaraan een aantal van
maar ook hoogst bedenkelijke. Je denkt, als daar nu jongens de zielzorg vrijgestelde priesters hun kostbare tijd besteden.
met geloof en roeping komen, hoe zal het dan verder gaan. Wij hebben geen enkel bezwaar, alleen maar sympathie voor
In veel theologische opleidingsinstituten Worden sterke tWij- een nogdzakeljjk en beperkt aantal diensten, dat de resu1_

fels verstrekt en zwakke verstevigd‘ door vrijzinnige docen- ‘Eaten van de modieme We/Eenschap in DIENST stelt Van de

ten. Kerk. Maar er zijn teveel managers en teveel diensten.
Zij znn de ergernisgevers, 213 z1]n verantwoordehgk voor En vele van die dwarsverbindingen tussen de verticale lijn
de huidige, buitengewoon gevaarlijke situatie in de Kerk- ‘ pastoor en assistenten - deken - bisschop - Paus, d0orkrui-
provincie. - sen en belemmeren een gezonde zielzorg.

Vele van die dwarsverbindingen zijn dwarsliggers.
Q Homofilie

Op 3 maart werd er een Gespreksdag over homofilie gehou- '

den op de volkshogeschool Geerlingshof, Valkenburg. Die ' Protest Singers
werd volgens de pers gehouden op 2.3. Het onderwerp is in _ ,,

. . .. De Progressieve protestsingers hebben weer eens een son
en de mensen, die met homofihe behept z1;]n tracht men een ” g

. .. . . . ten beste gegeven,
dienst te b€W'1]Z€1’1 door hen te beschermen tegen d1scr1m1- . _

30 prlesters van het bisdom Roermond hebben no eens
natie en tevens Wil men de heterosexuele bevolking beter t ' 3

ex ra geprotesteerd tegen het beleld van Mgr. Moors inzakeinlichten omtrent deze psychisch-biologische afwijking. Miedema En deze

Dat er daar echter een vriendenpaar, dus een stel h0m0- Ver1eend' man nog even een aureool Van martelaar
sexueel levenden verscheen is een aanfluiting en toont aan, .. ' _

De 113st eens overzlend tref ]€ onder hen aan Wat rectoren,
dat ook deze séance er volkomen naast is. Gezond. denken- k

d 1k t t d Wat apelaans, docenten, pastoors. Vreemd de mentors van
d 1 ' oor u~n. e r er a .

teeglegstlagli hele prob ematlek Zu e S S e g die mensen ontbreken. They are in the shadow! En laat die
,,progress1eve” notoire protesterenden nu eens een nieuwe

Q Pater Adolfs en zijn onzekerheden iilzgvgilgjyivglglelfuri in tie shdowi En di? ?in.gin Onder
Prior Adolfs OSA, sinds enige tijd columnist in de Nieuwe I. d _ H lpvoe ers Qt "progresslvltelt -

Linie, ,,G1eich und gleich gesellt sich gern”, heeft het na- n German ’ In eer en en elders‘ -

tuurlijk meermalen over Confrontatie, dat hem een doorn in
het oog is.
,,Onder de initiatief-nemers (van het Michaéllegioen. Red.) C De Strijdlustigste pastoor
treffen we enkele bekende Confrontatie-figuren aan. De ver— , Volgens de Nieuwe Limburger van 19.2 had de ¢amava1s_
maarde amateur-marioloog Louis Knuvelder treedt als pen- vereniging van Wylré, Limburg 17.2. een festijn op touw
ningmeester op (Want elke strijd kost nu eenmaal geld). Ver- gezet
der is daar de heer Brunklaus, de drogmaticus die zijn 1ite— ,,Een applaus viel 00k de pastoor van het Eikske, Ed Miede_
raire capaciteiten heeft benut om de Nieuvve Katechismus ma ten deel, die naar het oordeel van de Wylrése (Cam_a_

belachelilik '89 maken-” va1s)president de meeste aanspraak kan maken op de titel;
En Wij in de lijst van medewerkers van Confrontatie z0e- ,,Strijdlustigste pastoor van het jaar.”
ken T1381‘ bekende gllrell, die °°k initiatiefnemers Waren Die president is toevallig de imagemaker vaniMiedema en
Van het Mi¢ha51—1egi0eY1- We Vonden 61"‘ £9911 heet Cor Bertrand, Limburgs correspondent van de Tijd.
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Mevrouw Zeldenrust-Noordanus Q Demasqué
Mevrouw Zeldenrust-Noordanus is afgetreden. In de Tijd van 17 februari heeft Dr. H. P. M. Goddijn ge-
Zelden had Zij TU-5'0 81$ het 81118 Om de Verkondiging Vail de schreven over die ,.pr0gressieve” bestseller van Frederick
onmoraal, die zij en haar NSVH in steeds ergere mate ver- Franck ”Ope[1 BQek”_
kondigden. De NSVH tracht herstel van verloren image te
bewerkstelligen, maar zij blijft Wat zij Was, een schadelijke
aktiviteit in de gemeenschap. ,,Ofsch00n alle (geinterviewde, Red.) respondenten met

naam en toenaam worden genoemd, komen we hen ner-
gens in dit boelc nog in levende lijve tegen. Ze zijn ge-
worden tot bomen en achter elke boom staat Frederick

Laeme Lam . Franck, EEN GEFORCEERD PROGESSIST MET EEN
De Nieuwe Limburger van 20.2 heeft onder ,,even uitblazen DIKKE HUM)’ die hem nag goed te pas kan komem Wie
mevrouvv” een hip stukje over zuster Laeta uit Maastricht. Franck nauwkeurig 1,013; Op zn ¢eswlu¢ht buiten Neder-
,,. ..ze heeft lak aan all-erhande conventies. Want ze is m0- land komt tot de Ontdekkinga dat zijn buitenlandse gust;
dern. Ze heeft zitting in forums, die Worden georganiseerd heren wel U00,-uitstrevend zij”, mam allesbehalve ge_

door ncpen Zicht” een Onderafdeling Van de Stichting Ne“ diend van de DOLLE voorstelling, die Franck hun van het
derland voor Vrouwelijke Religieuzen, de ,,vakb0nd” voor Nederlandse katholicisme wi1OPDR]N(;EN_”
k1°°5terZusterS”- ,,Aan de respondenten, die ter PLAATSE door de onder-

zoeker tot AVANT-GARDISTEN GEBOMBARDEERD
warden, worden rijlcelijk suggestieve vragen gesteld.”

»Din§en= die "08 1"-?Ta"'deTd "mete" Wwden? 0» fa, die ,,In de telkens toegevoegde samenvattende opmerkingen
er "08 UQQL Het biechten bij"00Tbe9ld- Us gelvvf, dat horen we tenslotte nog maar één stem, die van Frederick

een persoonlijlc gesprek met een priester veel meer zin Franck, DE GROTE SMURF, die neg eens duidelijk mg-
heeft 11'4" het Tijtje Zanden (ill, Wat zij" eigenhdk Z071‘ gen zal wat al die Nederlandse smurfjes nu eigenlijk be-
den) afdwaien in z<>’n donker hvkie-” doeld hebben te zeggen. ZELDEN HEB IK EEN BOEK
,,]a, ik vind het ook best te begrijpen, dat zoveel priesters GELEZEN Z0 SLECHT VAN COMPOSITIE EN Z0
tegenwoordig hun ambt neerleggen om te trouwen. De MISSELIJK VAN STRATEGIE_”
gezelligheid in pastories is meestal ver te zoeken. De 0p- ”]_)e schryver moet niet enerzijds zn boek de titel ”Open
heffing van het celibaat zou in een heleboel gevallen goed B0915” geven EN ANDERZIJDS 90 % VAN DE NEDER_
zijw Je meet nawurlijk wel ieder gewl Persvvnlijk be- - LANDSE KATHOLIEKEN ONVERTEGENWOORDICD
kiiken- Mm” “Ch= dit zij" eigenliik ‘lllemaal b@iz"ke"~” LATEN. Dan wordt al zijn gepraat over pluriformiteit en

democratie een holle frase.”

Beste zuster Laeta, moet dat nu zo? Denkt U, dat biechte- ' Het was nag in de camavalstijd dat démasqué
lingen in meerderheid graag, als ze hun schuld belijden,
herkend Worden? Wat bedoelt U met een gesprek? Een
echte schuldbelijdenis? Of niet? Het is zo d0nkerhokjesach-
tig Wat U zegt. En met gezelligheid celibaatsmoeilijkheden
bestrijden is Wat goedkoop. Het zit toch dieper, zuster Laeta.

rt

A":-

3

Roulette en striptease
In de Nieuwe Limburger van 20.2. heeft Drs. P. Heggen, di-
rekteur prov. VVV het over ,,R0u1ette in Limburg en strip-

Laten We nu de zaak niet meer in de war schoppen dan a1 teaseq
gebellrt, Zllster Lae'°a- V ,,Laten Wij niet schijnheilig Wezen. Waar gaan de Limbur-
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gers tijdens hun vakantie in een buitenlandse stad naar toe? _

Naar een nachtclub, de Folies Bergére of het Casino de Pa- HWIB hen”
ris. ZOWEL DE GEESTELIJKHEID, (OOK DE HOGERE
GEESTELIJKHEID), de autoriteiten, als de burgerneesters.
de leraren en de brave huisvaders.”
,,Ik vind sovmrnige parlementariérs gevvoon rnaar een stelletje
hypocrieten”. .

,,Hoevee1 bloots krijgt de Nederlander niet ongevraagd via In de Hemut (vmeger

de televisie in zijn huiskamer geleverd. Het is voor mij on- Hummer gespmken OV nd echef lg art) wordt m een dlfbbeb
begrijpelijk, dat men Op Sommige terreinen nog Zo’n archai- pluimage Ma ik me er E nstus’ door Vogels .Van qlverse
sche verbodsbepahngen hanteert_,, achtereen-V01 ins evenf eéaerken tot de eerste drle artlkelen:

g all Pro. choonenberg, prof. Strater en dr.

Zaken zijn zaken en vermaken 00k zaken. Dat over die gees- Aanstona aan bet be .n h

telijkheid, enz. hoeven Wij Yniet te beantvvoorden, dat moeten gesteld of Christus dglz van et eers.te artlkel “ford? de vraag
de betrokkenen maar doen. En we kunnen nog best een extra méns Werd H 16 00“ Iran God ls val} ee.l.lWlghe1d’ Voordatq

portie sex hebben, meneer Heggen. Het is immers sornmigen nochtans vanui‘; heelazs om reekt_een duldehlk amwoord, dat

nog niet sexy genoeg. Praten met de NSVH, meneer Heggen! ti 9 °Ve1‘1e_Ve1‘1_11g en de gezonde geloofszin

Déér hebben ze veel Ineer ervaring. OOK ZAKELIJK. . ~ , g°"°“’ al Z" ‘ht gemakkelllke antwoord vol
dlelle naaar weldadlge geheimen. Ook hier is de openbaring naar

Hoe lang Miedema? ::Hé:;k\év(;g1;i schulgenares van wijzen en enwijzen (Rom. 1. 14)

De Miederna-secte, verre van zich nu eens met eigen pr0- begin Van zi.naal1:,I0 el.“,I,003d van Gregorms de Grate aan het

blemen ter plaatse bezig te houden, verlegde het terrein van Vierde glie”m 1? 1.3} ’ t it tde schnftuul: (er? du§_ ‘_)°k Ifet

haar aktiviteit naar Roerrnond. Men zou eens een grote vuist een liefelijki Weideei mm ehs en over ?hnStus preexlstentle)
maken in de residentie van de bisschop. Er Werden echter, lovige) zijn vim; “Far "let Eenvoudlge lam (de_Vr0me ge-

hetgeen iedereen die nuchter dacht kon verwachten, veel Olifantgblrft ;1_§1‘W1J ZIJ a11de1‘Z1JdS'een. dlepe zee is,

meer grote en n08 gmtere vuisten teruggemaakt. Vader niet de bod61; k nlwf? (Waar oak de dlepzmmgste kerk'
Stuitend is het, dat ook jonge, onschuldige kinderen vverden de diepten G0d_ :nKpel e;’ Exam Slechts de_Gee5t d901‘V01‘$t

opgejut om tegen de bisschop te demonstreren. johanneische ' Kl? ’__ )' Geldt Welhcht °°k 11" dt

En pastoor Miedema maar zeggen dat hij er tegen was! Hij e Vader Wi.ze van sttelfs‘ <11.’ 25 v')’ dat het door de

de maker van de hele scenerie! Wie het geloven Wil, gelove kleien eni ndgnvaiffrs andlgen 15_Ve_1‘b°1’gel1 111881‘ filan de

het. Wij niet. Een man, die zo domineert en telkens zo 0nt- hoe“ min iet 3:“ ' éllsten _‘_’ef'5tand{§ 111 deze Ollgllllstlge Zill

zettend. de parochieraad naar voren schuift als verantWo0r- Winen doen met 5:: Z‘; tte .zunI bet ls doende om me? te

delijke en zichzelf als gehoorzame dienaar daarvan, maakt volgens mf C0 en”?! ekolin meuwe Stul Wzfartoe somfmgen
Zich belachehjk met Z0,n vertoning (Ephemeg Tileolplil s e19er van Nederland wlllen orgamseren

Pikante bijzo-nderheid is nog, dat de kampioen voor Miede- _'
Bi. he,‘ Vérd 1' Ovan‘ 67’ 674)‘

ma de heer Weijers, een neef is van die andere kampioen ml dei d lfrd iz;1.1.van prof’ schoonenbergs artlkel kn-igt men

Tijdcorrespondent Bertrand. En dat een andere ,,p_i0nier” ‘Z e'Z0n(1: 1;: ’ f a. U tel.l.{ens he?“ en weer getfwfkken Word“ zijn
Huynen, OP zijn beurt weer in de familie van de heer Weijers geven aft gs SZH; elgdzun kqmls Van de tradme doe“ hem toe“

Zitteni dig ztlgih ee eE;;nSu,]1;£ de Vader, dat omtrent flie liefde

Z0 gaat de ex-parochieraad van het Eikske meer op een Vader anereerst mee? b.dd gebod b°S?"T“? en dat tot die

familieraad 1ijken_ mam. dan komt oe gut I en on} de helhgmg Van Z13“ Imam;* * weer a ongelukklge streven ,,modern’,
en dan 1s het weer medemensellgkheid al Wat de
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klok slaat. Jammer! Waarom dat naar de mond praten (2 Tim. 4, ' Het derde artikel Z0811 0-a- 11011 V01g011d01

3), waarom niet liever gezegd: wilt ook gij soms weggaan (Joh.
6, 67)? ,,Wanneer we vroeger over Christus spraken, gingen nit
Prof. Schoonenberg zegt ook, dat wij bepaalde vragen voorlopig van het feit, dat God ,was en van deze God, waar we niets
beter aan de theologen over kunnen laten. Wie zijn deze theolo- vim af wisten, zeiden wij-' Hij is mens gewrden in Jezus
gen? Voor mag. van der Ploeg bv. en voor Prof. Strater bestaan Christus, Hij is onder ons lcomen wonen ’van also hoghe en
DEZE vragen niet (en evenmin voor vele theologen in het bui- also veer’. Dit is eigenlijlc een andere weg, dan die het evan-
tenland). Zij stemmen overeen met zovele uitspraken van het gelie ons leert. Wij zijn in onze Christus-benadering aan de
leergezag 0.21. van Paus Paulus VI. Van hem Wil ik, als aanvul- verlseerde kant begonnen. En daardoor kwamen we gemalc-
ling van prof. Schoonenbergs raad om ons geloof te richten op lcelijk tot opvattngen, die Christus’ godheid beklemtoonden
de mens Jezus, deze woorden aanhalen: . E611 160818 van zijn mensheid.”
,,M0eten verzaken aan ons verlangen om te streven naar

‘T ' h '
Gods transcenclentie, met al wat zij meebrengt aan heiligs, aan I5 dit niet Wat Simplistisch geZ°gd- In het Jonge 0 1’151Pend°m
theologisch, aan mysn-eh, aan Onm-tspreheli]-ks’ Om te blven had men vooreerst de heilige boeken van het oude godsvolk (het

cl t t ' h l t G d is eo enbaard zo-staan bij het aanschouwen van het menseltjlc gelaat van de 0“ e tes amen )> Waarm ee Wa over 0 g P 1

Hear en by het bewustzijn mm Onze gemeenschappelijke l0ts_ dat wij daar wel degelijk wel iets van af Wisten. Niet alleen dat
' - - - ' G d d sche er is (Gen. 1 en 2' vele laatsen van Jesa'a) maarbestemmtng met Hem? Zzedaar een van de nzeuwe be1corm- 0 _F PP 1 P J 1

d- h Z k l t Hen het woord mm Chris ook z13n almacht, w1Jsheid, reehtvaardigheid, heiligheid en vooralgen, ze et ge 00]‘ unnen a en va , -
ms omtrent zijn Zending tegenspreken (vgl_ ]Oh_ 1’ 13; 16’ 25, z1;|n grenzeloze goedheld. Zle maar 1n Job, Psalmen, Profeten.

d d h -d n de levende God verstikken Dat die God ook heel existentieel een probleem kan zijn voor dee.a.), e zin voor e waar ez va ,

de kerlc ontheiligen en ten slotte het christelljk leven uitdoven, beperkte mens: bhlkt mt Job’ P5- 39> P1'ed1ke1‘> Je1'em1a- Deze
h t h - d n Ontkennen alsook Zi-n kracht die gelegen God is door openbaring en verbond in historisch contact gette-e ge ezm aarva ] ,
zijn in het feit, dat de het-lsbegen-ge mens de God mm liefde Y den om de Verlosser te zenden, d1e het hell moest brengen.

