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Het is een zuiver katholieke opvatting dat Christus onze Heer, in

Boekbesprekmg - - - - " 58 ‘ eigenlijke zin en rechtstreeks de Kerk heeft gesticht.
Enke|e lease opmerkingen 65 1 Uit de evangelién komt duidelijk naar voren dat Christus de

bedoeling had het r1_]k Waarover H1] voortdurend sprak in een

PI'Of- 5- TFOmF> 3-I Over Oecumene - ~ 69 Werkelijke vitale gerneenschap te organiseren. Deze gemeenschap
zou zowel inwendig als uitwendig zijn zuiver geestelijk en tege—\

Huub Oosterhms Vlsloen ' ' 70 ; lijk zichtbaar, levend onder de mensen. Deze gemeenschap door

'72

in

=$--L»--A-

de Heer zelf gewild, gesticht en in grote trekken georganiseerd,
zou blijven voortbestaan door alle tijden heen. Hij zou die door
zijn goddelijke en blijvende hulp onaantastbaar en onverganke-
lijk maken. Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding
der wereld. (Math. 28: 20). Hij zelf heeft aan deze gemeenschap,
zijn Kerk een bepaald doel gesteld. Hij heeft ook gewild dat alle
mensen als leden in die door Hem gestichte Kerk zouden treden.
Hij heeft aangegeven onder welke voorwaarde men in die Kerk
kan Worden opgenomen. Hij wees ook de gezagdragers aan, die
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van Hem hun bevoegdheden ontvingen en die zelfde van de God- Von do hoiligo Goost op do oorste Pinksterdag Don begint hoor

IHBHS Ontvangefl bevoegdheden Zouden moeten °Verdragen aan heilswerkz dan ontplooit zij a11e kracht, gebruikt alle middelen

medehelpers en 0PV°1ge1"5- Z0 is de Kerk een maatschappm in dienst van het doel haar door de Heer gesteldz de redding,

een societas, goddelijk in haar oorsprong; zij is bovennatuurlijk do Zoligmoking Von do monsorr

in haal‘ (1081 en in 81195 Wat daarmede Onmiddellijk Verband De Kerk is~ immers gesticht met een uitgesproken, zeer concreet

h01ld'£, Inaal" Zij 15 menselijk Omdat zij “it mensen is Samenge' doe1.Dit doel is meer onmiddellijk het heil. Het is de verhouding

Steld. In feite is de Kerk Iliets aniders dan het beginnende rijk van vriendschap en liefde tussen God en alle mensen, die daarin

Gods op aarde, het orgaan waardoor de levendmakende kracht do vorzokoring vindon Von hun eouwig ge1uk_

van de Ver10S591‘ C16 mens 11611 (1681 Va1'E- { De Kerk is dus samengevat: een heilsinstituut en wel het hei1s-

De Kerk is even oud als de christelijke godsdienst; het ka’ch01i- \ institout Moor zij is dot odo goroeerlsohop, ols een boven,notuur_

Cisme iS Z0 011d 81$ de Kerk en het pfimaatschap Van de pans I lijke levensgemeenschap van de mensen onderling in Christus.

evén Oude 315 het ¢h1"i$'Bend°m- ~

Met Christus’ dood zijn niet alle mensen individueel geheiligd.

Nu zijn er tal Van daden die bijgedragen hebben tot de eiger“ De heilszekerheid komt niet autornatisch naar ons toe. Wij wor-

lijke stichting van de Kerk. Die stichting ligt dus over het leven den ook hier door God ols Vrije’ Zelfstondige Wezens behandem

en Over de pfediking V311 de Heel" Verspreii zijn bedoehng is en gerespecteerd. Het offer van Christus is de algemene oorzaak,

Oflmiskenbaafi 0P 11 Z31 Ik mijn Kerk houwen’ die nooit Ook door de bevverking va~n. het heil geworden, de bron Waaruit alle hoger

geen d11i\/@159 IT1a¢h'E Wordt Overweldigd (Math 16318)- H005‘ r leven, alle vergeving en alle heiligheid voortvloeit. Het heil is

tepunten van zijn stichtingswil en uitvoering zijn: de keuze van oohtor oon porsoonhjko oongologorlheid geworden dot door por_

de apostelen met hun wereldopdrachten ”gaat en onderwijst alle Soonlijk oontoer mot do bron tot stood komt