V l h I li'k t kkontmoet’ (audiéntie van 1 febr. 1967, Doc. oath. 1967, col. 302). Van deze erlosser Worden nu We ee Wat mense J 3 Ye 911

1 * * verhaald (de lijdende knecht van Jahwe) maar ook heel Wat ver-* heven dingen, die op zijn minst Wijzen op een Ubermensch. De
prediking en de geleidelijk ontstaande boeken van het nieuwe

Bij het lezen van het artikelvan prof. Strater zegt men 0nmid- testament verstonden zieh zelf eigenlijk als uitleg van het oude

de1l"k met de oude geloofsbelijdenis; haec est des catholica, dit t0St1110l11, 1100 111- het 1101001110 11011 111 301115 Werkeliikhid W35
1:1

is het katholieke geloof! Ik verwijs hier naar zijn artikel in Con- - g_0W01‘d011- H001 geleidelijk 1113 110 5y110Dt1S0110 0Val1g011B11, 111331‘

frontatie enkele maanden geleden dat het aandachtig herlezen 11121011115 011 dllidelijk bij S1111? -T311 011 in 010 hlldeligen 011 brie-
meer dan waardl is. Men moet uitgaan van Christus’ godheid, de V011 blijkt, at G011 ill J0Z11S Z1111 013011, 1110110-00l1Wlg0 Z0011 heeft
grondslag van alle bovennatuurlijk leven, van elk waar huma- g0Z011d011- N11 83311 Z1011 de g1‘00t$t0 80051011 V811 het 0l11'iStB11d0111

nisme van z"n maa delijke geboorte van zijn wonderen en van ‘. 0011W011l11g, 111011 Z0110101' 116 11135181111 V1111 110 hilige (310051, 111011
, 11 g >

de echte eucharistische leer. Dit is ook de leer van het tweede “ (1010 0110111111-P1115 bzig 1101111011, 0111101101111 611 00111b11101‘011d, Z0315

Vaticanum waarvan de Pastorale constitutie over de kerk in de 110 Hard V311 110 1116115 dill 11100b1‘0l1gt; belangrijke 00110ili0S 10§§0l1

wereld van’ deze tijd wordt aangehaald (n. 22): alleen vanuit het veel hiervan onfeilbaar vast en vooral de scholastiek brengt een

mysterie van het mensgeworden WOORD (dus vanuit de GOD- machtige synthese tot stand van de inhoud der openbaring en

mens) valt er licht op het mysterie dat de mens is, op heel de dus ook van ons weten omtrent God en Christus. Hiervan kregen

crisis, waarin wij leven. We het belangrijkste mee in catechismus en prediking en liturgie.
.1. * Wat de Christus betreft was dit, dat Hij als God uit de Vader

.)(. wordt geboren voor alle eeuwigheid en als mens 1n de t1;]d nit de
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heilige maagd Maria. Wij zijn dus ook in onze Christus-benade- ken, at men een KEUZE deet van het een TEN KQSTE VAN
ring niet aan de Verkeerde kam begemlen: Want de kerk zelf het ander. Deze keuze (in het grieks hairesis) is altijd de heresie
heeft ons door haar vertegenwoordigers onderricht, binnen het geweest; deer gebrek aan geleef de Spanning niet meer aan kun-
kader van wat bijna twee duizend jaren van theologische bezin- nen en nu m-ebleemlees het ene kieze11_ Bijv_ één god en maat
nillg OP G0d$ W0°1‘d tot St?-11d b1’a'3hten- één persoon, drie personbn maar slechts de eerste is God, Chris-
Daarom verlangt ook het tweede Vaticaanse concilie in zijn dogm. ms is zuiver mens in Wie het W001-(1 WOOD]; als in gen tempel,
eenstitlltie evel‘ de g°ddel- °Pe11ba1‘i11g (3, 12), det men bij het Christus is alleen maar God en zijn mensheid is door de godheid
lezen (en de exegeten bij het uitleggen) der schrift o.a. rekening verslenden, enz_
Inoet houden met de levende overlevering van heel de kerk en .)(. .)(.

met de analegie Van het geleef d-W-1 eat men de eenveudige bi-i“ ,,Intussen weten wij, dat God in alles het heil bevordert van die
belwoorden reeds leest in dat licht, dat zij later uitstraalden, ‘ Hem liefhebbeny (Rem_ 3, 2g)_ He; artikel van pl-0f_ st;-iter geeft
toen de heilige Geest de kerk steeds meer binnenleidde in alle de gezonde’ eude leer met de Had;-uk op (jhl-jstus’ g()dheid_ Wan-
Waarheid (Joh. 14, 26; 16, 13). neer volgens de allegorische uitleg der vaders de bruid-kerk van

het hooglied (5, 10 vv.) met prachtige oosterse beeldspraak de
Wamleel‘ men jarenlang regelmatig de bijbel leesti zieh aan de schoonlheid beschrijft van haar Bruidegom-Christus ,dan zegt zij:
Verhalen overgeeft, zoals de nieuWe katehismus dat heel meei zijn hoofd (is) het allerfijnste goud, zijn godheid, het kostbaarste
noemt, maar dan in de geest van geloof dat het GODS woord is en veernaamste, Waarmede zij haar beschrijving begi1'11j_

en met het biddend Verlengenr eat God heel Pe1'5°°nlijk moge Onderzoeken wij ook de andere artikelen en behouden wij het
Spreken, zoals de kleine Samuel en later Paulus dat vroegen, met g0ede_ Dam. Va“ honing te Zeigen mt de rots d_W_Z_ uit gged be-
kennis en eerbied voor de traditie, zoals gezegd, dan zal de Vader, doelde everdrijvingen de vel-manmg veer ons om 00]; aan (1111-is-
die alleen de Zoon kent (Mt. 11, 2'7) ons naar die Zoon toe trek- ms’ mens_zijn het veue pom; te gevem En Wanneer (11-_ de Rooy
ken (Joh. 6, 44) in hun beider Geest, die ook ons omtrent Chris- ons Wijst op de Weg Wm het evangelie en Op heel de sch;-ift, dan
tus zal binnenleiden in alle waarheid. Gods openbaring is zo rijk, Spreekt hij in de geest van pause“ en van Vaeanum 1], die ons
Get Wij Veertdurend de indruk hebben van sehijnbare tegen' allen aansporen tot GOEDE bijbellezing. Door te luisteren naar
Strijdigheden: één God en toch drie die de bijbel God noemt, één de tradie zijn Wij GEEN andere Weg gegaan dan, het evangglie
Dersoon in twee naturen, moeder van God en toch zuivere maagd, ons leert (dit nogmaals tegen an de Reey), maar het is W61 waar,
Ged deet anes en Wij meeten eek anes doe“ enz- De kerk’ aan dat we telkens opnieuw weer de weg van het evangelie of juister
God verloofd in getrouwheid,(Hos. 2, 22), zij kan £1001‘ heal‘ ge' van heel de schriftuur moeten gaan, haar telkens opnieuw weer
leef deze 5Pe1mingen aan en aanvaardt telkens het een en het moeten lezen, biddend, luisterend, verlangend om God te ken-
ander, zij ervaart ook in haar meest gelovige ledematen niet al- e, nen in en door zijn Christus, em Hem te beminmm en de naastg
lee" dat zij kunnem ma”-1' eek eat zij "mete" samengaan en dat als ons zelf om Hem. In dankbaarheid jegens God mag ik hier
dit samengaan een groot en diep geluk is voor wie gelooft. Maar We‘ getuigen, dat mij in de meemjkheden van veel-g jam k1()Qs-

-mist emdat de kerk leeft in geleef’ zondel‘ te zien (2 K01 5’ 7)’ terleven - vooral in de laatste jaren van crisis - niets zo over-
Zal en moet er altijd duisternis blijven waarvoor zelfs de theo- Vloedig Hem, kracht en “.0051; heeft gesehenken 315 juist de bi_j_

legen meeten buigell D001‘ de zwakte der Pelgrimerende kerk bel. Het is werkelijk waar: ,,Alles wat eertijds is opgeschreven,
Zal bovendien het aanvaarden van het een en het ander in de werd opgetekend tot onze lering (eek emtrent de persoon van
Draktijk altijd onvolmaakt zijn, vooral wanneer het ene element Jezus) Opdat Wij door de Velhardmg en de vertmesting die Wij
door zijn hogere waarde vanzelf meer de aandacht trekt. Zo is hebben geput “it de Schrift in hoop zouden leven» (R0m_ 15, 4)
het te verklaren dat in vroeger jaren Christus’ mens-zijn wel- I» door onze Middelaar, de MENS Jezus Christus (1 Tjm_ 2, 5), die
eens te weinig de aandacht kreeg. Hei; humanistisch denken van GOD is, boven anes gezegend in eeuWigheid_ Amen! (Rem_ 9, 5)_
llu heeft daarop een te_ sterke reaetie gebraeht met het gevaar,
dat men de spanning van het‘een en het ander niet meer aan Abdij Zundert QTTQ KRQPS
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I heilige geloofsgenoten, waren en zijn allereerst echte ,,fideles”;
in dat woord zit geloof én trouw ineen.
Nu ontdek ik dit in mezelf en in anderen: dit geloven (zeker-
zijn-van-God en blij-zijn-met-Hem) geef ik niet aan mezelf,
roep ik niet in mezelf (of in anderen) op. Ik ontdek in de beste
momenten van mijn leven dit geloven in mij als een ,,gave” die
ik altijd-door krijg, aangeboden, uitnodigend. En... het aller-

Ik 11811 111616115 gezegd dat 116$ »1'aa1‘" i5 Wat ik (109, 611 ik 1169111 eerste Wat door die ,,gave”-in mij ontstaat en is, is een eenv0u-
3811 dat 21l‘ld6l'€I1 hll 00k ,,l‘2l,31‘” zullen vinden. - J6 100pl2 niet dige’ maar persggnlijke V31-hguding en hguding 11131; en tegerb.

met je Pel‘§0°111iike gevelens W k°°P! - M331? - -- ik V061 me als over die ,,diepste grond van mijn bestaan” tegenover de Vader
gelvige 0hl‘iSteI1 Verplichh 110611“ bet mal‘ 9611 dik W00111» ,,g6- , die volgens de leer van onze Heer ,,onze Vader” wil zijn.
tuigenis” af te leggen, niet alleen en niet on de eerste plaats als Moet ik an nu voor mezelf of voor anderen gaan ,,bewijzen”?
individueel gelovige mens die dankbaar is dat God hem zeker Wat kmmen wij mensen van zévgel diep....i]1g1'ijpendg levensdin-
laat zijn van Hem en blij met Hem (is at Diet ,,gel0V*B11”'?), mal‘ gen ,,bewijzen”? Het valt me bij het lezen van de bijbel altijd
als lid van de geloofsgemeenschap van onze Heer. Gelukkig dat weer op dai; er Z0 gged als njetg ,’beWgzen” wordt, we] veal ge_

ik niet 3116611 (OP mil“ eign h011’¢.i6!) $610013; ik mag en kan met demonstreerd, aangeboden, uitgenodigd.
zoveel anderen geloven, met en in de geloofsgemeenschap van
1516 Heel Dali maakt mijn Pel‘500111i1ik gelvell V001‘ mij mB115e1ijk- lk wil vanuit die verbinding met God een goede mens proberen
leefbaar. Ik geloof met zoveel anderen! te Worden, en ik ervaar het als een grote weldaad goede mensen
Wanneer we vroeger bij de vraag of God is, een, overigens zeer te ontmoeten. Toch vind ik die God, die nabijheid van God, niet
interessante, konstruktie hanteerden om dit: God is er, te ,,be- allereerst en zeker niet alleen in mijn (naar goedheid groeiende)
wijzen”, dan weten we nu, en we ,,voelen” dit, misschien betel‘, verhouding met medernensen, of in de verhouding van (goede)
heviger dan vroeger aan, dat dit ,,bewijzen” moeilijk gaat, al- nxedemensen met mij. Ik vind die God, noem het maar ,,ervaar”
151121115 H1613 Z6 S0€p6l gaat, dat ik ,,b6WljZ€I1(1" kan inzien dat G0d Hem, in mijn afhankelijkheid-Van-Hem, die tegelijk een geb()1~..

is, dat Hij moet zijn, en zeker niet dai; die God inderdaad God- genheid-in-Hem is; in mijn verantwoordelijkheid tegenover Hem,
voor-mij is; Wat de bijbel Iwemt ,,Deus eordis mei”, de God van in mijn vriendschap met Hem, en in de beste tijden van mijn
mijn hart. Ik meen dat wij mensen aan die God behoefte hebben leven in mijn trouw-tegenover-Hem.
en allemaal op een of andere manier naar die God zoeken. En
God komt voortdurend tot ons, zoekenden in Christus Jezus. Als ik in medemenselijke liefde inderdaad iets van God zie en
Die God is voor mij, en voor duizenden an.deren in de gelo0fs- ' ervaar, ligt dit zo ongeveer in dezelfde dimensie als mijn ,,zien”-
gemeenschap van de Heer, dan niet een ,,deux ex machina”, z0- van-God in zijn schepping die ik bewonder in zijn geheimzinnige
als dit herhaaldelijk als een verwijt wordt voorgehouden. Deze schoonheid en grootsheid. Jawel, de mens dbét me meer, als hij
God beleven duizenden als ,,de diepste grond van hun bestaan”, goed is, maar toch niet zé dat ik in die verhouding (alleen) God
maar dan in de zeer persoonlijke zin van ,,Vader”, Wat, meen . beleef! . . .

ik, de christelijke vertaling is van ,,diepste gr0nd”. Of niet? . Moet ik voor mezelf, of voor anderen dit nu weer gaan ,,bewij-
In Hem, de Vader, heeft alle bestaan zijn grond en oorzaak en zen”? Waarom moet alles ,,bewez‘en” Worden? Om zekerheid te
diepste en laatste zin. (Vergelijk zoveel teksten uit de bijbel!) hebben? Maar die héb ik! Nee, niet uit mezelf, doordat ik pro-
Als men mij, en zoveel anderen, nu vraagt hoe ik aan die zeker- beer me op te trekken naar die zekerheid, maar omdat, zo ervaar
heid en blijheid (aan dit ,,geloven”) kom, moet ik zeggen dat ik ik het in mezelf én in anderen, God mij die zekerheid voort-
dit niet Weet: ik ontdek die zekerheid en blijheid in mezelf, én durend geeft, aanbiedt. Kan dat niet? . .. Is dat niet dé inhoud
ik ontdek ze in de geloofsgemeenschap van Christus, althans in van heel de bijbel?
de besten van die gemeenschap. Onze echte, noem het maar Ik denk dat een mens zich op deze dingen moet bezinnen: Wat
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Augustinus - een blije, zékere ,,gelovige” - noemdez ,,redire ad in d E h

cor”, teruggaan tot je hart. Dit moeten we in deze tijd nog veel E If .11; an? 13' dat vmden Van Go.d en van ChnstuS_.m_de_
meer doen’ denk ik_ :1:n21l‘lS 1e, van 1 e reden waarom 1k telkens weer pro-

We zoeken God. Mag ik niet, heel speciaal vanuit de bijbel, aan- d, een gee F me emens te Yv°“,1en' Ik “feet, eryaar alt 1" het

nemen dat God éns zoekt, dat Gods-zoeken-naar-ons aan ons lepste Van mun Wezen’ djat alt het gr°_te ldeaal 15 dat de Heel‘

2:: 1e. 0e 1 nu weer voor

Is het vreemd als ik zeg dat God ons overal zoekt in Christus {nszg en.v0D.r anderen gflan .”beWi.jzel1,.’ d.at it zgiver en_echt

Jezus? Maar moet ik dan weer voor mezelf en voor anderen iihwggutill ilirkzgjrgtteiiet _‘;m_del;13kt ‘In de bllbelden 111 de

gaan :,bew1_]zen” dat d1e Chrlstus wezenligk bestaan heeft, en onder christeneno ’ e In e even Va“ e besten

moet 1k voor mezelf en voor anderen a1 z1Jn woorden en daden Ik eloof in '

gaan toetsen en analyseren op hun historische waarde, en daar- Zekir hen eer V3? e mi, ’ mi Z11 W_eer zeggen dat 1k_er

bij nog eraan denken dat ik als moderne mens rekening moet feinoos bewijze1:,,e;,Iaal1i‘ ljst dag’ Ii b::b1:nhe;a?l.ll:n;aal nffet

houden met wat men ontmythologlsermg noemt?_ Als 1k dit voor geloven’;tuk_m0na1iSeer stuklhumaniseervg 1 an m1Jn

mezelf of voor anderen moet gaan doen, kom 1k er n001t mee G0 _ ” ' '

klaar, al wordt mijn leven verdubbeld en verdrievoudigd! Of. .. d ls met d00d' "Men houdt ons ‘tom’ at We Fen Verkeerd

mag ik in mijn leven niet ,,klaa.r” komen met God? . . . gifld Ya“ Gad itbben Eadillis fx ma°_hma)' Waaf vmden We da"

Ik geloof in Christus Jezus; dat wil zeggen, ik ben zeker van Hemzzlgzre (:6 Va?’ ‘v’ ' 11 Ch“5tus_ J°Z“S- Aan _Hem1 aaf}

Hem en blij met Hem. Hbe, waarom? Dat weet ik, maar ik bén _ 6111 ods W°Q1:d" kunnen We_ “en hoe God 15- En H13

het! 00k dit ervaar ik als een voortdurende gave die levend. in W11 onibhlkens de bub?! mt ”gel°V1gen” mfken’ mensen die

mijn leven is. Ik meen dat alle goede mensen die in Hem ge- 3ek;F__:l*in Van Hem en bl“ met Hem' Z0 lees 1k telkens weer in

loofden en geloven, evenmin konden en kunnen zeggen waarom Ae Iii e '

Ze Hem an met Hem en :;$?:::n°$*;::‘:;;;“::;:;"*=
' 1 y , en

Ik lees graag in de dokumentaire die we van onze Heer hebben. K: moeten en knnen konstruemln (kruiSv°r{n!)'

Langzamerhand — maar dan moet je geregeld de bijbel lezen - en zegt ons dat de ”°PderWet5e God d°°d 15- Hit _15 dc Vraag
krijg je been de Mens Jews Nazaret Is dat beeld of de doorsnee-mens 001t meer aan-kan dan Wat h1J 1n feite van

clan allereerst het beeld van-een mens die naast zijn medemensen _G'0d ¥°1°°“ of Zlch van Godvvoorstelt (me? de ‘Ens ex machina

staat en in die medemenselijke houding zijn Vader ervaart‘? Is mklmsl)’ In at muderwetse Godsbfwld V1_nd,,ik in ieder geval

Christus niet allereerst de mens die ,,g0dsdienstig” is in de diepste 4’ zleel _terug vannwat °nze_ Heer aan "ultbeeldmg Van’G°d bmcht

zin van dat woord? Dai; de Heer, maar dan in ,,g0dsdienstigheid”, " ‘ft ls V00? mu een Seneuze V1-aag Of het ~m°de1'ne , Godsbeeld

naast zijn medemensen staat, is duidelijk. Zijn levenskonstruktie zulverdfar 15‘

zie ik gesymboliseerd in het kruis: een balk naar boven, naar fad “£1, ”G(;:':I??r'm13 "Defls corals me‘ Z13“! In Chnstus

God, en een balk overdwars, naar de mensen. Dat zit inéén. Ja ‘_. tztzugé (gezgfbidJgnolzlieI:nghixtiiliizlsséavfieggogzg1123?; Veg

zoals liet eerste en tvveede gebod lneeli z1tten, maar--het eerste brengeni Misschien e e ) Wi

gebod 1s het eerste gebod en het tweede 1s daaraan gehgk. Augus- g-

tinus preekte zelfs: het is één liefde, twee objekten! Het ene kan
niet zonder het andere; maar het ene (mijn verhouding tot God) P’ CAROLUS TESSER 0-F-M-

zal toch het andere moeten dragen. Of hoeft God niet meer de Maastncht

éérste te zijn in mijn leven, terwijl Hij dit toch werkelijk als

mijn Schepper en Verlosser in Christus Jezus isl?
Ik vind God in Christus Jezlis. En Jezus Christus vind ik vooral
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_ deze lichamelijke zi'n.; zij nemen een geestelijke en lichamelijke
maagdelijkheid aan, maar deze laatste verwaarlozen zij niet, zij

_ _ gaan er zelfs van uit.en Dat Israéls verlangend en smekend uitzien naar de vervulling van
ole Belofte in Maria tot zuiverste uitbeelding kwam, dat zij met
heel haar hart open stond voor de genade van Boven en intrad in
het heilsplan van God - dat alles is héél waar en altijd geloofd,

D . . .. . . maar Wij noemen zulke gesteltenis eerder gesieltenis van geloof
en d1scuss1e omtrent de maagdehjke ontvangenls van Chrlstus (uzalig zij die geloofd heeft" Luk; 1, 45), W1]. met dat

bl f - t - . .. . .. . . . ..
13 t me recht de gemoederen bezlg houden Voor de lezers maagde11Jkhe1d te noemen, tenz1_] m1ssch1en 1n een Wljdere, on-van Con rontatie kan m1ssch1en een Woord van verheldering die eigenhlke Overdrachtehlke het WOOrd_ De elgenmke

gen rjvor t Op dzft punt e.en meuwe H{emng.ve?bre1d' Z.“ dle betekenis van Mar1a’s maagde113khe1d 1s a1t1Jd h1er1n gez1en, dat
eze Vmere Opvattmg huldlgen wpvattmg’ dle In de Nleuwe Z1] ontving zonder gemeenschap gehad te hebben met een man:

Eatgihlsmus met Zoniigr meexr Woligt vOO?geStaa‘n’ maar $731 315 dat is maagdelijkheid in de eigenlijke, als men het zo noemen vvilou aar en aanneme 13k voorgeste , zo met gesuggereer , oor- blologlschen het W0Ord_
dat de traditionele wordt verwaarloosd) -willen door onderscheid ” . .. . . .En Waarom zou dlt nu Zl_]I1 ultgesloten? Is het ev-angelie dan metk h ‘ " ’ - .. . .. . .te ma en un menmg aanvaardbaar maken' B13 Jezus Ontvan duidelnk op dit punt? Men kan b6ZW8.8.1‘11]k een meer p0s1t1eve
gems _ Z0 Zeggen zij _ is Maria maagd gebleven met door maag_ duidelijkheid vvensen dan die het evangelie biedt Men leze maarde1iJkheid van lichaam, maar door maagdelijkheid vain geest in de dubbele boodschap de engel, die Maria véér de Mens_

deze Zin’ dat zij .Z.iCh geheel b1e.ef Opeltellen ‘Toot de Werking wording (Luk.) en die aan Jozef na de Menswording (Matt.). De
der genade’ dat Z1] geheel en al mtrad In het hellsplan van God twee evangelisten hebben onafhankelijk van elkaar hun open-D. ..
. It zou Voldoende Zun VO.1gens hén’ Om het geloof Van de Kerk baringsverhaal geschreven maar zij vullen elkander volkomen

Moedermaagd to; “1?dr“k1;“;g1?e brniél? ' . D T..d aan. De kern van Ide boodschap is in beide gevallen het mysterie
1] ens een correspon ent1e_me e e mg mt Umegen In e 1] van de 1VI81'1SWOI‘dl'I1g zelf nog te voltrekken (Luk) of reeds vol-d " " " i . . . - . .Van Woens ag 24 Januarl Stond de dlrekteur van het H K I’ pa trokken (Matt) Te enover d1t m sterievol gebeuren wordt aan

. 1 " ' - ' ' ..g y . .. .ter W B ess’ hog Op hetzelfde Standpurm H13 betreurt de mter beiden de gedragslun voorgehouden, die Z1] zullen volgen, W11 hetventie van de door Rome gevormde commissie van kardinalen. . .root m strie zich aan haar en over hen vo1trekken' een zede-A dh '2 "»tk - g.. Y. . .. ..’ .angaan e et punt Waarover We Spreken Zegt hm ”W1J on en 111ke houding tegenover elkander die W1] maagdeluke verhoudmgb 1 . .. .

nen a so uut met.de maagdellake gepoorte’ diat kan ledergen ma noemen: het mysterie voltrekt zich zonder tussenkomst van de1 _
lfezjnlé 1;i?1regVeAV¥S11iinn1::;;1;g:: gilzliiie 22:83; Iégfriegigggltrljiit ‘ man. Vandaar de -conclusie bij de evangelist Matteiis: ,,En hij -

' ’ ' Jozef - hield een gemeenschap met haar . . .” (1, 25). Deze hou-- . - . . . >5. g
J£ dag In bploglsche Zm moef, (qlatten Milt dle andgre punten J ding is hu<n heilig uit gehoorzaamheid aan de hemelse bood-
gaat et mm of meer net Z0’ S We Op eze Woof en mogen schap Evenals juist genoemde conclusie klinkt ook het in1eidings-afgaan, Willen de samenstellers van de N. Katechismus aan de Ora het MatteS_Verhaal Osief de eboorte (genesis)d1..k . . d .. vvo p -1,, g
maag e 1] e Ontvangems Vasthouden’ met echrer aan .e inaag ‘ Jezus geschiedde aldus”. Er 1s 1n beide verhalen geen overbodigd ..kh .d_ .. .. . . . .

eh] el geluk Z13 het ultdrukken ”m blo oglsche Zm vvoord, maar er ontbreekt ook met aan Wat ons du1de11]k maaktHet zijn klare vvoorden. ,,A1s ze maar niet denken...” Maar .. . . . . .

Waarin heeft tot nu toe iemand anders geloofd dan juist in Maria’s Op Wat Yoor .WlJZe het myétern? Zlch Voltrekt Het ls Julst deze
4' . . . .. . . . . maagdeh khe1d in strikte zin, die aan de Moedermaagd de unie-Jmaagdehgkheid in 11chame11]ke, of, zo ge wilt, biologische zin, dat ke plaats geeft die zij amjd in de gelovige Verering de Kerk

is in de Ware en strikte zin van het Woord? Kan men Wel één ge- , ’heeft 1n enomen.. . . . . g
tulgems aanhalen Van Vaders of grote theologené ékegetutigen Deze inhoud van de hemelse boodschap Wordt nog verduidelijktzijn van de katholieke Traditie, dat deze maag e 1] e1 ‘ an ers , . . ..
Opvat dan in deze eigenlijke en strikte zin? Zeker, met 1Outer in door de struktuur van heel d1t evangehe-gedeelte bl] Lukas. Het
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verhaal verloopt parallel tussen aankondiging en geboorte van ria’ Jezus Van Nazaret; mam. Hij blijft tevens getekend als de
de beide kinderen, die van Godsvvege nauw verbonden zijn: Zoon Van tie eeuwige Vader_ Bij zij“ temgkeer tot de Vader
Christus en zijn toekomstige Voorloper. Aankondiging aan Za- draagt Hij in Zijn Verheerhjking Zelf het taken van Zijn g0dde_
charias en ontvangenis van Joannes; aankondiging aan Maria en Hike Persoonhjkheid; bij Zijn intrede in de Wereld is het de
ontvangenis van Jezus. Beider samenkomen door het bezoek van maagdehjke ontvangenis, die Hem tekent als Degene "die de
Maria en Elisabeth. Geboorte van Joannes en zijn opgroei; ge- Vader hee geheihgd en in de Wereld gezonden» (JOEL 10, 36)_

boorte Van Jezus en zij“ kindshetdgn °pgr°ei' Maar juist de , Het is waar, dat dit laatste rnaar geleidelijk aan is geopenbaard.
parallfi doet dijpuntelt V21? Yerschll 151 hét dTbbe1Verh2;a_1;:her_ Het is duidelijk, dat in de aanvang de apostolische prediking op
per u1 omen. e aan on 1g1ng van e oor oper gesc 1e aan , - n heerli-kin aue nadruk 1e de_ Uit deze
de Vader: ,,uW vrouw Elisabeth Zal u een zoon schenken” (1, 13). ijigzngfgsitggdgéfafn Z2: MarcJuS_egVange1ie V0011 gMaa-I is bet

Hij Wordt Verder de Zoon van Zacharias genoemd" De aa'n‘kon' niet Zeer natuurlijk, dat zij, die Jezus als Heer en Gezalfde aan-
diging van fez? %'~TS°t1T‘if{dt aanhdf Iinolfdar alilee? Dezenbfkn baden, hun zeer gelovige belangstelli-ng ook gingen richten op
geen man‘ n e lp 16 Van e u aS'ver aa Verwl-75 e " ' ‘ en oors ron ? En tot Wie konden zij zich beter
mmdere nfaar het h0gere' H_ierfnee stemt het_MatteS__Verhaa1’ dat llntgingggeigt de m0eL():1er,€1ie het Geheim Z0 lang in stilte had
liilléliziigliii izgifhiifg’ §iie§i(;;ef7Zi1'hI:€e:n§::§21eed1t1:'eJ::1S', bewaard, maar dan 00k in haar hart bewagrd, zoals het evange-

> ' i ' . , 19. 51 ? e Weten immers, at
ontvangenis: ,,het kind in haar schoot is van de heilige geest” ;IeaE$i:eJee;f1:}el:r§;%O£§L?:l Ci inenie krmg van de apostelen

U’ 20)‘ De Wijzen Vinden ”het kind met Zijn moeder Maria” (2’ leefde (Joa. 19, 27). Hiermee is niet gezegd, dat de evangelist
11). Het kindheids-evangelie als geheel verkondigt duidelijk de Lukas (die Omtrent het J-aar 60 in het heig Land Vertoefde en

maagdelijke 0'n'tVangenis' Waarschijnlijk toen a1 materiaal verzamelde voor zijn evangelie)
Deze maagdelijke verhouding van beide echtelieden is in functie in persoonlijk Contact geweest moet Zijn met de moeder des He_
van het mysterie, ze heeft een theologische zin. Het evange1ie- Hij Kan en dit is heel Waarschijnmk voor Z1]-,n evangelie

Verhaal is met morahserend En We Imogen deze maagdehjkheid voor-evangelische geschriften benut hebben Waarover hij in zijn
ook niet louter in de mariologische sfeer zien als een voorrecht Proloog Spreekt en Waarvan hij de inhoud gewaarborgd Wist
Maria geschonken - a1 is he’; dan éék, want het maakt haar tot (geschriften Opgesteld ”aan de hand van gegevens, Welke Ons

Moedermaagd _ maar de Openbaring gaat dit aspekt te boven’ vverden overgeleverd door mensen, die van het begin af 00gge-
zij tekent het mysterie zelf en heeft volle christologische zin. En tuigen Waren en in diest van bet Woord Z13-,n getredery» Luk_ 17

mogen We het dam. niet zé zien; dat de Zoon, als Hij uitgaat van
de Vader, in deze vvereld intrveedt zonder menselijke vader 0nt- "

Vangen nit kracht Van de heilige Geest’ Zoals Hij Ook in de V01‘ ‘A 2). De evangelist zelf onderlijnt de betrouwbaarheid van zijn ge-
heid Van de Geest Zal leven? "De heige Geest Zal Over u komen schrift voor de medegedeelde heilsfeiten: ,,na van meet af alles
en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwenz daarom nauwkeurig te hebben Onderzochtv en "met de bedoeling om U

Ook Zal Wat ter Wereld Wordt gebracht heig genoemd Worden’ 1 de waarachtigheid te doen inzien van de leer, Waarin gij onder-
Zoon van God” (1, 35). Zouden We niet reeds mogen spreken van Wezen Zijt» (1 3 4)_

trinitarische Zin’ zij het in ‘neg Verhulde termen? Wanneer We Y Wat de kindsheid-evangeliéin leren omtrent J ezus’ menselijke en
in onze geloofsbelijdenis zeggen: ,,die ontvangen is van de hei- maagdehjke Oorsprong, Wordt met Weerspmken door het V913-
lige Geest, geboren uit de maagd Maria", dan impliceert dit Zekel" haal van zijn openbaar optreden. V601" de buitenvvereld. blijft het
het Wonder van maagdelijke ontvangenis, maar de theologische mysterie Omsluierd de jd Van Ontsluiering is nog met daar _

zin van de belijdenis gaat dit vvondervolle te b0Ven- maar de evangelist zelf herinnert eraan: ,,Hij Was, in de 0pvat—
De Zoon van God Wordt dus ten vo11e mens, uit de mensen- ting, der mensen, de Zoon Van J0Zef___» (Luk_ 3’ 23)_
familie gesproten, opgenomen in de stroom van de mensenge- ' * _X,'

schiedenis als zoon van Abraham, zoon van David, zoon van Ma- *
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M08911 We nu heel het kindsheid-evangelie als een historisch va- We rnogen gerust besluiten, dat het niet exegetische argumenten
cuum gaan beschouwen, dat nagenoeg alleen door mythische in- zijn, die de doorslag geven tot het aanvaarden en doorgeven van
5138 en dichter-lijke ctie kon Worden opgevuld? Is het verhaal de nieuwe rnening omtrent Maria’s rnaagdelijkheid in Christus’
Van de openbaring van maagdelijke geboorte - zoals de N.K. ontvangenis. Het is veeleer zo, dat men het evangelie-verhaal
suggereert - een dichterlijk procédé, een zekere mythische in- benadert met een bepaalde wereldvisie, een visie op die verhou-
kleding van religieuze waarheid: dat namelijk Jezus’ ouders ding van God en Wereld, ‘de houding van God in de mensenge-
Openstonden voor de hemelse Belofte; terwijl in historische vver- schiedenis, ook in de geschiedenis van het heil. Het is de wijze
kelijkheid Jozef de menselijke vader van Jezus zou zijn? Men zou vvaarop men de seculariteit voorstelt, die op dit punt de evange-
toch voor zulke interpretatie soliede exegetische argumenten lie-interpretatie beinvloedt en bepaalt_ Exegese heeft dan een
moeten aanvoeren. Men verwijst daartoe naar oud-testamenti- dienende taak. Men wil zich aanpassen aan veel verbreide heer-
sche verhalen, die mededelen hoe personen met een bijzondere sende opvattingen. Men meent aldus, dat de terzijdestelling van
hogere roeping uit bejaarde of onvruchtbare ouders, dus uit men- het wonder der maagdelijkheid het evangelie-gegeven orntrent
Selijke onmacht Werden geboren; men besluit daaruit tot een Christus meer aanvaardbaar maakt voor de huidige generatie.
soort litterair verhaal-patroon, dat dan ook in het ki'ndsheid- Het zijn de achtergronden van denken, die hier de houding be-
evangelie toepassing vindt. Van een ingrijpen Gods zou in dat palen. En het zou niet zo vervvonderlijk zijn, a1s'de conflict-
alles geen sprake zijn, tenzij in de literaire inkleding. situatie, opgeroepen door een overtrokken secularizerings-begrip

aan de ene kant en de vanzelfsprekendheid, waarmee de open-
In het september—nummer 1967 van Confrontatie blz. 45 en vlg. baring Gods nabijheid en inwerking voorhoudt, aan de andere
heeft Dr. Adr. Drubbel M.S.C. in een grondig artikel de oud- kant, zich juist op dit punt zou toespitsen en uitgestreden Worden.
testamentische plaatsen aan een nauwkeurig onderzoek onder- Het kan niet ontkend Worden, dat de leer van de lichamelijke
W0l"peI1 en de vlotte stelling tot juiste proporties teruggebracht: maagdelijkheid van Maria velerlei aanknoping vindt in het ge-
van een bepaald litterair patroon kan men zeker zniet spreken. bedsleven en de geloofsbeleving van de Kerk. De liturgie spreekt
Ongetwijfeld kent het Oude Testament Wonderlijke geboorte in ze bij menige gelegenheid uit. Het katholieke volk (het Godsvolk,
Ollderdom en onvruchtbaarheid, gepaard gaande met belofte. Ook \ mogen we zeggen), sprekend over Maria, noemt haar graag; de
het Nieuvve Testament kent zulk gebeuren, en wel juist in ver- heilige Maagd (misschien in het buitenland nog meer dan bij ons;
band met ’s Heren menswording: de belofte namelijk en gebo0r- H la sainte Viergel). En het Weet heus wel Wat het daarmee be-
te van zijn Voorloper. Maar het gaat er juist om, dat het Evangelie
dat niet ziet als een werkelijke zinvolle Wonderdaad van God.

1*:-<~Ut,_*w-<n‘;

doelt. In de theologie staat de leer in nauw verband met de
unieke plaats, die deze aan de moeder des Heren inruimt. Onder

Het is juist een engel die Mafia de b°0d$¢1'1aP brengt en hij i5 de geloofsvvaarheden bestaat een Waarden-hiérarchie, maar ook
teken °f type van het hogere dat aan haal‘ geschieden Zal. ,,Want - een harmonie, een samenhang. Nu mogen we niet vergeten, dat

1
bij God is niets onmogelijk”. Geeft dit plechtige getuigenis Van i~' de evangelién als geschenk van God in handen van de Kerk zijn
Gods wondervverkende Almacht ons niet de sleutel tot inzicht in gelegd: zij is het, die ze bewaart, verkondigt en verklaart. Daar-
Wat geschied is? *1 om blijft de interpretatie van gewichtige openbaringspunten on-
De 1eZ€l", die een goedbewerkte rnoderne kommentaar op de evan- y der controle van de Kerk vallen. Ware dit niet, dan verloren We
gelién Z0u wensen, mag gewezen Worden op het z0gen- Re§eI15- ons kompas bij de wisselende stromen van de tijd.
burger Nieuvv-Testament, het Werk van de beste hedendaagse De samenstellers van de Nieuwe Katechismus hebben in vaak
Dllitse exegeten, dat ook in Nederlandse vertali-ng verkrijgbaar prachtige bladzijden van verkondiging het beeld van de men-
is (Hitgave H. Nelissen, Bilthoven). De Lukas-kommentaar geeft senzoon vveten op te roepen. Het zal veler wens zijn, dat zij door
00k een apart hoofdstuk over de maagdelijke ontvangenis. juiste formulering van Jezus’ oorsprong het beeld voltooien van

Hem, die terwillevan ons heil uit_ de hemel is n'e'dergedaa1d.
<1» <X- H. BODDEKE C.sS.R.

.~)(~ Amsterdam lic. in Script. S.
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Het wezen en de betekenis van het priesterschap werden in twij-Twee persbureaus’ fei getroffen, de roeping zeif werd ter discussie gesteld, het celi-twee interpretaties baat als een last ‘beschouwd en sommige ionge priesters Werde
in ole waan gebracht, dat men beter kon meeheipen aan ide ver-
iossing van de wereld als men zich voliedig overgaf aan haar ti]-
olelijke en sociale reaiiteit.
Maar, aidus paus Pauius, het priesterschap is geen dienst aan de
gemeenschap zonder meer,~maar een sacrament, gericht op hei-Twee persbureaus, twee interpretaties liging van de perso~on_ De priester behoort zichzelf niet meer toe

WU ‘brengen hieionder 69" bericht \/an het KNP d-Ii 27-2 in Ole omdat hi] op een totaie en onherroepelijke manier in dienst staat
TUd en V9"/°]9en$ een bericht Van het AFP in het Da9b|ad V001’ van zijn broeders. De paus wees erop dat ole wereld cie RK Kerk
N°°'"d"Umb'~'r9 \/an 282- beoordeeit naar de manier waarop haar priesters het RK geioof

beleven en uitciragen.

PAUS ERKENT NOOD OOK Bl] ITALIAANSE PRIESTERS
VATICAANSTAD, 27 febr. (iKNP) De paus heeft als bischop van
Rome in het openbaar zijn medeleven met de nood van de pries-
ters in zijn diocees betoond. Hi] deed dit tijdens de jaarlijkse ont-
vangst van de pastoors van Home aan de vooravond van de vas-
tentijd.
Evenals elders in de wereld kam en ook de Romeinse riesters,

. . .zoals uit de woorden van de pausp blijkt, met onzekerhedzn in het Uit een mespraak van Z'H' Pans Paulus VI In dc Smt{P1e-geloof, met de vraag of het celibaat nog zin heeft en met ontmoe- ter 0p 2 fem‘ 1968‘diging over de ontwrichting en verwildering, die zich in de maat-
schappij voordoet. Ten aanzi-en van de geloofsonzekerheid stelde

_de paus vast, dat men evenals in alle andere landen ook in Rome ,>D@ Kerk is lfi5TaTFhl5§h= {Zn met °"°T8a'"5ch5 en Oohop twijfel en ontkenning van de geloofswaarheden stuit. Allerlei "iet democmtlsch 1" die Fm» dat de gemeensdwp Z9?!‘nieuwigheden worden zonder scrupules rond gebazuind. Voor de een voorrang Z0” hebben m geloaf 9" gezag OP hen» diepriester begint dan ook de vraag steeds nijpender te worden wat é de Heilige G995’? heeft gesteld “an het hogfd lilanlile K972‘onder deze omstandigheden zijn functie nog betekent. I Gods (Cf1‘- A011 20> 23); dat wil Z9889" at 9 99" 5
‘ wild heeft, dat enkele breeders de onvervreemdbare

(cfr. 1 Cor, 4, 4) opdracht hebben om aan de overige
PAUS pAU|_U$- broeders de dienst te bewijzen van het gezag, van de lei-

ding als het beginsel van eenheid, van orde, van solida-
GEVAARLIJKE VERWARRING BEDREIGT JONGE PRIESTERS riteir en W" doelmatigheidt altijd Om die gemegnsvhapi;
VATICAANSTAD, 27 febr. (AFP) Paus Paulus heeft in een 109- band van waarhgld en lwfde re vvrmen, die »ZlJ" Kerk
spraak tot de vastenpredikers van Rome de geestelijkheid ge- genoemd w°rdt'waarschuwd voor de ,,golf van scepticisme, Ioochiening en ge-
waagde nieuwigheden”, waardoor bepaalde landen op het ogen- (L 055- R°m' dd' 3'2'1968)blik worden bedreigd.

i '
Hij zei zich ernstige zorgen hierover te maken en sprak van een
Hgevaarlijke verwarring” waaraan jonge priesters biootgesteld zijn.
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VERWIJT
AAN DUITSE BISSCHOPPEN

De Duitse bisschoppen zijn met hun zorgen over de Duitse ver-

,,Desnoods met geweld”

taling van de Ned l d ' l .zuigirtiajteolgltsgiirsrgquei 3ge[:l8eiIl::|al'lnad€ll" RbomehGE— Aan het officiéle verslag d.d. 20 februari 1968 va-n. de vergadering
pen_ Dat is met in overeenstemmin het be Sledlssc lip‘ met de contactpersonen van de lagere scholen van het dekenaat

9 9 Se er co e‘ Venlo ontlenen wij het volgende:
9’lall’Eelt, 'Cl"E door het Vatikaanse concilie is oinderstreept. Dit ver-
wi_jt iheeft kapelaan Dr. F. Thijssen uit Utrecht, de ibekende 0ecu-
giinische deskundigle van internationale faam, de Duitse bis-
dc ;'>,l'3Pen gemaakt tgdens het z.g. woensdaggesprek in Dussel-
or. Aldus een verslag in het Liimburgs Dagblad van 7.2.

a) Een ‘Duitse spreker van dat genre moest eens openlijk in Ne-
derlaigd vervvlgteln durven richten tegen de Nederlandse bissc~hop-
Ego. e vruzinnige en dualistisch publiciteit zou gillen: "heraus!"

raindpunt zou weer een ‘kookpunt bereiken en "Kenmerk" weer
a e kenmerken vertonen van geleid sarcasme.

b) Mogen de bi-sschoppen soims in aktie komen als het onkruid-
zaad lover waait en men van Nede-rland uit poogt Duitsland te in-
doctrineren?