v01keren”; de instelling van de heilige Eucharistie met de daar- In zijn Kerk hoeft Christos zijn Work Willem Voortzetten, Hjj

aan toegevoegde Woofdefll doet <3-it ‘Bot mijn gedachtenis Dit Was heeft ons in haar het bemiddelingsinstituut gegeven en biinnen

een offermaaltijd, een uiting van onderlinge verbondenheid en dit kodor’ opgenomen in deze gomoenschop als leden Von dit

gemeenschap. Hii gaf de macht Om Zonden te Vergeveni ook hie]-" i lichaam, vallen het lijden, de verlossing de verzoening des Heren

geldt het: vergeven aan mensen die zich met de Heer verbonden ons ton dool in hun vruohtboorhoid, on Worden zij ons ]ooZit_

weten of met Hem verbonden willen zijn in en door zijn stichting, ‘I Do Vorkondiging, de sacramenten, de leiding, de opvoeding, de

dus in een eenheid met C18 aP0$te1eY1- beveiliging door het gezag zowel bestuurs- als leergezag zijn de

Op het kruis werd zijn stichting definitief, want de Verlosser middoloo dio ons door on in do Kerk do Heer doeo Vindorr

W£1S'El1S G0dme1’1$ gekomen Om op grond Van zijn gehoorzaamheid De Heer heeft duidelijk gesproken: zoals de Vader Mij heeft

on zijn liefde Wt (16 V3-del‘ de mensen te V°1'1°55en- gezonden, zo zend ik U (Joh. 20: 21). Wie u opneemt neemt Mij
Dit wezenlijk en allervoornaamste doel van zijn leven, Waarrnede op on wio Mid opnoemt noomt Hem op dio Mid gezonden heeft

het herstel van de goddelijke eer onverbrekelijk verbonden was, (Math lo: 4o)_ Hot is do took Von do Kerk’ doorin bestoot dos

is 1111; het leven V811 de Heer, (1115 °°k “it zijn levensstichng de haar doel, haar reden van bestaan: de zending van Christus voort

Kerk, eenvoudig niet vveg te denken. Wie de verlossing, of het to Zotton on zijn loor ongoropt to boworeo Do hondhoving on

zoenoffer van Jezus Christus ontkent of verzwijgt spreekt niet do oitbroiding Von hot Godsrijk’ on do onophoudolijko toeleg don

longer over het wezen van het christendom. Daarom zegt Paulusz do monsoo Gods goostolijko Woldodon moo to dolon, door not do

Christus bemint de Kerk; Hij heeft zich voor haar overgeleverd orboid hot Workobjoot Von Christoo Kork

om haar te heiligen en te reinigen. I-lij heeft do Kerk tot zich Deze opdroeht hoor door Christos gogoven is Zo bolongrijk dot

gevoerd als een heerlijke bruid. Hij voedt en verzorgt zijn Kerk, hool hoor gezag on ook hoor. mooht, boido hoor door. Christos

Omdill; Wij I16 ldematen zij" Van zij" lichaam (ER 55 25'30- gegeven, in hoofdzaak daérop berusten. Maar dat tekent tegelijk

D0 Kerk, OD C18 WUZQ die Chfistus had V°°YZi°" Q" F°WH‘l- '-4°‘ de Kerk als een instituut van barmhartigheid, van liefde, van

hviligd on bogenndipzd door zijn dood op het kruis, troudt uln zijn Wo1Wi11ondhoid_ In do more Woorin zij ook hior in hot Vootspoor

Blivhll V001‘ hi (‘Emit "P in het "pcnbam" ml d° n°d°m"H'”4 treedt van de Heer beantvvoordt zij aan zijn bedoelingen. Want
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als Jezus’ verlossing véér alles een werk was van goddelijke DE ROTS1)
liefde en barmhartigheid, moeten niet alleen de uiterste doe1ste1- 17

ling, maar evenals bij de Heer, Qok de werkvvijze, het vvgord en Reeds bij de eerste ontrnoeting, toen Andreas de latere apostel

het optreden van de Kerk doortrokken zijn van de geest van Petrus ‘Bot JeZ115 bracht, Spfak de Heel‘ hem aldus an! Gij Zijt

welwillendheid, van goedheid, vergevingsgezindheid en barmhar- 1 Petrus, de Z0011 V811 J0hl1l1e5, gij Zlllt Kefas, at betekent Rots

tigheid. Dit behoort de Kerk des te meer Waar te make-n, omdat gllem Wofdn (-1011 1! 42)-

de Heer zelf haar zijn Geest beloofde en zond, een goddelijke B13 59 W0I1deTb81‘e Vi5Va11gS'E Stapt de Heel" in de b°0'B Van 51111011

Geest die krachtens zijn wezen louter liefde is. Van onze kant Petrlls en Ila aoop Zegt de Heel" tot hemi Vrees nieta Van 11“ af

wordt waardering, hoogachtirng en volgzaamheid, liefde gevraagd Z11“ gij 111611561‘! Vallgefl (L1l¢- 5! 10)-

tegenover de Kerk Waaraan de Heer de voorzetting van zijn Petrus is bij C16 b1"b1i10f'r V311 Karla, bij de Opwekking Van Jairlls’
eigen opdracht toevertrouwde. Hij bekleedde haar met een on- dochtertje, hij stapt over het Water near Jews we bij de na¢hte-

aantastbaar gezag, zij vverd de behoedster door Hem aangestold lijke Verschijninii, hij i8 tegenwoordig bij de gedaaI1teVe1"‘ande-

on met doeltreffende middelen toegerust om de waarheid to Ting OD de berg TF=1b0I, hii V-alt OP 01001" Ziin P1“0te$’ bij de V0e‘B—

vertolken, te behoeden te verdedigen. Daarom ook zal de Kerk Wassing. Hij getuigt op krachtige wijze van zijn liefde en zijn

omwille van het voorbeeld van de Heer en om de zo nauwo vertrouwen op de Heer met de spontane en zo Z11'1VO116 ultspraakz

verbondenheid van geestelijk on stol’1’e1i;ik welzijn, grote ann- Heer, tot Wie Zllden Wij gan? Grij hebt de W°°1‘deI1 W111 het

clucht behoren to achenkon nu-nv aocinle noden, nan discriminntiv, eeuwig leven (J011. 6i 68)-

v:'nr~n vnn vrode on O11l.Wl1IJ(‘l'1lI‘1jI, ulzemene <-ulturele problemon Maar niets stelt zozeer de door Christus gewilde plaats van de

vn nun nllen waur de nnnd of gezondo belnngstellinpr vun do apostel in het lichtals de ontzagwekkende uitspraak van de Heer

mmnl nnur ultnunt. zelfz Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en

Zn lam hm unk dv npuuwl: houdt uw anndzwht nvemga brm-._ bloed hebben dit geopenbaard, maar mijn Vader die in dc hemel

darn. on al war. wunr In. nl wut adal In. wnt ronlitvmtrdhi In on is. op mijn beurt zeg ik ur gij zijt Petrus en on dale steenrots

rnln. bemlnnnlljk on nnntrnkkolljk. on nl wnt denud heat on lof zal Ik mijn Kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar

vordlont (F11. 4: H). (iovn zlrnnig mmm znl ln do Kerk ullo m(\nsv- niet overweldigen. Ik zal u de sleutels geven van het rijk der

Hjko zwnkl-1vld wlllvn ontkennvn, mnur van nnzo knnt hohmon hemelen... (Math. 16: 1'7-19).

wij toch voornl nan!‘ do Kerk te luisteron ln dnnkburo eerbiodz DBZQ ‘wt Petrlls gerichte Woord-61"-1 liggen in (18 lij Van JQZHS’

in haar en door haar spreekt de Heer. Niet zonder diepe zin 8911616 Optredefl en Zijn een Z691“ I101‘m<‘11e,Zij het V001"10Pige be-

sprak Hij tot zijn apostelen en daarmee tot zijn Kerk: wie u kroning van Wat vvij met een (niet bijbelse maar) zakelijk ge-

hoort, hoort Mij, wie u versmaadt, versmaadt Mij (Luc. 10: 16). Yechtvaafdigde term! e Vstichtiflg V811 de kefk’, 1106111611 (De