0) Laat het concilie er nu alstublieft buiten, want het formuleerde
?a_drul"kelUk fin Op de eerste plaats de bisschoppelijke collegiali-
eit met de bisschop van Rome en bisscihoppelijke internationale

gped:L:‘°n$le$ Op dogmatisch terrein doen aan die collegialiteit af-

<)(-
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,,tevens werd met klem gevraagcl om desnoocls met ge-

weld een oplossing te zoeken voor die scholen, waarvan
de moderator cle grootste rem was in de groei van het
team van ale school naar een nieuwe visie op cle huidige
catechese. Wanneer hieraan niet vlug werd gewerkt,
voorzag men vooral in die scholen, waarin cle leeftijden
van de leerkrachten ver uit ellcaar lagen, ernstige moei-
lljlrheden. Toegezegd werd dit probleem bij de verant-
woorclelrjl-ce mensen ter sprake te brengen.”

Hier Worden orthodoxe priesters bedreigd met maatregelen, als
zij de nieuvve visie niet willen accepteren. Hier wordt gedreigd
de ,,nieuWe 1eer” er in te boksen ten koste desnoods van trouwe
priesters. Ook wordt gesuggereerd, dat oudere leerkrachten niet
,,bij” zouden zijn. Het religieuze ,,niet-bijzijn”, dat uit dit rapport
spreekt heeft alles met geloofstrouw en NIETS met ge~neratie-
kwesties te maken.

,,De liturgische vieringen voor kincleren: schoolmis, Mas-
semis, boetevieringen, eerste H. Communie, hernieuwing
11. d. doopbeloften, etc., zijn in zeer veel parochies nog
totaal niet aansluitencl op de katechese in de school. Met
klem wercl gevraagcl, te bevorderen da-t cleze vieringen in
overleg met het team van de school zouclen worden sa-
mengestelcl.
Dat vele priesters zich blj het vasthouden aan hnn taalc
op VEROUDERDE BEGRIPPEN beriepen op theolo-
gische gronden, werd meer gezien als een teken van ar-
moeole dan als een teken van pastorale bezorgdheid. Ooh
hier weer het dringend verzoeh deze lcwestie ter sprake
te brengen blj do verantwoorclelijke instanties.”



!Let Wel: verouderde begrippen. . .. G ?
Met 1:

>= 5'0 9 nadruk werd gevraagd om op verantwoorde
W477? e boetekatechese te bestuderen en niet zoals nog
vee eb ..8 eurt, vast te houden aan bepaalde pralctyken,
iizizlsellyjg te TUm6n waren met moderne pedagogische Een woord over de tegenwoordige toestand

en. en stelde zeer nadrukkelijlc de vraag of men van de RIK. Kerk in Nederland
d ls‘ ..e mderen nog moet opvoeden tot de praktylc mmbiechten l - - ., as de ouders dzt met meer prakttseren, enl . . . . ..eerkrachten dzt met zmvol kunnen duzdelglc maken, aan DQQB, DR, J, TAAL
de kind - . .Bren, althans tn de vorm waarm dtt nu nog altijd
gebeurt. Een gede en studie d 'g van eze kwestze werd zeer

Zoals helaas vele andere bijdragen moest
HV::l1Z’egS£jf(;‘;;2<i 3P%ZSt;l1d_fIE00r kapelaan L. l\/Iarte_n.s, E1erick- onderstaand uitvoerig 'artikelV van Dr.

afdeling Katechese §/an” h I:1%)
Kilns belast met de leldlng van de Taal enlcele maandenuzn portefeunlle bl?-

287 Venloy 8 e enaal Centrum, (Gr. Kerkstraat ven. Brengt dit enerztjds een tzlqe verltes
aan actualiteit mee, anderztjds geeft het
artikel nog eens een globaal overzicht vanPast

L?‘;r;§§d:;3I;;];1:‘fl:1,?af§1e;at0en en 0ndetwijzers(essen) weest de katholieke gntisdienstige? situatie - en
rele Stgls 1e}: kunt U 1n beroep ga1an. M0- zal daarom cle zeer velen dte zlcn eerst de

loofsgeloten verwachten U ben? dun; Udvan UW orthonoxe ge- laatste maanden op Confrontatte hebben
dat Zijn _- ”e er ers va=n. Uw par0ch1es. geabonneerd, zeer welkom zt_]n.
_ ,, tlonanssen . En UW b1SSChOp zal U niet RED, C_
111 de steek laten

~)(-<)(>

,,Een vtjandig mens heeft clit gedaan” (Matth, 13 :28)

Hoelang nog‘? Er is goed zaad gestrooid op het Tweede Vaticaans
Concilie, maar een vijandig mens heeft er onkruid tussen ge-
zaaid. Met het heilzame aggiornamento valn Joannes XXIII, dat
zoveel heerlijke oecumenische perspectieven heeft geopend, heeft
speciaal in Nederland een heilloze vrijzinnigheid wortel gesch0-
ten.
Wat is er in Nederland in de laatste jaren gebeurd? Zelden
hebben twee kerken zé Weinig op elkaar geleken als de R.K.
Kerk in Nederland - laat mij nu maar zeggen van i 1960 - en

die van 1967. In een minimum van tijd he-eft zich een afbraak
ingezet, die ongelooijk is. Veel van Wat in jaren moeizaam was

54
55



0 ebouw ' ' ~ -- .kgi kl: gloggfs :>=i1:€eJr<?’ar03gdaZZr{1;1e¥:1. Want welke gebre- en de Apostelen terverkondiging heeft ontvangen”. Met nadruk
Siasme was roé t Veal gn, vuur en enthou- vroegen. voerts de b1ssch0pPen aan de theolegenl ,,hun m_edege10_

vuldige H. Communie zéveel weerklaik
11215 X tot‘ de vee1- vlgen met 1n vervvarrlng tebrengen door ultlatmgen, d1e de in_

land. En ehfgvon en als 1n Neder- druk maken d1t geloof te Wlllen ontkennen of in twrgfel te trek-
aantal roepingen tot het priester- ei kl etenl Ontelbaar groot ken”. Prompt na deze verklarmg verscheen er in ,,de Bazuin”
rissen heeftNed"er1and sindsdien bij duiz

055 er even. M1ss10na- (27 ang. 1966) een verslag van een interview met Bultmann,
ranken, verbondein bin v0ortgebracht.uDe waarblg de Wonderbare geboorte tot een mythe werd vlerklaard,
vruchten gedragen (Job. 15 even, hebben r1Jke metwelke bewer1ng_de redac_t1e haar. lnstemmlnglbetulgde. Te_

De.kerken ge11]kert1Jd stonld er 1n ,,r1e Nreuwe L1n1e” een art1kel van Pater
Worden biechtstoi ont u1sterd; de loven R. Adolfs, vvaarm onze blsschoppen Werden tereeht gewezen. Er-
de Weekmissen zijn de kerkgangers te tefl en. Ztaan V_er1aten;-111 ger nog maakte net pater v. ‘Kilsdonk s]., elile enkele Weken

is verflauwd; de H. Hart-devotie ljgt O
Stjn, e Marla-verermg later voor de rad10 een lezlng h1e1dE_,,Maagde11Jke geboorte van

de Paus is tot nul teruggebracht Lag; Wen’ de eerbled V00r Chnstus geen dogma 1n de lambteluke zm”, waarm de gehele
dieper émtkenn W1Jd0p enkele punten vvaarhe1d van de Ontvangenls van de H. G-eest onder de tafel
vernieuwingen nen at er eok a11er1e1 Werd geschoven. Over deze laatste waarhe1d straks meer; ik
moeten Zijn. ’ Waarvool" W13 dankbaar vraag 1113. alleenz waar blijft hier de eerbied voor het bisschopp<e-

lijk gezag‘? De bisschoppen zijn toch de opvolgers der Apostelen,
tot vvie Christus gezegd heeft: ,,Wie u hoort, hoort Mij”. Of zijn

GEZAGSCRISIS vvij zé ,,m0ndig” gevvorden, dat die gehoorzaamheid nix niet rneer
geldt?

Dez ' ' ' '

life tenci Met alle respect voor ,,de
die ee s als de grote kracht van LEERGEZAG OF LEERVRIJHEID?
zaamheid is een dieugd die zézeerl: Werdd gehoorzami Gehoor“
dige natuur ingaat ( non serviamsfend e menseluke hOOgm0_e_

Het zal er in de. toekornst om gaan, of het leergezag der Kerk
griesters kloost, rat van een organ1sat1e, eigenlijk neg enlge betekenis zal hebben. Tot nu toe leerde de

kerkelijke kinderlijkv, gehoorir mggn en leken aan hun Kerk ons de godsdienstige Waarneid van uit Schrift en Overle-
aalfnd Werd, grote kracht vering, min of meer onafhankelijk van de individuele melningen

Brandsmab 1 e zo bekende '11tus van de theologen, Hun verschillen vorrnden akadernische kwes-
i_Z_ de kathoheke gehoorzaamd e wens Van het EP1$¢0p&_I§t ties, maar het gelovige v01k zelf Wist a1t1]d door het leergezag

e, Wat de oorzaak van z1]n der Kerk Wat ket geloofde. Daardoor bestonden er onder de ge-
is Zienderogen even gezigl V311 0I1Ze b1SS¢h0Ppen lovigen eigenligk geen richtingsverschillen, zodat men rustig naar

in--aue en ‘ei voorbeelden. Op 22 iedere katholieke kerk kon gaan zonder dat men behoefde te
lijk Schrijven V0°l:8e;zen een b1sschoppe- vrezen, dat de priester iets zou verkondigen, Wat met de leer der
Christus Zondel; eenl gel’ 01; lgd rleefut, dat Jesus Kerk in strijd Was. Naast onze Kerk stond dan de .l.\Ied. Herv.
Maria Vail; gig oren ult de Maagd Kerk, die een kerk was met leervrijheid. Deze leervrllheid heeft
Werd er bij gezegdz dat het hierbi_ e_ t‘ Geest - Ultdmkkelllk daarin jaren lang geheerst: het is een lange en OD_V6I‘kWikk61l]k€
Over in de Kerk Versghillend Wél £119 gilliat orn zaken, Waar- strijd geweest, Waarbij het er dan steeds om ging, Wat in een
geloofswaarheid, authenléken ge acht, maar over een gemeente de overvvinning zou behalen, het modernisrne ef de
hoorta Omdat de e 89 00f van de Kerk be- orthodoxie, en, indien het laatste, Welke van de schakerlngen

e W331“ eld als geloofsgoed van de Heer van die orthodoxie. Toen in 1950 de Herv. Kerk haar nieuwe
56
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kerk-orde kreeg, werd wel de organisatie van die kerk be1ang- 4' k?acht1g.e aandrang tot de V°§lV“ld1§enH5§(§j1$uQ;:'Zvviiggrijk verbeterd, maar de oude ,,richting‘en” bleven onder de nieu- “1tWe‘"k‘ng,da‘“"an heeft on ervon e ’ gwe naam ,,modaliteiten” bestaan. Eln nog steeds woedt de partij- daarover met;strijd, en houdt de ene modaliteit bijeenkomsten tegen de andere,
.vvanneer de laatste in een bepaalde gemeente in de meerderheid 5' het _aa'n de gelovlgen t9t.VO0_rbee1d Stenen Van de H. Maagdis. Dit alles tot grote schade voor de eenheid in de gemeente! Als Marla en de andere helhgen’het leergezag in onze Kerk zou komen te vallen, zou ook Zij

- -- '
noodzakelijkerwijze een kerk met leervrijheid, een m0daliteiten- 6' het ‘Far vO?en Fengen van de btitgklipéz Zing ligtaiugzlg ‘£22kerk Worden. God beware Haar daarvoor! Dit is juist altijd zo als het 113016111 met éet als .de Onvermgll e J n ene dam het évan_
Haar grote kracht gevoeld, dat Zij een eenheid vormde. Reeds gee_n chr1Sten.Z1Jn' Er ls geen .an er eiaof hebben voor hetnil hoort men stemmen: ,,naar die priester ga ik niet, want die gene deg krulses Men mag mag Zovee mail behaagd de We_
is zo modern, of die is zo conservatief”. A1 deze narigheid komt goede der aarde’ h‘et heeft GO. nu ezlélfstus die uitdrukke_over ons, als wij een kerk Worden, waarin niet het leergezag rfld te Verlossen door het k.ru1S.-Va?‘ -s1niet’0p Zich neemtleiding geeft, maar de individuele theologen. Dan springt men 113k verklaard heeiét, dat W13 Z11‘n..

Werk Va de lijdendévan Schleiermacher op Ritschl, van Ritschl op Hermann, van Hen? met Waardlg IS m'a'W‘ att WEE Het krujg is altijd een
Herrmann op Barth, van Barth op Tillich, van Tillich op Robiin- Chrlstus op aariie moeten-voorize en.Weest'son, van Robinson op Paul van Buren en o‘.e God-is-dood-them gr°te_ ergerms In het chnsteildorg tgeer ete'n Worden dat dielogen. Er is hier en daar een duidelijk gemis in de prediking Waar moetlng tu.Ssen Kerk en.W:? medv le enomeny’te nemen. En _ zoals prof. Barendse opmerkte - ,,men kan de ergerms met mag en met an Wor en gg l
dwaling het beste onderkennen niet aan Wat gezegd Wordt, maaruit de dingen, die stelselmatig Worden verzwegen”.

DE LITURGISCHE VERWARRINGGEMIS IN DE HEDENDAAGSE PREDIKING
Jarenlang hebben velen gehoopt, dat het latijn in de liturgie

d . Zij dankten God,
1. aansporing tot een gezonde ascese in de geest van Christus’

door geicgiiiiladgjj O:10;Ve(jke1?ei:;_e$§§eg1€?k schiep, maar ver_
woord: ,,Strijdt om in te gaan door de enge poort” (Luc. wen a . . . . - - Q -

13 _24)_
Wachtten wel, dat de mooie liturgie uit het Romeins MISTQRI in' ,

het nederlands zou Worden vertaald. Deze opgave W35 met ge-" ‘ _ ' d 1 d k en niet wachten, geen
2. een krachtig beroep op de wilsvrijheid van de mens: wie in makkemk’ maar Ja In Ne er an on mt ineens een veelheid van

eigen leven heeft ondervonden Wat men door een goed ge- dali en giine1;ai1;§iO:71\;8gaE)r1I;1q§1q0‘feZ:1(:3bruik .van de Wilsvrijheid bereiken kan, ziet in die passieve ;<-I‘-ed;§se§cB0p7endienL die,nieuWe
predlkmg een groot gevaar;

aan de nieuwlichters de gelegenheid allerlei oude Waarheden
- - ' _ W" " een liturgische specia-

3. de verticale lijn, die moet wijken voor de horizontale lijn. De hstlg Onder de tafel te schulven 13 Zun gvoorstelling wordt gegeven alsof wij God alleen kunnen 1e- listen, meal" meneri toch de ,,p1;>gress1;Z§:di d(;n§f§ge'{ev:1n<>e;:Eren kennen door de omgang met onze medemensen, tervvijl vltagen Z1Ch_ te Or1enter.en aan-- it Z0 t degliturgiew (Ade1be1-thet toch zé is, dat deze kennis ons bereikt door het Evan- Nleflwenhms: "Wain “.,.1uen W11 etilflknie an Bernarci Degaauwgelie en het daardoor ontstaine contact met de Verrezen Heer apnl 1967) en het gellqknémlge 1,?rhl e Zen conservatieve men-in Woord en Sacrament.
(Adelbert a~L?g' Q67). Dlt Z13-n toe heoeghoud van Wat er eeuwig

Iets anders is dat wij vanuit die ontmoeting i~n. onze mede- Se?’ maar_Z13 p_1e1te.n krachtlg Voor 1 e d,mens Christus kunnen herkennen, die onze liefde vraagt. is m de hturgle’ one ons ls Overge ever '

59
58



HET BEGRIP KETTERIJ beweging gebracht, en Zich dan verder niet meer met die We-

Ja, Wij durven Spreken reld bemoeit. Het theisme daarentegen stelt, dat God‘ de wereld
'Wa%];n;;ge.n en van _k§t’ter11en, e1n_ neeft geschapen, maar daexrnamet Z1Jvn liefdevolle zorg de we-

£5211. 1;,’ a 1s waarhe1d.. Ketten] 1s reld en‘ de mens peI‘SOOI111]k b113ft dragen. Deze verwarrlng bleek

10I1?S E, maar u1t de gnekse f1los0- duide11Jk uit een artikel van dr. H: A. M. Fiolet in de ,,V01ks-

tegehgestelde dezglse een waarheld poneer, krant” van 27 aug. 1966. De 'SChI‘1jVeI‘ beweert, ,,dat met een

ketterij. Maar Ook dat me ‘évaar e1 - e_en _dWa11Y1§ Of een d‘e‘1'stisch godsbeeld 00k het deistische zondebesef verdwenen is”.
dogmascheen degelnwoordng met rneer zeggen.

nederlandse katholicisme Walinfen mt het leedendaagse En in een artikelnvan drie bestuursleden der St. Wi11ibr0rd-Ver-

vooraf Opmerking en en e Woord aanstlppen. Maar eniging in ,,de T13d” van 3 sept. 1966 Wordt gesproken over ,,de

' deistische uitholling van het Godsbegrip in de voorafgaande ver-
kondiging”. Hierbij zij opgemerkt, dat nbch het Joodse volk nbch

de Kerk ooit een deistisch Godsbeeld heeft gehad. Men beWon-

GEBREK AAN FIJNGEVOELIGHEID dert juist de Kerk, omdat Zij met fijn instinct steeds tussen de

A1gemeen Wordt twee klippen van de'1'sme en patheisme heeft doorgezeild met

de eh 01159 end? g1"0Ve ma<n1er, Haar leer van de éne God, van de Wereld nlet geschelden, doch

brOOd‘tn;’mme1” Wnd :19 gespllldt. ,,Ik kmel met Wel onderscheiden, die Zich in die wereld openbaart. Keen, dat

el“ ;0rb1versch111ende geestet1J- is geen koud delsme, zoalsndat van W01_f_ en van Vo1ta1re, maar

heid Sacign e d1JVZ"lde ’EegeY1W001"d1g— een bloedwarm levend thelsme, dat a1t13d heeft gezeteld in de

Ogenbli-k edangent evil ltaars geleechend: harten van de katholieken. Wanneer ,,het moderne mensbeeld”

garoch. aan eftran, che z1;| gave-n (welke autoriteit staat daar eigenlijk toch achter?) ,,e1ke vorm

dwalmg lsvarc $313‘-‘n,1<; gellen nog van de van dualisme tussen God en de Wereld wil overwinnen”, dan is

Leo Munenders eni P mrt. 1965 plaatste een enkel Woord van waarschuwing ‘tegen de zuiglng naar het

in ,,Jij en ik” (3-1965) He’; V”Q1 1; hV've gan een God belafden UN?‘ pa<nthe'1'sme - terecht genoemd de erfvlgand van_de Kerk -. zeer

dien aard dat meg scgaanlir In een ]P1J1a8e- Plt Yers 15 zeker op haar plaats. Als het post-theisme (bi]na-pantneisme)

dit gedicht’ °‘;1eT @511 Kerk, dle 61$ bled van Tillich, Robinson e.a. in onze Kerk zou gaan d_OOI‘S1_]pe1€1’1,

verschijnen. Pater °nter__ are geedkeurlng llet zou dat voor de praktische geloofsbeleving der-christenen ge-