De Kerk is de leerschool van de hoogste Waarheid: zij voedt op Ffaine, in Bijbels W001‘d611b00k 3, Roermond, 1965)-

tot de zuiverste en hoogste rnenselijkheid. Als onveranderlijke, 1‘ Op allerlei plaatsen blijkt uit de geschriften van het nieuwe

door Christus gestichte, statische installing, leidt zij met feilloze f Testament dat Petrus een zeer bijzondere, een bevoorrechte

zekerheid het pelgrimerende volk Gods, met al zijn golvingen en Plaats bekleedi De b0VengeT10eII1d@ W00YdeIl geven daafvafl @611

onzekerheden naar de veilige toekomst en het eeuwig geluk. verk1arin§-

Zij draagt in zich niet de onzekerheden maar zekerheden van Als Petrus zegt: Gij zijt de Christus de Zoon van de levende

het geloof, niet de klare aanschouwing, maar wel de onverandor- God, bedoelt hij Ineer te zeggen dan: Gij zijt de Messias. Daar—

lijke Waarheid. Da-arom is zij meer dan welke menselijke im|tvl-- van Waren alle apostelen hoogstwaarschijnlijk allen reeds over-

ling ook, de volkomen veilige hulp naar het eeuwig levvn. tuigd. Marar Petrus zegt: Gij zijt de Christus (de Gezalfde, de

-X’ -)(- 1) Vgl. Adam - McCann O.S.B. The Spirit of Catholicism, New York, 1954,

* bl. 85 vlg. Ook de artikelen in ”Schriit” (1:2) zijn ons bekend.
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Messiasx Gij Zijt (ook) de Zoo Van de levende God Om de bij ole doelstelling van het Matteus evangelie. Want Matt. W11

letterlijke en geladen betekenis van deze uitspraak van Petrus, bewllzen dat Jezus de V°°1”SP91d-9 11/1935195 W95, (119 <19 (119119 Zin
d Hk b - van het oude testament doet zien maar ook tot vervulling brengtzegt de Heer dat zij aan een bijzondere god e 3 e open armg -

moet Worden toegeschreven, hij zegt dingen die hij uit Zichzelf ‘ Z1;]n optreden maakt een eind aan het onderricht van Farizeeén
k en schriftgeleerden, die muggen uitziften en kamelen inslikkenniet Weten on. \

Gij zijt Petrus. . .. De uitspraak van de Heer verraadt onmid- (M‘_’1tt- 2_35__24)- De 109110911113 V311 Matteus is I119? anti-J00d$, W91

A n In die taal heeft Christus ge_ antl-farlzelsch. Matteus’ evangelie leert een nieuw godsdienstigdellijk haar ramese oorspro g. "

zegd: Gij zijt Kefa en op deze Kefa zal ik mijn Kerk bouwen. 3

gezag en daarmee de bguvv van een njeuwe Kerk die in de

h S~ d k -n de Oerkerk (Joh 1. 42. Gal 1. 18. 2. plaats van de Synagoge komt (Matt. 23: 1-36; 5: 17-6: 18). DeZ0 eet imon anoo 1 .. , .. ..
apostel dle voor alle anderen het geheim van het godsrijk heeft

9; 1 Kor. 9: 5 etc.).
De Griekse vertaling heeft Jezus’ woord aldus weergegeven: Gij begrepen en dat 11115 sprak 111 Z1111 19911113191115 Van ’ChI‘iS'i1lS E118 de
mt Petms en op deze Petra Zal Ik mijn Kerk bouWen_ Petros Zoon van de levende God’, Werd aangewezen als grondsteen van

botekcnt steen (van kleiner afmeting), Petra betekent een mz1s- deze nieuwe Kerk» 315 p1aat5V91"Va11g91‘ 911 19I‘aaI‘, die V01genS
(1 h d “.0 een mannelijke vorm is was de opvatting van Jezus en niet op de wijze van de Farizeeén

sieve rots. Om at et woor pe s ,

hot nu-vr uesehikt nls mannelijke persoonsnaam, terwijl Petra Z°_u bmden en °111b111de11> (1315 151 Z011 V91"b19d911 Of V91“00l“10VBT1-

1 1 in ,_U.Oudt 1 U1t de stlchtmg van een nieuvve Kerk en uit de aan Petrus ver-
hvlc-I‘ hvl. kov vnn <0 ro. va.» . ".

l'vlrm| wnu lntunm-n ovvnmin vvn cigcnnaam in het Grieks uls leende Volmachten 11113111 W991" <19 91111-fa1"iZ91'$¢he bedoeling
| A HM in mm in M lijn Hspcctcn con elm.“ van het evangehe en daarom is de voorspelling aan Petrus, daar-Kafn in mt rmnvon. ' *

'. » 1 ~.

vnndut, non mnvv, mm (ml’Il[!I‘()hkGH_\k ultgvdn<'11tc nuum door do mt 11161? Weg 19 denkeni Z13 b9h0°F'E tot C19 Oofspmrlkelijke be-
doelin van de evan elist

licwr ml!‘ gozvvoaa. § 5 -

A i 1 , (‘U h ‘ mm 0" Q) do“, Simons b13naam (Simon, ’Petrus’) Werd bl] de christen zijn
D0 hotok-~n\u In hut rumeml n run. 1 me. 1

rota znl lk mljn Kvrk bouwen. Do wnm'(lu|1: Slmcm Bar Junzl 1 elgenluke 11aam- H611 15 °PVa119I1d dat C119 Haam 91" Z0 irlging en
-1 1 1 d.

(in dc Griokse vertulimz bowunrd of duldolijk nnnwrpsbnur), aéemeen “fer
poorten der hcl, sleutels vnn het koninl<ri,H<, bimivn on on1,hin(l0|1 T19111911911 Jaren V001‘ Matteus z131n evangehe schreef (in ieder

11- h 1 Hard [Mn Ammcvs geval reeds omtrent het jaar 35 toen Paulus christen Werd)
en de hele tegenste mg van cme. en e ' _ , .

A11e kenners van de oosterse talen verzetton zich beslist tagmi Vfnden de Oudste chnstehlke gemeenten het blijkbaal‘ 13919118-

11- 1 f d Z Woorden Van Mattcus con Imam in r1Jk de apostel Simon, niet Simon maar Petrus te noemen.
de voorste mg, a so e e 1 ' . ~~

Rome uitgevonden Vervalsmg Zouden zijn: de bewustc tokst Alle gelovigen moesten weten dat 111] de steenrots was. Waarom?
Er 1s een reden voor aan te even dan dat men reeds toenhoort van origine beslist thuis in Palestina en in de kring van g g

- d J d d 11 n algemeen 1n dat vvoord de mtdrukking zag van Petrus’ aparteChristenen ult e o en en aar a ee .

Men denkt echter nog (steeds) aan een latere inlassing Mam, functie en belangrijkheid voor de Kerk. Men was overtuigd. dat
de enge Samenhang is te duidelijk (er is Van invoegen geen deze aparte plaats volgens Jezus’ eigen vvil, bedoeling en Woord,
SpOOr)_ De Woorden van Petrusz >Gij Zijt Chrismsx Worden ge_ Was aangewezen op een manier, die aan duidelijkheid niets te
Volgd door: ,Gij Z1]-t de R0ts,_ Door de Vraag Van Christusi ,Wie Wensen overliet. Simon, Petrus fund-ament van de Kerk is een
Zeggen de mensen dat ik hen?’ en de foutieve Opvamngen die vaststaand onderdeel van de algemene christelijke overlevering

d d -S Petrus, antwoord en de Zaligpril-Zing Van teruggaande tot véér Paulusz op Petrus is de Kerk gebouwd.opgesom wor en, 1

de Heel. uiterst natuurlijk Voorbereid Heel de passage Wekt dc Ook de hellenist Lucas, die afhankelijk is van Paulus, haalt een

indruk dat hier van een onvergelijkelijk groot historisch mo- Woord des Here“ aan tot P911115 §9$P1"0k9Yl fiat de herinnering
ment Wordt gesproken. De vorm is meester1ijk.A11een de gr0o1.st<- Oproept aan de 1911513 °V91‘ (19 51991110151 Ik h9b V001’ 11 gebden,

geesten hebben iets dergelijks soms - zeer zelden - in hun low-n gij dan eenmaal bekeerd» bevesg "W b1‘°9d91‘S (LL10. 22131). Dit
01 h d t hun beste ogenblikken. Dit is geen p1‘esl.nliu bevestigen herinnert aan de rotsvaste overtuiging, de ge1oofs-oen oren en a op
die men een interpolator ka-n toedichten. Maar de teklt pmnl. nnk 1 Zekerheld V311 P911“‘~1$- D9 H991 Verwacht dlenovereenkomstig
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ook een trouwere liefde van Simon clan van de overigen: Simon, 1

zoon van Jona, bemint gij Mij meer dan dezen? (Joh. 21:15). Cp iigiozviogzgrzgnliiin lejn Schefpenfe krgf Z1132 (¥>,(;0r;'§n, z n gees en even. 0 . : . 1]I1
grond van die grotere liefde, die bijzondere verbondenheid met
de Heer, Wordt hij en hij alleen tot plaatsbekleder van de goede

woorden behouden hun Waarde, die niet voorbijgaat totdat zij
alle zijn vervuld ”Hemel en aarde zullen voorbijgaan maar