God”. O’ Zegt diam gaat Ifefcnf Z1311 boek nhet gfaf Van weldige gevolgen hebben .Met het Voorzlenigheldsgeloef is het

Godsvoorsteni-Hg daln blegen Godlé doeh tegen een dan gedaan, evenals met het geloot aan gebedsverhorlngen en

tech door door Oneerbigdig 11-{Zen Z111 e ultdrukklllgefl aan wonderen. De woortien van Chr1stus over de haren van ons

(15 2en4 enkt. dan Wel eens: hoofd, die alle geteld z1Jn en over het II111S~_]‘€, dat met ter aarde

Zucht Sensae de’ schrijvers 001:‘ )» en 1k Vrees dat de valt zonder de W11 van de hemelse Vader, Zl]I1 dan tevergeefs ge-

hebben. We Peftefl Z31 gespeeld sproken. Praktisch bemerkt men nooit iets van deisme bij het

katholieke volk. De strijd van Robinson tegen ,,G0d boven ons”

en ,,God buiten ons” is veelszins een strijd tegen vvi-ndmolens:

niemand vat dit ,,b0ven” of ,,buiten” meer lokaal op. Men zegt
HET VERANDERDE GODSBEELD toch bv. 00k: de leermeester staat boven zijn leerlingen. De aan-

. ,, gehaalde Mullenders heeft zelfs met ,,G0d in ons” gebrokenz het

igfsejgrjveeii lileeggg/Einjéeeilr-1 liligoijan dye misvrstanelen, die men moet zijn ,,Go6 onder ons”. Bij sommigen kriligt men Wel eens de

Verwarren deisme 51% __e Ve1'_ande11ngen ,1s het indruk, dat z13, pmsgegeven hebbende de Onbewogen Beweger

Welke God eenmaal d ' elsme 15 de leer, V<_>1geY_1S van Aristoteles, nu de eeuW1ge bevveglng, het eeuvnge scheppen

e Were geschapen heeft, de rnachlne 1n zelials God.»-zijn. gaan vler-eren. Dat zeu een kwaiij-ke"t0e'passing
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van Teilhard de Chardin’s theorieén zijn! In populaire gesehy-if- het is alles vooral geen ,,objectiveerbare werkelijkheid”, en de
ten’ Z0315 het Ovefigells goed-geschreven boekje van Paul Meyers invloed vain Bultmann, die niet verder komt dan het g6l00f van
,,D_e ‘god van de evolutie” (Hilversurn 1955)) bemerkt men deze de leerlingen in de Opstanding als oerfeit, is duidelijk voelbaar.
Zulgmg’ Omdat OP b1Z- 93 praktisch het wonder ge100¢hend Wordt Is het wonder, dat velen ernstig verontrust zijn? De lichamelnke
En Michel Van def P188 dicht in ééln, van Qnze _kerk1iederen».' Opstanding van onze Heer - uit het getuigenis daarover is de
,,N00it gebeurt er een wonder”; is hij nooit in Ldurdes geWeest' gehele Kerk ontstaan! De geboorte-acte van de R.K. Kerk ligt
laat hij daar eens gaan informeren! , in het ledige graf in de hof van Josef van Arimathea. En nu zou

men doodleuk katholiek, ja priester Willen blijven en deze bood-
schap niet meer geloven! Maar dat gaat niet! Men zal moeten

EEN NIEUWE CHRISTUS-BESCHOUWING? kiezen tussen het geloofsgetuigenis van de Kerk en het afvvijzen
van de Opstanding door ,,de were1d” (Hand. 17-18). Ook andere

Steeds meer tendeert men ook naar een nieuwe Christus-be- feiten uit het leven van onze Heer Worden op losse schroeven
Schouwing gezet. De Wonderen, Waarop Hijzelf en de Apostelen zézeer de
Jesus staat als ,,de mens voor anderen” in het middelpunt Zelfs nadruk gelegd hebben als bewijzen voor Zijn zending, Worden
voor degenen, die God dood verklaard hebben. maar da’; deze ,,entmytho1ogisiert”. Men moet maar eens horen h0e‘van af som-
Jesus God Zélf 15> geincareerd in het vlees, deze waarhejd W01-dt mige katholieke kansels een Wonder Wordt behandeld als b.v. de
maar de achtergrond verschoven. In één der eerste lezingen die vvonderbare broodvermenigvuldiging. Men gaat de meest onmo-
pater J. v. Kilsdonk hield na de opheffing van zijn gpreekveljbod gelijke veronderstellingen doen, als zou elk van de aanwezigen
vverd al zachtjes gesuggereerd, dat Paulus reeds ten onrechte be-’ bij goed nakijken toch nog een broodje gevonden hebben. Zulke
gonnen was met Jesus Christus als de Koning Op een voetstuk te ,,verk1aringen” zijn heus niet nieuw, Wij kennen ze uit Strauss
plaatsen. He’; gaat nu niet om de vraag, of een andere formu1e- en Renan (i 1850), maar vragen ons af, waarom deze ,,0ude koek”
ring Van het Christologisch dogma, zoals het Op de Oudste Q‘-,n_ (bij de vrijzinnige protestanten a1 lang niet meer verkoopbaar!)
cilié-n is vastgesteld, gevvenst zou zijn: termen als ,,persoon” na- nu nog eens in katholieke kringen moet Worden gepresenteerd.
tuur” zouden nu een Wat andere betekenis kunnen hebbenvdan Wie het verhaal aandachtig leest, weet, dat hier naar de bedoe-
toen. Maar hierom gaat het niet bij Vergchjllende u1t1~a_pr0greS_ ling van de auteurs een groot wonder heeft plaats gehad. En dit
sleven Neen’ men Wil de Heel‘ J6SllS do kroon van het hoefd n9- zou men nu willen vervlakken tot een onmogelijke onderstellingz
men. De mensheid van Jesus moet naar voren geschoven Worden liever het meest absurde aalnnemen dan erkennen dat hier een
ten koste van Zijn godheid. Het gevaar, dat de Kerk reeds in het Wonder gedaan is door Hem, wie de Vader alles in Zijn handen
Arianisme bedreigd heeft, is -nu weer acuut gevvorden, Hoe men gegeven heeft (Matth. 11-27). Ook is hier een duidelijke vo0raf-
het nu verder formuleert, hoe men denkt over" de twee-naturen- beelding van het wonder der H. Eucharistie: hoe meer men daar-
leer, maar dit moet de kern van ons geloof blijven, Wat Koningin over denkt, hoe meer men beseft, dat dit nog een V661 g1"0'Ee1"
Wilhelmina in haar boek ,,Eenzaam, maar niet alleen” (blz. 81) Wonder is dan de broodvermenigvuldiging. Daarover ook nog een
Z§gt: ,,dat Jesus en God Dezelfde is”. En deze Waarheid berust enkel W°°rd-nlet alleen op de kerkleer, maar ook op de ervaring der ge10vj_
gen 1‘l1 €em€8nSChap met de levende Heer. A11er1ei andere dwa-lingen i.z. de persoon van Christus doen voorts de ronde. Men DE H- EUCHARISTIEstaat even verbaasd, als men in het jaar 1965 in een katholiek
'C1_]dSChI‘1f'C een artikel leestz ,,Is de Heer Werkelijk verrezen?” Laat De ontwaardilng daarvan is eveneens duidelnk voelbaar. Ook
er bijgevoegd Worden, dat het de bedoeling was een discugsje op vvanneer men niet in staat is de argumenten van prof. Magister
gang te brengen, maar uit latere publicaties is toch gebleken Luch. Smits O.F.M. Cap. voor een nieuwe opvatting omtrent de
dat zelfs i.z. het feit van Jesus’ verrijzenis sommige katholieke H. Eucharistie (,,gastvrouW met thee en koekjes”) stuk voor stuk
theologen zeer zwak staan. Men durft niet geheel ontkennen, maar te weerleggen, men ‘melt dat er iets niet in Orde is" De intume
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Van het katholiek ~ -

van de ~°ffel"§ed:c1:t)e1}€, V<i§;i:sE:hb};:1i' girthpgaktisch
loslaten als men aan Maria komt, dan komt men aan ens. En Waarin heeft

vg:r1 de priestel. als Slachtoer Q/_°I'd de handen men nu Maria aangetast? In haar grootste voorrecht, vvaarvan

vwzjng Van de Mis, door Opgedri 81”)’, gie af- alle andere voorrechten zijn afgeleid, Haar Maagdelijk Moeder—

F1_1"1g9 Waarde, gehecht aan de Zg_ Heihge Reserve izn’ H19 58- schap! Openlijk werd betvvijfeld, of Maria wel als Maagd Jesus

dlenoverblijven na d.e Eucharistieviering) - het 1 11 e » Ostlés ter Wereld had gebracht. Men begon te fantaseren over ,,bi010-

Stmd met de leer der Kerk, met de ervarin ds a es Z<?Z‘eer 1n gische maagdelijkheid” en over ,,geeste1ijke maagdelijkheid” (Wat

met mystieke gegevens uit de levens der Heiiggi g;1€Vlg.‘?n ,en is dat laatste feite1ijk?), maar men Wilde toch eigenlijk zeggen,

1n Verzet moeten komen Het , E1 dW1_] hier dat Jesus 00k Wel uit de vereniging van Maria met Jozef of met

SubStamiatie,,_ AIS in het hcht WOQI" :,trans- een ander kon zijn voortgekomen. Wij vveten dat reeds de heiden

daarvoor een andere term moet komen h€tzi' X'1ser;t1e—-fl10SOf1E
Celsus dit laatste aan de christenen trachtte Wijs te maken. O

daze losoe uiterst Magi“ hetj Z0, a moet men eeuwige schande voor de katholieke Kerk van Nederlandl Wat
heid, die tot het geloofsbezit Kérk behoonigaaéiem een Waar- zouden de oosterse kerken daarvan wel niet zeggen? Heilige

een eerlijk hart kunnen Zeggen dat de Heer in d3 néoeten _m?t Maagd, gedoog dat wij U loven en geef ons sterkte tegen uW

werkelijk tegenwoordig is. Wij moeten ook t k‘ e uchanstle vijanden!Zeggen, dat Z13.’ als 03 inderen kunnen

Ontvallgefl. En als Wij Qverdag het Siam?’ BSHZ in hun hart Wij zagen reeds, hoe de bisschoppen zich duidelijk uitgesproken

geloven wij, dat wij Jesus bezoeken die in ieI;1§1:3tka€}iO§.ken,
dan hebben, a1 gaf helaas de nieuwe Katechismus geen positief ge-

sacramenteel aanwezig is d.w.z. op, een andere W1‘
Odleke kerk luid. Onder de tegenstanders van Maria’s maagdelijkheid schaar-

onze binnenkarner. Wie bij zulke bezoeken de T Jze an !Ov' {H den zich niet alleen de Bazuin-redacteuren, Aalmoezenier Gree-

van de Heer heeft Inogen proeven
egeliiwoordigheid nendijk en pater J. v. Kilsdonk sj, maar helaas ook Prof. dr. P,

als hij bemerkt, hoe min, WOI‘ kt verdrietig Schoonenberg sj. Hij heeft nog in 1958 een schitterende verdedi-
den_ Inderdaad Werken in theoflffegé ged racht w0r- ging van Maria’s maagdelijkheid gegeven in het derde deel van

Vernieuwers. Waar Zjjn deze bezoeken .. n Oor Van _de ,,Het geloof van ons Doopsel” (blz. 29-47). Maar op 1'7 dec. 1966

gebleven? » 31" Z1111 de processies was het getij verlopen. Traditie - of liever het geloof van het

G-odsvolk - wordt nu nota bene te hulp geroepen om een waar-
heid weg te vagen, die juist zo sterk in de Traditie, van Justinus

MARIA ALS MAAGD de Martelaar af (i 100) tot Joannnes XXIII, gefundeerd is. Prof.

‘

Schoonenberg weet n1. van een traditie van véér het ontstaan der

A15 er iets is, dat ons katholieke Volk tot i h d_ Evangelién: ,,deze Wekt de indruk dat de maagdelijke geboorte

Z161 heeft gewond, dan is het Wel de smagd el:/I 1_epSt van Z131“ een dichterlijke uitdrukking is”. Prof. Schoonenberg zou een

door hyper-Progressieve theologen. Het nederlandana iaggeda-an
heel artikel moeten schrijven - bevveert hij - om ons dit duide-

een Maria-lievend volk geweest: vo0I“’ de Midd S18
V0 k 1S a1t1_]d. lijk te maken. Ik heb dit artikel nog niet gezien, of hij moet be-

plege men daarvoor e eeuwen raad- doelen het artikel ,,Gods oorzakelijkheid en Christus’ vo0rt-

’n-eY1bu1"g’S werk ”Maria*S heerhjkheid in Nedeillq V32 pater Km‘ komst” in ,,The01ogie en Pastoraat” (nr. 1, 1967). Als hij het
voor de nieuwere jd talltl +. 1l\gIaar ook schrijven zal, hoop ik, dat hij met Wat betere argumenten zal

was de liefde Voor de H‘ 0 t_ 60 toe - komen dan pater van Kilsdonk, die eenvoudig uitgaat van een

Welk een enthousiasme men e s aan. Met aantal zg. analoge gevallen uit het Oude Testament, waar bij de

maanden gevierdz de Maria_bee1den dame; en_dc(>ikt0ber- geboorte van enige Godsmannen een reeds onvruchtbare vrouw

een Z68 -VaIL.b.],O,e1'n_en_ Nenykaalsem Waan‘ Zijn Zéme 1 Mm1_ en _V_an een kind baarde. Ook ,,de Bazuin” heeft zich vergaloppeerd, toen

dommen als bij ons, waar Ook hebben de V6} cine 'amahheIhg* hij decreteerde; dat Dibelius en Bu1tma.nn_.h~add'en' uitgemaakt 4!)

deren Van Lourdes en Fatima zéveel geestdrifst 1 unmgen en WOn_
dat de maagdelijke geboorte een mythe zonder meer Was. Als men

Osgeslagen? Neen, nu de grote broers van Van Kilsdonk en Schoonenberg raadpleegt,
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d geldt dit nog voor de convertiet, die Haar later op zijnzon erbv. Dibelius’ ,,Jungfrauen-Sohn und Krippenkind” (Ges. Auf- levensweg ontmoette. M . ,
séitze I 1953), dan bemerkt men dat er van een bewijs bij hem Dat de modernisten zich zo sterk tegen de Waarh-e1d van arla Sgeen sprake is: er Worden eenvoudig een aantal analogieén uit maagdelijkheid keren, is niet te vervvonderen. 1)at 1S 1118; fragi-andere mythologieén + de plaatsen uit het O.T., die Van Ki1s- Ste van Maria’s voorrechten, en de gescghledenls lyeert, E}donk aanhaalt, naar voren gebracht, vvaarbij zelfs de argumenten Kenning daarvan 00k voert tot verwerpnng van Chrlstusvan een aftands theoloog als prof. dr. D. J. E. Volter uit de eerste 91¢

_
jaren dezer eeuw nog dienst moeten doen. Het allermooiste maak-

Illn het zal ook n1‘,1 blijken, dat Maria alle dwalmgen zal ovei;te ,,De Bazuin” dd. 17 sept. 1966 het, als n.b. de bekende Mario- Winnen! Tegen excessen Op het gebied der N-[3-I‘1a-V€I‘.eI‘11'1§ invi.loog R. Laurentin wordt aangehaald als getuige tegen de maag- natuurlijk ook gewaakt Worden, maar dat betekent nlet, 8 Jdelijkheid van Maria, de man die er juist zo krachtig voor heeft 0115 dgor onze priesters Maria zullen laten ontr0v@1'1-gepleit. Een dergelijke blunder briacht ook drs. Herman Fortmann
1

tot pijnlijke verbazing (Zie ,,Theo1ogie en Zielzorg” LXII, 9, blz.293). Bij deze alleroudste traditie n1. van voor het ontstaan der DE PAUSEvangelién zou dan - volgens Schoonenberg - aansluiten (erWordt een boog gemaakt van 19 eeuwen!): de nieuwe achting voor Er is ook altijd een sterke gebondenheld geWee_St Van1Nid:§i?gde sexualiteit m.a.w. met pan-sexualisme van de tijd na de met de Paus. Daarom is het zo jammer, dat 1n <1-2' Zjdin ni-Tweede Wereldoorlog. Daarin moet men - volgens Schoonen— bij studenten zoveel revolutionaire geluidefl gehoor W blikéberg - ook de Werki‘-ng van de H. Geest erkennen! En deze twee murlijk geinspireerd door ,,1eermees_ters , zoa1s o.a. Jhenentradities zouden dan de eeuwenoude overlevering der Kerk i.z. een brutaal artikel over de encycliek 1.z. h€t Cellbaat: VeifclMaria moeten ,,weer1eggen”. Vooral dat argument i.z. ,,De nieu- in ,,De Nieuwe Linie” van de hand van drs. R. J. B.1l1'11'1l , erWe achting voor de sexualiteit” is ontroerend. aan het seminarie te Ape1d0°1"1'1- Men _kan Ve1Ec?'111?3Oa(;:eMenHet tweede artikel van drs. Fortmann in ,,Theo1ogie en Pasto— vraag naar de Wenselijkheid van Ophelng Van ‘e it di'raat” (nr. 1, 1967) doet Weldadig aan: het toont zonneklaar, hoe Kan van mening zijn dat de lokale kerken meer 'ze_ S_HI_1 gvepSchoonenbergs dwalimg haar oorsprong vindt in zijn post-theIs- moeten verkrijgen tegenover het gezag Van R?1?ne' dlt Ishlrt :ind_tisch Godsbegrip. Het is er mee als met de ontkenning van de eenstemming met het Tweede Vaticaams Conc111e. Matafd '6lichamelijke Opstanding bij de Moderne Protestanten van ;t gordeel over belangrijke aangelegenheqan zal toch ?“_‘1ee‘§S Paus1850. Deze vvortelde niet in de kleine verschillen tussen de evar1- blijven, zoals het van het begin af_ altlld geweest 1S'h¥n11en in degelie-verhalen, maar in hunt pantheistisch Godsbegrip, dat hen Clemens Romanus (i 100) bemoelde Z1ch__met gtisc 1
belette aan vvonderen te geloven. Fortmann is eenvoudig genoeg Kerk van Corinthe. In elk geval he_bben W1] ook 11013 Vgglgnilillzidom de maagdelijke geboorte te aanvaarden op gezag van de ver- begrijpelijke beslissingen de eerbled en de ge oor;klaring der nederlandse bisschoppen d.d. 18-8-1966. Schoonen— bevvaren, welke wij aan de AP0$t0115Che Stoel Verse u g 'berg buigt voor Van Kilsdonk, al houdt hij nog een achterdeurtje
open voor eventuele positieve telefoontjes vam biologen, exege- DE ENE WARE KERKten en dogma-historici. Zou hij niet verder komen met een een-

,
voudig gebed tot Bernadette Soubirous, die verklaarder ,,Rien Vreemd doet het aan, dat sommige kathoheke voormanngiifneici-bas n’approche de la Beauté qu-e j’ai vue”? Beide theologen V001-stelling schijnen te geven alsoi‘ al-le keiken evenKg0;1 die:houden m.i. te weinig rekening met het overvveldigend gezag Het is de oude dvvaling Van de plunformltelt der er )’der Traditie, die zich de eeuwen door voor‘ Maria’s maagde1ijk-heid heeft uitgesproken .Mannen als Kohnstamm en Van der __ .. . - “men de R_K_ KerkLeeuw konden zich enige twijfel aan Maria’s maagdelijkheid

U Namurnjk -kan W153: ieiersnsplrizgllegken vormen ziin Vanpermitteren, maar wie als R.K. theoloog ingebed is in de Tradi- bestaan, maar 1k on en
_

de éne ware Kerk.tle vaun de Kerk aller eeuwen, kan het nlet meer! En 1n het b1-
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evenmin bestaat als de pluriformiteit cler waarheid. Kan de ,,on- QNS ALLER VERRIJZENISzichtbare” Kerk met het Tweede Vaticaans Concilie gekvva1ifi-
ceerd Worden als ,,het volk Gods onderweg” (waarbij matuurlijk Bij alles Wat onze ultra-progressieven 1n _tW1Jfe1 dfrven trelldlizéde oudere benamingen zoals het Mystiek Lichaam van Christus behoort ook nog de zo troostvolle waarheld, dat vv1J.e-SHLIIHHhaar betekenis niet hebben verloren), dit volk heeft zich in a1Ler- Christus zullen verrijzen. Het was weder_,,]_3e Bazuén ,_ eytl Ilia:lei zichtbare kerken georganiseerd. En van deze kan men Wel ger Z0 degelijke blad van de paters Dom_1n1canen,' a‘l3b1_1’1d 9degelijk zeggen, dat er maar één ,,de ware Kerk” kan Worden jaar van 1966 zijn ongelooijke enormltelten Op_,dlt ge _1ef hetgenoemd. Als er op een tafel vele edelstenen Iiggen, Waarvan er de te moeten spuien. De heer P. v. d. Oudenr1]n schree 111één d-e zo beroemde Kohinoor moet zijan, dan ku_nnen alle andere, nummer van 22 okt. ’661behalve die ene het niet zijn. Te midden van de vele ,,kerken"
kan maar één ,,de ware Kerk” zijn, door Christus gesticht en de Ik geloof niet, dat het eeuwig leven een faktvr 15, dievolheid der genademiddelen bezittend, al zal men natuurlijk ifneegpelen lean in mijn leven, 10'1"" ills God een mee'zéér veel goeds in de andere kerken blijven erkennen. spelende faktor is”.Er zijln ons onlangs in handen lgekomen ,,Drie beschouvvingen

» 12 ,66:over de Kerk door een team van Warmondse professoren, be- En de heer M. C. Rljk meende te moeten SChI‘1_]Ve1'1 opstemd voor gespreksgroepen." Daarin Worden geluiden over de. . .
om over

Kerk gehoord, d1e vroeger 1n Nederland noolt werden vernomen: ”H0e meer do mens afstand lcan J08" van de dro4

~ - " ' h hier hams-een leven na dzt leven, J65 Fe me" ml hU “C,,Het gehoorzame" kerklid moet steeds onderdaan en rebel ten hier zelf gelukkig te zijn en anderen hat te late”tevens zijn. . . Men zou misschien liefde voor de Kerk kun— zlgjn, in het besef van nu of noozt.”nen hebben, omdat zij in alles even heerlijk en volkomen
aartoe ZijWas, men zou haar nog eerder willen beminnen, omdat zij zonder een ogenblik te denken aan de vvanhoop, Wmismaakt is en Weerloos en toch soms rnog vol preten- mensen gebracht hebben, die te midden van de zware zorrgen

tie$”-
van het leven - als geen enkele tr00S'E he_I_1 res-tte

C1‘ hunlqenzghadden leren vestigen Op ,,h8t Onvergankelljk, nlet 023;,Lezer, bij het lezen van deze woorden Wordt men echt bedroefd. vervaardigde huis, dat God ons in de hemel bere1d hee en-Wie in de loop der jaren de R.K. Kerk inmig lief heeft gekregen, 5 ; 1) - ik zeg zonder aan die vertW1Jfe111?€ te fienlffand‘ EC“/f:;n_Kan zé niet over Haar schrijven. Zij heeft natuurlijk ook wel zij hun met de leer van Paulus ab.soluut 1'11 S'1"1Jd Zlln e eHaar gebreken ,rnaar wij kunnen niet hebben, dat priesters zo gen neer in het blad van de D0rn1n1canen._O, :I‘h0mas Va; qhet,,mede1ijdend” over Haar doen. Daarvoor zien wij met Vondel
I Wanneer ik hieraan denk besef 1k emgszms, hoe sc erpnO~ ’ .. , ten vele anderen te veel ,,de heerlijkheid‘ der Kerk”. Evenmin nageslacht ons zal beoordelen, dat W1] Zozeel" Vim de gees Van

.
I D 1' htsmaakt ons het nieuwe ,,k-erklied”:

Paulus zijn vervreemd, d1e op een andere Plaats Zegt 7, e 1° e

k 11' an dit ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende,we mg v
. -,, ;6_E dtalles

altijddurende VO1he1.d Van glorle (2, §§rKirl3 (ger élpstinding‘!,,Uw Kerk is als een kind, dat wacht om op te staan; wordt gepubliceerd 111 een Orgaan VanGij komt ,maar kom op tijd, voordat Zij slaapt voorgoed;Zij svlaapt ten dode toe, kom leg Uw hand op Haar”. DE GRONDSLAG VAN ONS GELOOF

H t schijnt vreemd dat ik mijn dogmatische bezvvaren beéindig6
> kOnze ,,ver1nieuWers” kunnen gerustr zijn: dat ,,s1apen ten dode met de vraag naar de grond van ons £91005 Met hi? Wigwfgtriljtoe” zal wel loslopen, Want - naar de belofte van Christus - kan van a11e apologie (waarom toch?) Swat men Ook ler pde Kerk nimmer .o-ndergaan!

prggressief standpunt voor raadse1S-
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Wanneer ik allerlei beschouwingen van die Zijde lee e. het vervangen van knielbanken in de kerk door stoelen. Wat
ik mij af, éls Zij dan eigenlijk iets positiefs bewer ?’han vraag

Wil men toch met het weghalen van knielbanken, zelfs in
Junie dat zo zeker? A15 Voorbeeld neem ik het Wei? 0eDWeten reeds bestaande kerken? Houdt dit soms verband met tvvijfel
H- V. d. Pol; ,,H<_;-t einde van het coinvenonele Chvén r‘ “Q aan de Werkelijke Tegenwoordigheid van de Christus Eucha-
(Roermond 1966) .Ook deze schrijver koketteert met dnstendom

risticus? Het katholieke volk wil blijven knielen voor d-e I-Ieer,

Weteflschapz alle Wetenschappen moeten tot haar ehzniderne die altijd in onze kerken aanwezig is.
en élle schijnen de oude Christelijke waardell Op loss C h Omen f. het niet-meer-openen van de vergaderingen van katholieke
te Zetten Maar als de zi_e so roeven verenigingen met gebed. Als een gebed sleur dreigt te Worden
loof te belijden, dan komt hij tot een vertrouvven ‘ J2 elgen ge_ is vniet het middel daartegen: afschaffing, maar een ni-euwe be-
dfrlijkheid Gods. Ook lgate 0;1veran- zielingl Desnoods verandere men een bepaald formulierl Maar
z1J1"f tigdgenoten dit vrij statische Godsgeloof niet delezf Gj ‘:3: afschaffen, in géén geval. Aan G-ods zegen is alles gelegen,
er 1n et Huma ‘ ' ' - ' ' dacht ik!
En als wij hemndiis;1du‘d:;b$Irl:gZ:1e1l;)ge Vfliieiliilnt V00; Vindem

g. het nalaten van het biechten, tengevolge waarvan geregelde
dat God onveranderlijk is, dan z0u’hij Wel 1‘n0etenO Z3; er Weet’ Ze1f¢O1’1‘B1?01e achterwege blijft.
vdat geloof ik nu eenmaal”. Laten wij dan hierte an Woorden: A

plaatsen, dat wij__ geleid door een diepe iznijuftje genoverkmogen Wanneer men één dezer gebruiken had losgelaten, zou men nog

loven in de goddelijke lending Van de BK“ Kerk’ (:2: Ze ler ge" niet van iets ovnrustbarends kunnen spreken, maar het prijsgeven

Qnjivat dan alleen Gods Onveranderlijkheid) evenzzge meer van het ene na het andere gebruik moet toch tot nadenken stem-

mlgd Zijn dat de poorten der hel die Kerk met Zuue r over’ men. Er is niets Wat zozeer de katholieke geest in een gezin be-
cligen (Matth. 16 :18). ,,De poorten der he1” - dat zi' n 0VerWel_

vordert als het vasthouden aan een Zinvolle Christelijke dag-
dwalingen, Waartegen Zij de eeuwen door mannrin Oral de Orde’ en Z0 is het Oak in het pri‘ester1eVen'
Sfand gehoudei-1_ Daarom Z13-n Wjj Ook nu met ho e1O(?e_ jig Iieeft ,,B1us de Geest niet nit”, zegt Paulus (1 Thess. 5 :19). Het ergste

md Z31 G°d Opstaain en Zijn Kerk genadig zijn pni tsd e Zlmer
is dat voor de goede gewoonten, die men loslaat, geen andere iln

te doen terugkeren naar Wat verouderd was niet 500 Cor I-.Iaa}r de plaats komen. In het moderne Katholieke gezin grijpt men,

;1:tiIeri§IZ1;%1r<ilrI1'ig>&(;eiiV:17:o‘r uit Haar weg te doen vvat verkeirdeintsjgi als men ze zoeken Wil, helaas in het luchtledigl

ingen.

GELEIDELIJKE AFSCHAFIi"ING PRIJSGEVEN VAN DE NAAM ,,KATHOLIEK”
DER KATHOLIEKE GEBRUIKEN

Men haast zich tegenvvoordig 00k om aan verenigingen en aan

Wat 011$ Katholieke V01}; Ook Ondermijnt is het Ian bladen de naam ,,Kath01iek” te ontnemen. Jarenlang Werd in
terugdringen van oude vrome gebruiken’ aan het oigegjgr and OHS land Vain ”R00mS” gesproken’ toen was het ”RO0mS_KathO_
Waarvan Pascal zoveel Waarde heeft toegiekend Ou en liek”, daarna ,,Katho1iek”, nil wil men intbrede kring ook met

' de naam ,,Katho1iek” breken. Waarom eigenlijk‘? Moet iedere
a. het aniet-meer-bi _ aanduidin van het karakter van een roe of tfdschrift achter-

de K.R.O.; dden Van het Ange1us_gebed’ Zelfs met door wege blijvgen? De mooie naam ,,Kath01€ek”pis vodr h-et eerst door
de martelaar Ignatius ($107) gebruikt. Op deze naam zijn deb- het minachten van het Rozenkrans eb d‘;

9- h 1? - g e, leden der Kerk altijd trots geweest, en hij is door velen hunlner8 verwaarlozen van het Brevlergebed
' met ere gedragen Wat W11 men dan nu met het weglaten vand- h€t-geen-prijs meer stellen 0" - p de z. _ ,, ' '

g Zegenmg V d' kraam_ deze naam? Men houdt dan een aantal verenigingen over, dieVrouwi Waarbij men dus Maria’s zo h 1"k
1 :22-40) niet navolgt. eer 1] e Voorbeeld (Luc' grotendeels uit leden van de Katholieke Kerk bestaan, maar die
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overigens niets hebben Wat hen van neutrale organisaties onder- HET WORDT N6G ERGER
scheidt en‘beter'in deze kwnnen opgaan. Een te ver d()()1‘ge...
V061“?-6 Splltslllg 1n het verleden is verkeerd geweest, maar er Iemand heeft ons verzekerd, dat het irn. de Katholieke Kerk in
Z1111 Wel degelijk verenigingen, die de naam ,,Katholiek” rnoeten Nederland nég erger zal Worden. Wat staat ons nog te vvachten?
b11JVen dragen. Daarom: Katholieken van Nederland, let op uw zaak! Neemt uw

eigen zaak in handen. Het verzet moet uit het volk opkornen; het
FATALE INVLOED Z.G. KATH. PERS EN katholieke volk moet de Kerk redden. Zoals de Deken van Rot-
GODSDIENSTLERAREN terdam schreef: ,,Moe1; ons nu élles Worden afgenomen Wat Wij

als ons dierbaarste bezit door de eeuwen hebben meegedragen?”
Indien er iets is, Wat heeft bijgedragen tot de verslapping in Ne- Geert Groote h-eeft indertijd de katholieken van de veertiende

. . . .. . d f
derland, dan 15 het de Zéér negatieve houdjn van verschinende eeuw opgeroepen om de M1ssen met bl] te wonen, dle oor a -g
011261" P@1"S—0rganen geweest. Er is vroeger terecht altijd geWaar_ dwalende priesters Werden opgedragen. W13 zouden het vo1gen-
schuwd tegen de :neutra1e pers, omdat - zoals ons gezegd Werd _ de voor nil Willen adviseren;
die iedere dag of iedere Week weer terugkomende injectie, door

' d‘ ' h ' h tdezelfde mensen toegepast, op den duur een funeste invloed I. Men wone geen Missen meer bij van prlesters, 1e z1c 1n e

nwest uitoefenefl, VO0ral op hen die met voldoende tot Oordelen openbaar tvvijfelend of ontkennend hebben ultgelaten over de
1n staat Z1JIl- Thans Z1Jn de rollen 0n'1gekeerd_ De neutra1e b1a_ mystenes van ons H. Geloof. Men late door en geen 1ssen

den doen Véél minder aanvallen op de Kerk, maar de verschi1_ meer opdragen noch sacramenten of sacramentallen ultrelken.
1 f d i'nendelende zg. Katholieke bladen des te meer. En deze bladen Worden H- Men bedanke Op grote Schaal voor 86 O0 Son erm3

door de Katholieken elezen omdat zi' d h t bladen, en abonnere zich dan maar liever op neutrale bladen, die5 , J op e oog e wensen te
b11JVeY1~ W19 Z9 regelmatig leest, staat Verbaasd over de 0mme_ ons geloof niet aantasten. De hekken zijn nu eenmaal verhangen:

bl d Dzwaai. Op de christelijke feestdagen bijna géén stichtelijk vvoord Inisschien komt 91" °0i’£ ‘Hog een niellw katholiek dag 8 - Hal‘-
meer» maal" Vaak een artikel Waarbij het Qnderhavige hesfeit op zal Wel moeten Worden aangestuurd.
op losse schroeven Wordt gezet. Iedere - letterlijk iedere - maat- UL Men Heme in kinderven éf Van °nderWijs‘inste11ingen’ Waal“
regel, Waarbij een Of andere overheid aarn, excessen paa1 en perk aan godsdienstleraren verbonden z1]n, d1e de groncslagen van

1'1 ' deWil stellen, Wordt in het belachelijke getrokken. Er Worden gte1_ ons geloof ondermijnen. Denk eens aan de Waarsc uwmg van
Selmatig Plaatjes Opgenomen, vvaarbij geestelijken en Zusters be_ Apostel tegen ,,valse leraars, the verderfellgke ketterlgen bedekt

d 1"k ods-spottelijk Worden voorgesteld. Waag het niet het gesloten cor- zullen invoeren. Op neutrale scholen heeft men erge 13 e g
don van ultra-progressieve redacteuren en rnedevverkers te d0or- dienstleraren in de P9891 met, of 15 men ‘Bot b1JW0Y1e1’1 def lessen
breken. Ze hebben de sleutelposities in handen. Een ingezonden Iliet V-eI‘P1i¢ht-
stuk van gernatigde strekkin Word’; we] eens O n IV. Men rnijde de kerken Waar de knielbanken verwijderd zijn.8 pge omen, maar
rneestal vvordt het teruggezonden, vooral als het puntig en spits Katholieken, gij hebt het recht voor het Allerhelllgste neer te
gesteld 15- De Paus heeft de oude curie dOO1‘bI‘()~ken' wje ml de knielen in de door uzelf bekostigde kerkgebouvven. Stel als voor-
moed hebben de nieuwe Nederlandse curie van leiders der publi- Waarde, Wamneel" geld V001” een 11ie1lW ‘Be b0L1We1”1 kerk Wordt ge-
citeitsmedia te doorbreken? vraagd, dat in die nieuwe kerk knielbanken zullen komen.
I-Ietzelfde geldt van godsdienstleraren aan de R.-K Middelbare V. Men Weigere financiele steun aan parochies die door vr1]-

h ' ' lfscholen. Dezen brengen de goed-katholieke ouders tot wanhoopz Zinnige Priestefs geleid W0l"deI1- Wij behoeven ‘B00 met Z0 a
de laatsten vrezen, dat hun kinderen door dit godsdienstonderwijs ‘e Zijn Om met 0115 eigell geld 011$ en onze ki‘Ylde1"eY1 e late“ Om"
hun geloof zullen verliezen, en dit feit heeft zich a1 voorgedaan_ FOVE11 het bes-‘E9 Wat Wij hebben-
Laten wij bedenken: ook van het onderwijs dat Wij onze kinde-

' 1"k 1 bedorven datren hebben doen geven, zullen Wij eenmaal rekenschap voor de Er is in de laatste zeven jaar zo ontzag 1] vee ,

Allerhoogste moeten aeggen. het voor ons een open vraag is, of het nog ooit goedgemaakt zal
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kunnen Worden. Het bijna Planmatigxuitroeien van onze zeker- Luister, Heer, naar mijfl Stem en Verhoor mu $e1"°eP Fitheden doet denken aain een voorafgaand overleg, hetzij onder de U, 0 allefgoedertierenste Vader" O h0Og_St‘e_’ eeu_W1ge’ Grim.-machthebbers in Nederland zelf, hetzij in het rijk der duisternis. sprekelijke God, Om Wille van uW Onelndlge llefde, bemmRedt dan nog Wat er te redden is! ,,God van de hemel zal het hen 611 bestuul" hen . d orons doen gelukken, en Wij, Zijn dienaren, zullen ons opmaken en Ik beveel aan uw omteindmge Ma;|e§te1t de pnester, H0
bouwen” (Neh_ 4-2)!

Wiens hand Gij Uzelf heden aan I111] gegeven hebt:_ er-
nieuw hem inwendig en uitwendig, Opdat 31195 Wat 111] V61‘-VEEL EN VURIG GEBED richt, U behaaglijk zij.

_ H
V '

‘ Verhoor mij, 0 Gezegende, en ontvang 1111111 dank In a eHet voornaamste is dat er veel meer gebeden moet Worden, eeuwen der eeuwen. Amen.”
vooral voor de priesters. Men spreekt van een opgewekt geeste-lijk leven in de Nederlandse kerkprovimcie, en bedoelt dan dat
er toch zoveel over de godsdienst gepraat Wordt. Niemand be-
driege zich echter. De term ,,geeste1ijk 1even” heeft twee bete-
kenissen. In de eerste plaats spreekt men bv. vaneen plaats
vvaar de Volksuniversiteit en de Leeszaal goed bezocht Worden
als van een plaats met veel ,,geeste1ijk 1even”, m.a.w. de ont-
wikkeling van het verstand wordt er ernstig nagestreefd. Uit-
stekend, maar de Kerk heeft de eeuvven door met de term toch
nog iets évnders emeend. Zi' bedoelde het innige gemeenscha s-

__ . ,,leven met God, flaarvan de heiligen ons zulk een verheven v0I(:r— (mt "J13 en lk nr' 3 / 1965)beeld hebben gegeven. Bloeit dint leven 66k in de kerk van Ne-
derland? Zetten de gelovigen zich in het gebed in voor hun
priesters en dragen de priesters hun parochianen in hun gebe- Vaarwel aan een God
den? Ik eindig met een gebed van de H. Catharisna van Siéna, beladen tijd.die leefde in een tijd, dat de Kerk het éék rnoeilijk had; laten de
gelovigen dit dikwijls bidden, vooral na het ontvangen van de God was allang mensgeworden
H. Communiez

toen Wij Hem rnog
plaatsten op een H0011
van goud,

,,EeuWige, onuitsprekelijke God, zuiver mij en verhoor het in verstikkende Wierookgeuren,
het gebed, dat ik tot U opzend, om hart en W11 van de bedie- terwijl wij rituele Ieidaflsen
naars van onze Moeder, de H. Kerk, uw Bruid, tot U te uitvoerdenrichten, opdat zij het Goddelijk Lam langs de Weg van vvaarin iedere opwelling

‘ het Kruis volgen in armoede, zachtmoedigheid en ootmoed, van menselijk leven —

niet op onvolmaakte, menselijke Wijze maar met boven- dat is:natuurlijke levenswandel. eten en drinken,
Doe hen gelijken op de hemelse geesten en als engelen op lachen en huilen,
aarde verkeren, omdat zij het Lichaam en Bloed van uW hormonen, bubble-gum,
enige Zoon moeten consacreren en uitdelen. O Vorst des de laatste nieuvvsberichten
Vredes, zuiver hen in de stille zee uwer goedertierenheid en en Anneke Gronloh
bescherm hen met uw goddelijke liefde. ontbraken.
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vGeen Wonder
Wat nu‘dat hij langzaam

maar defiunitief
Doorgaande hoek is orngegaan.
met ademha en’ ..