Herder aangesteldz ”weid mijn lammeren, weid mijn schapen.” __ " ’
k b . d k d t de 1 mun woorden zullen met voorblggaan. (Marc. 13:31)

A1 deze woorden versterken de onont oom are in ru , a _, -

.. . . . In de bell]d6‘f11S van Petrus en het antwoord van de Heer ligt degezamenluke oudste christenheld, dat de oerkerk er dlep van
overtuigd was dat er een bijzondere relatie bestond tussen Simon
en het voortbestaan van de Kerk en dat deze heel bijzondere op-

garantie dat de Heer hem tot ole onvergankelijke rots heeft ge-
rnaakt en deze onvergankelijkheid is tegelijk de verzekering van
de onver ankeli'khe'd va " K k Z" ' dvatting van die oerkerk, terugging op een uitdrukkelijk Woord __g J 1 n Z1311 er ' 13 gaat met ten on 913

van de Heer.
Het Woord van Jezus bij Matteus over Petrus, ole Rots, st-aat vol-
strekt niet los op zichzelf, maar inhoud en strekking komen
overeen met de christelijke traditie, die ouder is dan Mattheiis,
ook ouder dan Paulus. Her hele vvezen van de Kerk ha-ngt vol-
gens de traditie samen met Petrus, dus haar innerlijk Wezen,

haar totaliteit, niet alleen haar leer en geloof, maar de hele vol-
heid, die uit dit geloof voortstroomt, tucht, eredienst, voorschrif-
ten, richting en gang. De hele Kerk steunt op Petrus, niet alleen
haar kennis uit de schrift of haar leer. Petrus is de huisbewaar-

omdat 211 altigd op de rots zal z13n gebouvvd, de rots door de Heer
gesteld en orndat er altijd een levencle Petrus zal zijn om het ge-
loof van Zl]1‘1~bI‘0€d€I‘S te sterken. Alle verwording en ontWrich-
ting, alle tW1]f8l en verzaking ontmoet de onwrikbare rots. Daar
is een onbreekbare Weerstand, van daaruit begint de zuivere
leer opnieuw, vandaar komen weer" de veilige normen.
De oorspronkelijke instelling van Jezus Christus en hiermede is
bedoelolz Petrus Hloofd en plaatsbekleder van de Heer, zal b1ij-
vend Z1_]1’1 totdat H13 zelf vvederkomt.
Jezus’ vvoord: ”gij zijn Petrus en op deze steenrots zal Ik mijn

der, de plaatsbekleder (Matt. 24-45; Luc. 12:42) die alleen de 1

Kerk b<>}~1Wen”, is voorspelling en vervulling tegelijk. De ge-
sleutels bewaart en die gezaghebbend Waakt over heel het ter-
rein van het kerkelijk leven.
Daarop wijst ook het Woord van binden en ontbiinden. Want
volgens rabloijnse spreekvvijze - en daaraan is dit Woord ont-
leend - betekent het een voor God geldend gezagvol verbieolen
en voor geoorloofd verklaren en daarenboven een voor God
geldend beslissen en bepalen. Dit is inderdaad de plenitudo po-

schiedenis heeft het geleerd en W1_] z1en het nog dagehjks, dat het
deze rots zal zijn die Christus’ Kerk draagt en met de Kerk van
Christus het levend geloof in de mensgeworden Zoon van God.
Het heeft een diepe zin, dat Simon’s aanstelling tot steenrots, tot
de Rots waarop de Kerk vvordt gebouwd, werd voorafgegaan
door zijn belijdenis: ”Gij zijt de Christus, de Zoon van de 1e-
vende God.”
Het geloof in Christus en in de Kerk en in Petrus behoren bijtestatis, de volheid van macht- waarover het Vatikaans concilie ,

spreekt, die door deze beelden v/ordt omschreven. Het is het ‘ elkaar’ W331" geen Petrus 15, of W331" men de 'EI"‘011W aim Petflls
heeft verbroken, breekt de gemeenschap van geloof in stukkenvolle gezag inzake leer en beleid, de volledige bevoegclheid om

de Kerk te besturen in de uitgebreidste zin. De invloed van en daarmee het geloof aan Jews Ch1"i5t115- Waal" geen R015 is,