Heden overleed
na een geduldig gedragen lijden,
in de ouderdom van
zeg vijf duizend jaar,
in volle volle overgave,
God in ons.
Vermoedelijke doodsoorzaakz
gebrek aan fantasie,
durf en uithoudingsvermogen.
Wetenschappelijke diagnose:
stijve stupor
en de zenuwen
op het Water van niks.

Waarmee maar gezegd is:
dat God de pijp uit is
en enkel en all-een
orndat vvij te stom Waren
om te ontdekken
- daar is verbeeldixngskracht

voor nodig -
dat het Rijk Gods onder ons is.

En Wat nu?
Nu het eerste vaderloze tijdperk

vrijen en hopen om te VI‘1]€l’1I

te kunnen
te mogen
te Willen.
Doorgaan.
op goed geluk
dat het ergens voor dient;
kinderen en vrouwen
en malnnen
blijven mooi vinden
en toegeven
dat ons heimwee te gr00t is
en dat we daarorn
brokken maken.
Doorgaan,
omdat er geen andere Weg is
dan die we gaan.
Wij, met zijn allen,
de hopeloze, verrukkelijke,
verrotte troep Inensen, die we zijn!

Waaronder zich, ergens,
God" moet bevinden.
Want hij is allang
mens geworden.

Q uit Jij en ik” (3-65) het door paters uitgegeven,niet meer van het lijf te houden is? vergenomen ,, ’ . -
- " ft en Imprimatur voorzien.Nu W1] de verhaaltges moeten mlssen, en geredlgeerde 1;lJdSChI'1 V311 9

en de beelden,

en de beeldjes,
en de begrippen,
en het begrijpen,
en de laatste
definitieve
onfeilbare uitspraak!
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'7! . - -- -
(I age!/e jam/'1/zalzsnek

Na h t t 1 - . ..HeM<)i1gjae;1gkv:11113Jf)ast(1<£r M1edema Was’de par0ch1ekerk t1_]den5
' W33 goed bezet - daar waren zowel de cor-

respondent van De Volkskrant 1 ~ . D "Volkskrant a 5 Van 9 T1Jd het over eens. De

,,H€_t was aan de AFWEZIGHEID buiten de anders ge-
bruzkelyke tzentallen aut0’s te merken dat parochiangn
uzt omlzggende plaatsen grotendeels verstek lieten gaan”
(26-2-63).

V 1 dMzfrenise Tei.\(;'eél;skrant vcsi/as de kerk dns gevuld met parochiang-n_
3 rrespon em Zegt prec1es het tegenovergestelde:

99-In lwofdzaalc waren dit kerkb k BUITE
de parochie, GETUIGE HET f;j<EV;:_jLva],\1/:ABI] D11};
KERK GEPARKEERDE AUTO’S” (26-2-68).

Tegen één van de twee journalisten zou men mogen zeggery
,,Wie sch" 5' 1" " - M

-vanogl 'I{§_d1lgenh. In elk geval 1s. de Llmhurgse c0rresp0n_
6 11 , de eer Bertrand, M1edeman1aan en heeft her-

haaldehlk b11Jk gegeven van partijdigheid.

<X-~)(>
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Jnievcommunle
Van verschillende theologen ontvingen wij opmerkingen in-
zake de instructie van het Episcopaat over de intercommunie.
Wij laten hier de meest gedocumenteerde kritiek volgen:

,,In een vorig nummer, is vermeld dat Mgr. Bluyssen,
bij gelegenheid va=n de priesterwijding van prof. H. van der Lin-
de, de Communie heeft uitgedeeld aan Protestanten. Wij weten
nu dat zich daarbij ds N. K. van den Akker ui1; ’s-Hertogenbosch
bevond, met echtgenote. Ds van den Akker was een goede be-
kende van Mgr. Bekkers, en ook Mgr. Bluyssen kent hem goed.

Hij had reeds het voorrecht de H. Communie uit te delen in de

parochiekerk van pastoor C. G. L. Roeleveld te Varik (aartsbis-
dom Utrecht, provincie Gelderland, tussen Tiel en Zaltbommel),
algemeen secretaris der S. Willibrordusvereniging, die een aan-
deel had im. het samenstellen van de alleronkanoniekste Wij-
dingsritus van ex-dominé van der Linde.

In februari 1968 hebben de bisschoppen van Nederland een in-
structie gegeven over het gemengde huwelijk. Daarin staat 0.a.

te lezen:

,,Wanneer de (gemengde) huwelijkssluiting geschiedt in de

viering van de Eucharistie en de vniet-katholieke partner
vraagt te mogen communiceren, zijn wij overeenkomstig
het decreet over het oecumenisme van het Tweede Vati-
caans Concilie, 21 nov. 1964, no. 8 en het oecumenisch di-
rectorium ter uitvoering van de decreten van het Tweede
Vaticaans Concilie over oecumemische zaken, 14 mei 1967,

no. 55, bereid dit verzoek toe te staan, indien hij gedoopt
is, zich verenigen kan met het geloof van de katholieke
kerk dat in de eucharistieviering wordt beleefd en indien
hij in zijn eigen kerk toegang heeft tot de viering van het
Avondmaal”
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H t - .e Decreet over het Oecumexmsme spreekt in no. 8 met geen Maar in gelijke omstandigheden mag een katholiek deze
. .. . d. dewoord over ' 'de H. Eucharistie, zegt slechts dat men met de ge- sacramenten n1et vragen, tenz1J aan een bedienaar 1e

- as

v h ' 1: . assc elden broeders gebedsdiensten mag houden, en dat het zelfs priestervvijding geldig heeft ontvangen.
5 7 1960 . 590).Wenselijk is dat katholieken zich met hen verenigen in gebed. (vg1.de Acta Apostolicae Sedis van . . ,p

D t kh:i‘;estd‘_’erVt°1gt met te Zeggen dat het deelnemen aan elkanders
lens en ( communicatio 1n sacr s” b 1 In het Decreet over de Katholieke Costerse Kerken van het 2c1e~ _1 ) soms aan eve ens-

an ZIJI1, met als middel tot uitdrukking van eenheid Vaticaans Concilie van 21.11.1964 Wordt ten opzichte van de ,,Oos-
. . . d.d -

( 1e er met 15) maar om deel te hebben aan de genade. Over de terhngen (d.vv.z. Christenen van een der oosterse ritussen) 1e te
Concrete manier van handelen moet de bisschop beslissen ,tenzij goeder trouw van de Katholieke Kerk gescheiden z13n een an-d ‘ - . .bzpilligerentle der blsschoppefl Of <16 Helhge Stoel anders hebben dere houding aangenomen. Hun mogen:

Z 1k ' ' ' - . . . . .u een bepallng 15 te v1nden 1n het z.g. Oecumenisch Directo- ,,de sacramenten van B1echt, Eucharistie en O_11ese1 Worden
1 '" ' i enmum’ Op 14-5-1967 uitgevaardigd ter uitvmring van het boven- toegediend (door een katholiek priester) a s Z1] er uit e ggenoemde Decreet over het Oecumenisrne. Het is goedgekeurd beweging om vragen en goed~ gedlsponeerd. Z1311, zelfs mo-

niet-katho-d .V321" 1&8 Pézléslfn draagt de handtekemlngen van kardinaal Bea en gen katholieken deze sacramenten vragen aan
gr. 1 ebrands. No. 55 luidt 1n vertaling als volgtz lieke bedienaars Wier Kerk geldige sacramenten bezit, zo

dikwijls als noodzaak of Waar geestelijk nut dit aanbeve-
len en het physiek of moreel oinmogelijk is zich tot een

De ' ' - . .» Vlerlng der sacramenten IS een act van de gemeen- kathoheke prlester te Wenden.
tt' redenifilap Vanfie celebram in diezelfde gemeenschap verricht, Op grond van dezelfde beginselen is het om we ige

atrvfjln Z11 de §<_i'11he1_d 1n_gel0of, eredienst en leven bete- toegestaan dat katholieken gemeenschap hebben met ge-
en (111 het 131311111 Slglllflcat; bedoeld is het betekenend scheiden oosterse broeders in zaken die de eredienst, (hei-

uitdrukken). Daarom is het overal Waar deze eenheid i|n lige) zaken en plaatsen betreffen” (no’s 27 en 28).h .

Vzibggloofdmet betTe_kk11’lg tot de sacramenten ontbreekt
3 en, _a'E kaitholleken deze samen met de gescheiden

roe ers vieren, 1n het bl]Z011d€I' de Eucharistie, de Biecht Het is zonder meer duidelijk dat men uit de aangehaalde teksten
b..het O1iesel_ Maar omdat deze sacramenten zowel tekenen niet kan besluiten dat het nu geoorloofd is aan protestanten 11

Van eenheid Zijn als bronnen Van genade, kan de Kerk aan een huvvelijksplechtigheid de H. Communie u1t te reiken. Een
.. teen gescheiden broeder toestaan deze sacramenten te ont- individuele protestant karn. het in Nederland slechts eens Z1]l’1 me

vangen Dit kan Worden megestaavn in stervensgevaar of de leer der katholieke Kerk over de Eucharistie, 1nd1en h1_] de
' t 1 dat veelbll dringende noodlaak (in Vervolging in de gevangenis) opvatting van zijn eigen Kerk verwerpt. Wig We en We

lndien de gescheiden broeder zich niet kan Wenden tot de katholieke priesters tegenvvoordig 1n dezen protestantse opvat-
t 1 ' t commu-bedie H I

. . .naar Van Z1311 elgen gemeenschap en de sacramenten tingen huldigen, zodat te vrezen 1S dat het aan a 1n er
mt eigen beweging Van de katholieke Priester vraagt, onder nies nog groter zal Worden, maar d1t doet aan de zaak niets af.

' h directo-Voorwaarde dat hii met betrekking tot deze sacramenten Ook is er in het geheel geen Inoodzaak (het oecumenisc
een geloof mt uitdrukkig bfengt dat overeenstemt met dat rium spreekt over een urgens. necessltas, dringende noodzaak)

' een de huwelijkssluiting commu-_i1el“‘Kerk dat nij g0ed is gedisponeerd. In andere geva1- dat een protestant bi] een gem g

(Bf Zén (ht wort d'1"1T1'ge1Tde.1iood‘zaa'k moet de ordinarius niceert. Dit communiceren is en blijft dus verboden, tenzij de‘ lsschop’ of daarmee gelllkgestelde prelaat) der plaats bisschoppen hiervoor een apart verlof van de H. Stoel zouden
Of met de bisschoppenconferentie een beslissing treffen. hebben ontvangen. Omdat zij zich daarop niet beroepen, maar
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op de in extenso boven aangehaalde teksten, krijgt men de in-
druk dat deze dispensatie niet door de Paus is verleend. Iindien
deze veronderstelling juist is (en men moet het presurneren zo-
larlg geen nadere verklaring is gegeven) blijft het 0.1. katholieke
prlesters in geweten verboden van het bisschoppelijk verlof ge-
lcruils te maken. Wij vrezen dat men hier aan het toepassen is Q
Wat In het rapport Loeff over de gezagsopvatting enz. (aangebo-
den aan en verworpen door het ,,Pastoraa1 Concilie”) wordt ge-
zegd: men rnoet in Holland zelf uitmaken Wat men aain Rome De aangeiegenheden in onze kerkprovincie zijn belangrijk, maar
Z31 Vrge eI_1 Wat niet. Dit is fatale ongehoorzaarnheid en de weg wij zulien ze in breder verband imoeten zien. Anders gezegd: hun

naar het schlsma” draagwijdte is zo groot, dat we ibij serieuze bestudering op aller-
lei mysteries en problemen stoten waar we in eerste instantie
misschien niet aan daohten.
De hemel beware er one voor, dat wij ons gaan biindstaren op
een beperkt aantal kwesties, hoe gewichtig die ook mogen zijn.
Juist omdét ze gewiohtig zijn, dienen we te biijven zoeken naar
raakpunten en" ~vlakken met anclere onderwerpen.
Z0 Iijken binnenkerkelijke disputen weinig uitstaande te hebben
met onze missionaire taak. Dat is dan gezichtsbedrog. De vrij-
zinnige visie op geloof, Kerk, verlossing en openbaring hebben
ai bi] heel wat -katholieken de vraag doen rijzen, of missionering
nog wel zin heeft 1).
Die vraag zullen we serieus moeten nemen. Mgr. Prof. Dr. Aiph.
ivluiders heeft omvangrijke werken geschreven over geschiedenis
en theologische grondslagen van het missiewerk, terwijl ook pro-
testantse zendingsdeskundigen uit ons land veei hebben geprodu-& ceerd (H. Kraeimer, J. H. Bavinck, J. Verkuyl, A. Th. van Leeuwen).
lk vestig hier graag de aandacht op een recent boek van Prof. Dr.
H. van Straelen S.V.D.; Botsing, vervreemding en ontmoeting.
Christendom en andere vvereidgodsdieneten (uit G. F. Callenbach
N.V., Nijikerk, z.j.) 152 pagina's.
Pater Van Staelen vertrok al in 1935 naar Japan, en is er sinds
1950 hoogieraar. Hi] weet dus uit ervaring, waar hij over sohrijft.
De H. Vader benoemde hem op het laatste concilie tot peritus.
Het hier besproken boek is eerst in het Engels versohenen, en de
geautoriseerde Nederlandse bewerking wordt gepubliceerd bij een

1) Vgl. hierover het kritische geluid van de Theologische Arbeitsgemein-
schait Becla-Kreis: Rundbrief nr. 11 (15 febr. 1968) 31.1-6 en nr. 12 (1 Inaart
1968) 11.1-8 18.101-103. Deze vaak uitstekende brieven (DM. 3 per maand)
kan men bestellen bij Wolfgang Bock, Emmendinger Strasse 14, D-7800 Frei-
burg i. Brg., Duitsland.
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protestantse uitgever. Misschien durfden Nederlandse tirma's van engelen. Dit neo-sadduoeese wereldbeeld moeten we niet uit de
r.k. origine deze editie niet aan? Schrijver zegt nl. onbewimpeld, Kerk willen elimineren met nai'viteiten: een goed gelovige is geen
wat hi) vindt van de modieuze heterodoxie en de manier waarop goedgelovige. Wij dienen niet aile verhalen zomaar aan te nemen
zij de zin van het missiewerk loochent of reduceert. Er circuleren die ons over Zijne Satanse Majesteit worden verteld, maar als
nogal wat theorieen volgens welke alle ongelovigen "toch eigen- iemand met gegevens komt over beweerde manifestaties en uit-
lijk anonieme christenen” zouden zijn, die wij niet meer ihoeven te banningen van duivels, dan is het even kortzichtig, daar bij voor-
bekeren, maar hoogstens bescheiden zouden kunnen uitnodigen, baat de sohouders over op te halen.
zich ietsje -meer van hun christen-zijn bewust te Worden. Prof. \/an
Straelen ontleent zijn argumenten hiertegen aan de kerkleer, maar In deze geest zouden geinteresseerden eens kunnen lezenz Adolf
o-0-k aan het rijke feitenmateriaal waarover 'hij beschikt na tiental- Rodewyk S.J., Déimonische Besessenheit heute (Paul Pattlooh Ver-
ien jaren imissionaire ervaring. Wat het Iaatste betreft, ben ik niet lag, Aschaffenburg, 1966) 268 "blz. De sohrijver heeft dit geval van
deskundig genoeg, {maar zijn kritiek op de theologie ten de vo|ge- bezetenheid naar zijn zeggen zelf als exorcist jarenlang meege-
lingen van Karl Ftahner Iijkt mi_j -herhaaldelijk zeer sterk. Het |aat- maakt. Het betreft volgens zijn boek een vrouw die als klein kind
ste hoofdstuk commentarieert Ad gentes, het decreet over de mis- door ihaar grootmoeder vervloekt zou zijn (21), terwijl de ipriester
sie-activiteit van de Kerk dat is aanvaard door Vaticanum II. Na die haar doopte, de duivelbezweringen daarbij voor een pure ce-
lezing van dit boek begrijpt men iets beter, waarom Rahner en remonie gehouden zou hebben (31, i34v.). lk ken het geval alieen
Vorgrimler van dit conciliedocument op hun standpunt menen te uit dit werk. Het dossier waar pater Fiodewyk uit put, verdient
moeten zeggenz" . .. seine Schwéohen sind offenkundig” 2). ernstige studie. Zijn boek lijkt me geen strikte onmogelijkheden
Pater Van Straelen geeft ons een schat aan wetenswaardigheden, te bevatten, de conolusies gaan een enkele maal misschien iets te
aan scherpzinnige, opbouwende kritieken die nuttig zijn voor on- ver (66v., 74, 82v., 85, 186, 194v., 241, 248, 252), maar het geheel
ze oriéntatie i-n eigen vaderland en in de rest van de wereld. De doet niet onkritisch aan. Terecht behandelt schr. het materiaal ook
hervormde theoloog Dr. S. H. Spanjaard maiakt ons met zijn aan- medisch, psychologisch en parapsychologisch. Om zijn interpre-
tekeningen wegwijs in pr-otestantse Iiteratuur. Onze lezers kennen tatie te vatten, moet men het werk in zijn geheel en met aandacht
zijn naam al van een vorige boekbespreking (Confrontatie van lezen.
maart j|., p. 108). ‘Het zetfoutenduiveltje heeft daar met kennelijk Ons geloof in het bestaan van een persoonlijke satan staat of valt
dem0‘iSChe ‘bedoelingen -de titel van dominee Spanjaards boekje uiteraard niet -met de exactheid van zijn gevolgtrekkingen. Maar
buiten mijn schuid verdraaid; dit heet nl. Provotheologie en niet het is wel een consequentie van ons geloof, dat we openstaan
"Provo-theorie”. Ook dit werk verscheen bij Callenbach in Nijkerk. voor de mogelijkheid van boven- en buitennatuurlijke verschi)'n-

slen, éok in onze tijd. Oimgekeerd zou bestudering hiervan som-
In de eervorige zin kwam slechts een figuurlijke duivel ter sprarke. migen O|O6 kuen b-3-ken \/001' de lee!‘ \/an de Kerk en Va" de
De oorspronkelijke en gedesavoueerde versie van De nieuwe ka- H. Schrift over engelen, duivelen, wonderen etc. De nieuwe kate-
tehisml-IS acrhtte het problematisch, of het bestaan van pers00n- chismus conformeert zich nogal braaf aan de "Enthistorisierung"
lijke engelen en duivels wel een onderdeel is van Gods open- van het Oude Testament, maar geeft dan plotseling toe: "Mis-
baringsboodschap (p. 565). Deze publi-katie betwi_jfe|tm.a.w., ofde Sohien dat wij in onze tijd overdrijven naar de andere kant als
hemelse en heise geesten ooit wel meer dan personificaties zijn. vijftig jaar terug en vele verhalen voor minder letterlijk ihouden
Het was en is niet mijn ibedoeli-ng, genoemde onveilige gids hier- dan ze gebeurd zijn. Misschien hebben er meer ook uiterlijk on-
bij te voigen. De twijfel in dezen -is jarenlang voorbereid, doordat gewone dingen plaats gehad dan wij nu vaak denken. Waarom
men zweeg of opzettelijk vaag sprak over ide goede en slecihte immers zouden nu in Lourdes dergelijke gebeurtenissen voor-

komen, en toen in Israel niet?” (p. 65). "Wi_j in -onze tijd“ en "wij
2) K. Rahner SJ. &. H. Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium (2 Frei- nu" duidt hier Hmisschienn We! weer ‘de (eX') katholieken aan zo-
burg i. Br., 1966 of 1967) 605. Dit werk geeft keer op keer tendentieuze voor- als die volgens de NK zouden moeten zijn, maar dan is het des te
"°°rH°h"ing- knapper, dat uitgerekend O.L.V. van Lourdes hen wat zelfkritiek
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.. ..
t ' ' ' t eel minderleert. Een reden te meer om attent te znn op mogelgke openba- aanboren, zo, dat ze g610\/I99" met Vee] meer en me V

ringen van Maria en Haar helse tegenstanders. zekerheid sugereren dan de Kerk 0115 biedt

Reecls enkele malen heeft Confrontatie brochures aanbevolen vanEr is gelukkig vraag naar betrouwbare uiteenzettingen over de Mgr_ Rude” Grabel, U-an__febr_ '67, p_ 35; okt '57, p_ 71-73)_ Er zijnr.k. geIoofs- en zedenleer. Uitvoeriger dan onze oude, authentieke er tot nu toe drie in het Nedeands Vertaa|d; Een wggrd tot de
Catecmsmussen’ maar een‘/°ud'9 Van taal '8 De Ieer def Kerk‘ priesters, Paus Paulus VI en de beminnelijke crisis en Reflectles

op de postconciliaire situatie van de Kerk. Nog eens alle lof voor
Vertaling van de nieuwe Duitse katechismus (uitgeverij De Fon- deze |eCtuu,~_ |\/Ign bestelle bij pater Paulus, F>HSSi0iS’L PQSTtuin, Utrecht 1956 of later), 317 pagina’s. Het boek is al wat ouder, Koningbosch (Limb.). Minimumprijs per exemplaar f0,5O. Gnro
maar nog goed bruikbaar, mits men zich enkele dingen realiseert. 1936503 van de Amro-bank te Echt (L.) ten name \/an Patel‘ Paulus-

De boekjes moeten in groten getale verspreid worden.
De Duitse bisschoppen Iijken dit werk primair voor onderricht aan Dr. PI den Ottolanderpubers bedoeld te hebben, maar daarom kan ‘het ook op Iatere Hofwrkstraat 33leeftijrd nog wel zeer nuttig zijn. Van de kerkleer is intussen niets Amhémherroepen, maar ole wetgeving werd op enkele punten wel anders
dan ruim tien jaar geleden (bi_jv. inzake vasten- en onthoudings-
dagen en het nuchter zijn voor de heilige communie), tervvijl be-
paaltde liturgische of devotionele praktijken aanwezig worden ge-
aoht die in ons land met wortel en tak zijn uirtgeroeid. De para-
grafen beginnen meestal met een bijbelgedeelte, geven dan een
expose, sommen daarna opgaven, te maken voornemens, vragen-
met-antwoorden etc. op. Sommige onderdelen, vooral het ‘maken
van een voornemen, doen velen in onze streken wellicht vreemd
aan. Men overwege toch, of rdit zo dwaas is. Het hier vermeide
geschrift gaat uiteraard niet uitdrukkelijk op alle problemen van
de allerlaatste tijd in. Het is een ‘domme slogan, ole oudere cate- U’)chismussen te verwijten, dat die op alle vragen een antvvoord we- J
ten. Ze pretenderen nl. niet, alle kwesties te behandelen die er
bestaan, en ze pretenderen ook niet, dat ze zelfs maar over eén
kwestie alles zeggen wat er te zeggen is. In die zin moeten we
radicale openheid ‘betrachten, en »dat niet pas wanneer er geIoofs-
crisissen komen. De nieuwe katechismus was primair voor ouolere
Iezers bestemd dan De leer der Kerk. Mijn bezwaar tegen ‘het boek
van de Nederlandse bisschoppen is niet, dat het vragen openlaat,
maar dat het vragen open Iaat waar de Kerk at op heeft geant-
woord, dat het vragen beantwoordt op een manier die de Kerk at
heeft veroordeel-d, en dat het vrije kwesties niet genoeg openlaat,
zodat het doet, alsof de Kerk die wel heeft rbeantwoord. Deze k|ip-
pen ‘Ieken de Duitse bisschoppen in het hier besproken werk over
het algemeen beter te vermijrden. Maar we moeten verder, nl. naar
een aantal werken die loyaal rechtzinnig zijn en nieuwe problemen
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Ik D011 (16 Wlig (16 Waarhid n he‘ [even gedaanten van brood‘ en wijn_ Waarolm toch dat. smalen op de
9

term Transsubstantiatie, zelfstandigheidsveranderinig of zeIfstan-
digheidsovergang?
We belijden toch ook - oveireenkomstig de kathoiieke Ieer - dat er

Fieeds voér het begin van net tweede Vaticaans Conciiie gingen een Vagevuur is en dat de Zie|en aldaar door de Voorbeden def
eiovigen worden gehoipen (Dat er IN het enige en ene Goddeiijker stemmen op die meenden (of hoopten) dat het Conoilie zo een 9 '

en nder’ Z0u ’aFschaffen', Bgbeireksten Verzachteny de ge|OOfS_ en Wezen geen tijd is, wil toch niet zegigen dat de oneindige Wijsheid

Zedefeer m0denniseren_ Op de Bijbeiboeken kwam Wemcht een van geen tijd BUITEN zich weet?) Ik geioof ook dat men de Hei-

Strooikjer 'dO0i'haIen wat met veriangd WOrdt_’ Qp de eerste pleats ligen die met Christus heersen, mag eren en aanroepen, dat zij

'V\/I6 ZUH vrouw verlaat en een andere huwt, doet Overspel en Wie' God voor ‘ons bidden en dat men hun overblijfselen mag vereren.

een Verlien vrouw trouwt doe’; oak overspey dat moat uit het (Hand. XIX: 11 Ilk belijd ook, dat de macht om aflaten te verienen
Evangeiie. Worden Weggeradeerd verscmlende d0gma,S doen Yhet door Christus in de Kerk is achtergeiaten en dat net gebruik van

toch 00k niet meer. Gelukkig Z39 het gmotste deel Van het ge_ de afiaten het christenvoik alierheiizaamst is. Waarom smalen

|0\/I96 \/0Ik in dat Zulks met kani paus joannes XX“, gaf de laat_ op Iof en zegen met het Aiierheiligste en processie, eerbetoon

Ste“ Qelijk. Bi] de plechtige opening Van het Comma Vemaarde aan Jezus, onze Koning? Zoek eens in de Bijbel waar de Heer

HU PIeChfig dat de kathoiieke ge|oOfS|eer ondanks moenukheden ergens de schare die Hem volgden op democratische wijze twaalf

en ’fWIStpunten aI-s een gemeengchappeiuk erfdee] Van aue men_ apostelen en later tweeénzeventig Ieerlingen heeft Iaten kiezen?

Se" Te beschouwen is en voiiedigy Onvet,-kort en Onvervormd pmoet Laten we toch eens ernstig denken over de woorden van St.

worden overgeieverdi Dit is weI niet aan iedereen welgevailig zei Paulus in de BUbe| (H Tim‘ HI: 1/15 en Iv: 1/5)‘ onze Kar'dinaa|
de Pails, maar wordt toch aan een ieder die Van goede W’H is wees er voior kort op dat de Kerk in zich geen democratisch ka-

ais een onuitputteiijke schat aangeboden! rakter heeft! Is dan ooik de bewering dat een herder zijn gezag
aan zijn kudde ontleent, geen denkfout en past het ons dan die

Jezus Steide zich Voor en I - - . die dwaiers op te hitsen en op te stoken? Een Haagse dame be-

Worden Goddeiijke perSOoneg£:'e\i;:§rdZSI_ChHgogegjg_Tinsge‘ spreekt (in de brieven van Iezers) gezichtsbedrog, daar weet een

de W99, de Waarheid en het Leven Hiertoe ben lk e‘bOre en sdhoolkind aI van. Maair er zijn helaas ook veeI denkfouten. De

daartge in de Were|d gekomen Om getugiems te gefen Va: Zn theoiogen van weieer, kenden het Oude Testament met titeis en

waarheid A1 Wie uit de Waarheid is luistert Mun H? jota's, maar ze herkenden de Messias niet, Ondanfks dat Hij hen

eist van ons aiiemaah IGGIOOFI HU. geeft degenen dié HiJ_ voortdurend op de Wet en de Profeten wees. Geloofszekerheid

heeft uitvemoren de Opdracht te ONDERWUZEN Ook Hi berust op Gods gezag en geeft de hoogst mogelijke zekerheid.

Sche-pSe|en Van We|k ras of Van Welke stand Ook t’e Ieren On; e Zoekend geioven is een contradictio in terminus. Wie de onfeiI-

houden aiies Wat HU heeft voorgeschreven Wie er‘ baarheid van de Kerk wil betwijfelen of ontkennen moet vrij veel
de leer de door Hem ]eraren- E". aan teksten uit de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament doorhalen

aiierstrengste sanctie! Veei minder popuiair dan oigderJeteT< egn en eigenzmnig Verklarenl De Kerk Van de Ievende God is de ZUH
Steit de Meester Op een gegeven moment: geloven Ofgo e“ e en de grondsiag van de waarheiid (I Tim. III: 15). We mogen ons

ien_ ZU-n G0dde|U-k Woord is: Dit is Mun Lichaam Ge: odepec; met van de weg Iaten voeren door veelsoortige en vreemde

\/lees, een ievend bezield Hchaam Zun menSe'H_k L‘? ho‘) Ieringen, want Jezus C'hr~i~stu‘s is Dezelfde, gisteren en heden en in

pthysiek of persoonmk Veremgd metizijn ei Godig Fakm eeuwigheid. (I-Iebr. 13). Denken we toch ook eens ernsti9 na over

Natuur; HU biedt ons tot voedsei Zichzeif onzeg ve h eI"|{<e fie Woo-rden die de Bubel spreekt ais er gezegd Wordt dat een
Hear, ZU-n gehele Goddehjke persoon: ,Wie zalroiirg Te ieder die een ander Evangelie Predikt als net verkondigde, ai

I\/Iij Ieven.’ (Jon. IV). I. ken de I\/Iijnen, en de I\/Iijnen kennen Ci:/Ti;

was het zelfs een engel uit de heme], is veroordeeld (Gal. I: 6/12).

Ugh“ X) ook als Ik MU Voor he" te9e"‘”°°'°“9 Ste’ °"°'e' de H. E. vv. OSTENDORF, Goor(Ov.)
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MEDEMENSELIJKHEID EN GEBED TIJDSCHRIFT voon THEOLOGIE
Dr. Harvey Cox, een van de grote profeten van de nieuwe theo-
logie, blijkt volgens Time (15 rnrt. ’68) ’n zekere ,,bekering” te
hebben ondergaan. Hij vindt namelijk dat ole Kerken te veel na- CW/,,@j7i U“ T/),[@@q nggmmf @M1{f§[@11gd.ruk beginnen te leggen op de meclemenselijkheid ten koste van

0de innerlijke godsdienstige ervaring. Letterlijk zei hij: ,,Als men
er eenmaal toe overgaat alles om te vormen in een opdracht tot .. t la enomensociale activiteiten en de innerlijke vreugde verliest van de Prei Van der Ploeg heeft’ near W1‘) "?meme.n’ on S g g - H.

» - ’ d h ft Th lo 4

geest van gebed (the Spirit of Worship), dam loopt men gevaar u1t de redact1e van Schlllebeeckx ,,T1] sc r1 voor eo gle
" ' " ' t"dk t etge-zovvel het een als het ander kwijt te raken.” Er stond, naar z1]n rnenlng, te veel Ml dat 1n s r1] om m

- ' d ht rd geDeze maand heeft hij enkele colleges gegeven over ,,Het zoeken leef en Zeden Een Verdedlgmg tegen b1‘]ZOn.er On:ecE-V310 1 n. . . . .
' ' hand van ater Drigvers e 1n venaar rehgleuze ervarmgen 1n een gesecularlseerde wereld” (The besehuldlgmgen Van de p ’. _- - 1 n de E ‘hem -Secular Search for Religious Experience) en sprak uitvoerig over Wenend Trapplst’ Ward meb geplaatst (opgelionéigl m poor Se- ~ . 7 2- ; Vhet grondprobleem van de tegenwoordige godsdienstigheid, na- ndes Tloeologlae vanll-leutgent ,1g§i,f Ijgtikel a1s)da:e$an

melijk ,,het slachtofferen van de geschieolenis" of de tendentie vvaalllheléi derD<-;Vfi111;1§;)11§c1:teil1;1$d1;3L; évangehén
van de moderne mens orn tegen zijn verleden te rebelleren Het ere en erg 1. .afvvijzen van de geschiedenis, zoredeneert Cox, Werpt niet alleen Oude Testament _(TvT 1964’ 35-53.). Wae him Voor (3: pubrlgtiglfmet het slechte ook het goede van de traditie Weg, maar kan met getoond; al Jaren 1ang_had hm’ Onoan S Verzoe en p ’tenslotte ook uitlopen op een langzaam vernietigende verachting gee“ boek meer ter recensle Ontvaingenvavn het heden.

DR. FRANS VAN RIJNLAND

AGITATIE TEGEN WENSEN VAN ROME INZAKE DE N.K. OPT
Blijkens een verslag in de Gelderlander van 25 maart j.l. dienden
afg6Vaal‘digd611 V811 1161 d6k611a1 Tilburg fiidells (16 11111118" V311 Pater Spee SS.CC., die sexuele gemeenschap voor het huwehgk
(16 1310665111116 P35101316 Raid 6611 1110116 111, Waafin 3311 d6 1115- niet afkeurt en Ce Paus zo zwaar beledigde dat Zijn provinclaal
Svhvppen gevraagd Werd hun eenmaal gegeven instemming met er een brief over kreeg van kardinaal Alfrink, werd niet be-
116 N-K d111d61ijk 16 h3-11dh=1V6I1- noemd tot olocent in de moraaltheologie op de ,,H0gesch001 voor,,H0ewe1 de voorzitter, Mgr. Bluyssen, op een vraag van Dr. J. theolggie en pastoraat” (opvolgsfef van 611K616 gTO°t'Seminar1es)Kobessen uit Nijmegen te kennen gaf dat hij als bisschop het te 1-Ieerlen, Oliemolenstraat. Het schijnt dat o.a. Mgr. Beel z1ch
00111661 V311 (16 Raad 0V61' 116 N-K- OD D1115 Z011 51611611, gV6I1 tegen deze benoeming heeft verzet. Pater Spee is daardoor ech-98 van de 155 aanwezige leden bij voorstemming te kennen, dat ter niet vverkeloos geworden; hij doceert nu sexuele en lnuvve-zij geen stemming over de motie Wilden, een uitslag die bij njksmoraal bij de Domitnicanen te Nijmegen, Daar heeft h1;1 met
6111461611 51016 1?6l6111‘$13611i11g W6kt6- E611 V311 11611 gaf te kennel!» alleen aankomencle Dominicanen onder zijn gehoor, maar 00kdat deze houding van de Raad een steek in de rug van de leden van andere congregaties die hun studies maken in hetkatecheten was.”

Albertinum. Er wordt blijkbaar gezorgd voor Nachwuchs van deIn elk geval mislukte de steek in de rug van ,,R0me”. redactie van De Bazuin.
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Men kan iniderdaad niet 0-ntkennen dat OP dit Ogenbhk in
" ' ' zekere christeiijke milieus, vooral bi] de jonge inteliectueien,

met inbegrip van de jonge geestelijkheid en voorai van de ionge
Weg naar een betere We|‘e|d migsionarissen, een strekking bestaat om de vertikaie of %otds-

dienstige dimensie van het christendom te ondersohattenG(O; _iS

het christendom als recntstreekse en ievende reiatie ‘rot O ;
De Kerk nader tot de wereid brengen, was zonder twijfel één van het geloof, de hoop en de iiefde) ten voordele van de horigoln a e
de hoofdbeikommernissen van het Concilie. dimensie (het chriistendom als iiefde tot de evenmen-s en e om-
Wij iezen in de Pastoraie Constituifie over de Kerk in de wereid mernis om de wereld).
van deze tijd: ‘De Kerk houdt gelijke tred met de hele mensheid Christen zijn, zegt men, is boven alles .9090‘ ZUn_- Het is Un
en maakt in deze wereid dezeifcie aardse Iotgevallen mee. Daarin naaste beminnen met gans zijn wezen, zich ten dienste site en]

is zij als het zuurdeeg en als de ziei van de menseiijke gemeen- van zijn broeders, samenwerken met a_|_le mensen van goe e W1

schap om haar in Christus te ihernieuwen en tot een Godsfamilie aan de opbouw van een meer menseluke wereld. Enkelen gaan
om te vormen.’ (Gaudium et spes, N40). zelfs zo ver te ‘beweren dat, vermits de liefde tot de naaste een
In plaats van tegenstelling tussen enerzijids het werk van de zo verheven werkelijkheid is, dat ze het offer van een e\jen
Kerk als draagster van ole boodschap van Christuis en anderzijds kan vragen, ze het goddelijke in ons IS. De uitspryaak van‘ SE
de inspanningen van de mensheid voor een betere wereid is er ‘God is Liefde’ wordt omgekeerd om ts zeggen Liefde IS ed.
wederzijdse oompiementariteit of, om het Conciiie aan te halenz G-od zou dan niets anders zi_j~n dan het ideaal, waarnaar de ie e
wederzijdse doordringing van cie hemelse en aardse stad (Gau— reikt zoals naar haar punt Omega.
dium et spes, N. 40). Men spreekt natuurlijik ook over Christus; h|_] is een voor eed
Het is deze 'wederzijdse doordringing’ die de Pauseiijke Missie- van naastenliefde en in die zin, de simtsteen van de wereh —

werken bedoelden door als thema voor Missiezondag voor te geschiedenis. Men vergeet ecihter er b|J te voegen dat hU det
steiien; ’Evangeiie, weg naar een betere wereid.' Woord Gods is, 'de eniggeboren Zoon, Gods, die in de scihoot es
Dit wederzijdse doordringen van de hemeise en aardse sta-d is Vaders is en Hem heeft doen kennen (Jo., 1, 18).
moeili_j‘ker dan men zou denken. Men heeft de Kerk van voor het
Conciiie met recht verweten te veel buiten de wereid te leven Mgr. Prof. A. DONDEYNE
en de voorkeur te geven aan een ‘getto boven een open diaioog in Kerk en Mi.sSie~, Okt 1967, bi; 167-8en boven een moedig aanpakken van nieuwe problemen. Het
Concilie is echter pas beéindigd en daar is de Kerk idan bedreigd
door een nieuw gevaar: een christendom dat, door sterk zijn
inschakeiiing in het tijolelijke en in de dienst van de wereid te
wiiien onderlijnen, dreigt zicih zo te seculariseren dat het zijn
gocldeiijke oorsprong verraaidt evenals zijn goddeiijke essentie.

De post-conciliaire malaise

Deze dreigende verschuiving in het christendom naar wat werd
genoemd 'de secularisatie van de Blijde Boodschap’, is heiemaal >geen inbeelding. Ze is zelfs de hoofdoorzaak van de post-con-
ciiiaire malaise, waarvan heden voorai de missies de eerste en
voornaamste siachtoffers blijken te zijn.
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Misschien . . .

Veer l/l
ouvoers em, opvoeoers
Misschien leeft in Uw jongen of leerling een
eerste edelmoedig verlangen zich te geven aan
God en medemens, hier of in de Missies.
Ook al is dit verlangen nog heel vaag, bijna on-
bewust, toch mag net misschien uitgroeien tot
het hoogste levensideaal in ons

Montfortaans Semmarne-Konv|kt

"Beresteyn
I-eidsewea 191 - Voorschoten z. |-|.

Tel. 01717 - 2341

Qpleldlng tot priester - missionaris of apos-
tollsoh vverker - naar keuze - in Europa of in ole
Missies
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Kleine leefgemeenschap met ideale studiebegeleiding.

leder vindt de SlLl‘d|€-l’lCl’1’Cll'.lg olie hem het meest ligt:

GYMNASIUM
ATHENEUM
H.A.V.O.
M.A.V.O.

onkosten in onderling overleg!
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Lomew may )0,-(A/\,eV\,

werken aan net plan dat Gocl met de _|Ol"lge men_
sen heeft. Zo kunnen wg lets groots voor Hem
tot stand brengen!
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