Petrus beperkte zich niet tot de verkondiging.
De overtuiging van c‘.e oerkerk betreft zowel Petrus als zijn

1 s De au heeft noe de plenitudo potestatis' hij staat

is geen Kerk, 1s geen Christus. Voor ons kinderen van Gods
Kerk, (katholieken) hangen dus het geloof aan de Zoon van God,
en de trouw, de onverbrekelijke en onvoorwaardelijke trouvv aanopvo ger . p s O . .

boven alle gelovigen, bisschoppen en cOnciheS_ 1 de Kerk, samen met de trouw aan Petrus en zijn opvolger en wij

Wie in Jezus Christus gelooft, in zijn Godheid. en daarmee in. do

eeuwige duur van zijn gedachten en zijn Werk; wie in Jw.us
Christus de Heer ziet, van alle tijden, van gisteren en vanclmug‘ 1-u

ook van alle eeuvvigheid, kan geen enkele van zijn dmlvn uls

vergankelijk zien en niet een van zijn vvoorden als alleen Vuul‘

dit ogenblik gesproken. Want a1 die vvoorden gelden voor nlH_i<l.

verlaten Petrus niet omdat Wij Christus niet Willen verlaten.
Zoals de Kerk door haar gesloten eenheid en kracht van haar
christelijke leer, innerlijke eenheid en kracht gaf aan de volken
van ole middeleeuwen, zoals zij een harde, onverbiddelijke, nooit
toegevende strijd moest voeren tegen het totale ongeloof in al
zijn uitingen van verwildering en zedeloosheid, in a1 de Waan-
vvijsheid van keizers en latere Godvergeten potentaten en de
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verhevenheid, de zuiverheid, en vrijheid van de christelijke H
Waarheid en het ideaal van de menselijke volkomenheid als kind
Gods handhaafde, zo gebeurt het ook nu. De Kerk blijft krach-
tens de goddelijke stichtingsdaad van Christus, krachtens haar E ?
innerlijke eenheid, katholiciteit en apostolische verbondenheid, \

krachtens de bijstand van de beloofde heilige Geest en de myste-
rieuze aanwezigheid van de Heer zelf, een centrale van 0nver-
gankelijke, positieve, opbouvvende, heiligende kracht.
Zij zal weer redelijke energie en gezonde vitale spanning geven "

' ' - ' ' 1 d ' teld Waarin de Heiligenaan devu1teenvloe1ende, verwarde en a11e verband verjagende ' Er 15 een meuw Ca en anum Samenges =

geegtegvigje van de moderne Wer1d_ vermeld staan van vvie de feestdag door geheel de Kerk moet

Wij geven ons aandeel in die opbouw door trouw aan de Kerk en gevierd Worden. Die lijst van Heiligen is aanmerkelnk korter dan
f haande Waarheid die Zij bezit en beschermt. door eén OnWanke1_ de lijst van het oude Calendarium. Men hee t er beric ten over

baar geloof dat vvel duister is maar steun1;’op goddelijke zeker- kunnen lezen In kranten en Weekbladen Er Zlln 001‘ c°mmen'
he-id_ taren verschenen. Zoals men dat in Nederland reeds van te voren

Weet staan in die commentaren een aantal onvnendelljkhedenWij geven ons aandeel misschien nog rneer als wij onszelf vor- ’
' t d t ebrulken) aan het adresmen in de geest van Jezus de Heer, die boven alles is een geest (Om geen erger en Jms er Woor e g

1‘ fd b d 1""kh ‘d van de ’Paus’ en van ’Rome’ en een aantal onjuistheden. De eer-van 1e e en roe er 1] e1 .

B1-Oeders, Zegt Augustinus, hebt Vrede_ Hebt Vrede en bewaart ste pr1]s komt deze keer Wel toe aan de SC1’1I‘1]V6I" van een »art1ke1

d red 1 i" d r n '1t t kk .
getiteld. ’Hei1igen in fabeltjes land’ dat men kan lezen in hetev easgjanee W1 re en

DR.L.
wekelijks verschijnend nieuwsblad ’De nleuwe Mljnstreek’ no.

V_ S” pr_ 1275. We komen op dat artikel nog terug.
Onder de constituties van het tweede Vaticaans Oecumenisch
Concilie bevindt zich ook een ’Constitutie over de Heilige Litur-
gie’, door Paus Paulus VI in de openbare zitting van 4 december
1963 goedgekeurd. Het vijfde hoofdstuk van deze constitutie
heeft als onderwerp het liturgisch jaar. Uit dat hoofdstuk laten
wij hier eerst enige gedeelten volgen in de vertaling van Mgr.

. Prof, H. J. H. M. Fortmann. Als schrijvers van bovenvermelde
\ commentaren de inhoud van de ’Constitutie over de Liturgie’

Q‘ gekend hadden, dan zouden zij hun inkt gespaard of beter ge-
- bruikt hebben. '

* 102. De toegewijde Moeder de Kerk acht het haar plicht op
‘ vastgestelde dagen in de loop van het jaar het heilswerk van
\ haar goddelijke Bruidegom in een heilig gedenken te vieren.

Elke Week, op de dag die zij de dag des Heren heeft genoemd,
herdenkt zij de Verrijzenis des Heren, Welke zij ook eenmaal in
het jaar, samen met zijn zalig Lijden, luisterrijk viert door de

grote Paasplechtigheid.
Zij ontvouwt het gehele mysterie van Christus door de jaarkring
heen, vanaf de Menswording en de Geboorte tot de Hemelvaart,
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de PiY1k$'Ee1-"dag en de efwaehting V311 de Zelige hoop en de VeT- moet een aanzienlijk aantal daarvan ter viering Worden over-
Sehijning V311 de Heel gelaten aan de afzonderlijke Kerken, volken of religieuze ge-
D001“ Z0 5-e Verlessingsmysteries te VieI'eI1 Olltsluit Zij V001" de éx meenschappen en rnoeten slechts die feesten, vvaarop een Heilige
gelovigen de rijke schat van. heilsdaden en verdiensten van haar W-Ordt he;-daeht van Weerlijk eqgemene betekenis, tot geheel de
Heer; en We1_ Z0, dat deze mysterién te allen tijde in zekere zin Kerk Worden uitgestrekt
tegenwoordig Worden gesteld, opdat de gelovigen ermee in con-
‘eet kemen en Van genade des hens Worden Ve1"V111d- Uit de aangehaalde gedeelten van de ’C0nstitutie over de Hei-

lige Liturgie’ is duidelijk, dat volgens het oordeel van de Vaders
103- Eij de Viefillg V811 dele ierlijkse kring V311 de myste" die aan het Concilie deelnamen, de gedachtenisvieringen van

Ties V811 Chfistus Vel"ee1"'E de Kerk met een bijzendere hefde de < Martelaren en andere Heiligen zinvol in de liturgische jaarkring
Zelige Meedef Gods Marie, die 0I1VeI‘b1"eke1ijk met het heilswerk zijn ingelast. Zij Willen echter niet, dat het Tijdeigen, de viering
V811 hear Z003‘ is Verbenden; in heel" beW01’1dert en Verheerlijkt van de Verlossingsmysteries, vvordt overwoekerd door de feesten
Zij 5-e meest Verheven Vflleht V811 de Verlossiflg en besehouwt van de heigen. Daarom verlangen Zij, dat de lijst van heiligen
zij met vreugde, als in een smetteloos beeld, datgene Wat zij zelf epgenemen in het ce1endarium Van heel de Kerk wordt inge_

Veflengi en heept geheel te Z1311 kort, Alleen die feesten, waarop een heilige vvordt herdacht van
waarlijk algemene betekenis, moeten tot geheel de Kerk Worden

104. In de jaarkring heeft de Kerk verder ingevoegd ge- uitgestrekt. Heiligen die voor afzonderlijke Kerken, volken of
dachtenisvieringen van l\/Iartelaren en andere Heiligen, die door religieuze gemeenschappen van bijzondere betekenis zijn, kan
c'{e rijkgeschakeerde genac'.e van God tot volmaaktheid zijn ge- men een plaats geven in de eigen kalender van die Kerken of
bracht, het eeuwig heil reeds hebben bereikt, en nu in de hernel religieuze gemeenschappen.
God een Velmeakt leied teezillgen en V001‘ 011$ ten beste 5P1"e- De Vaders van het Concilie hebben tevens richtlijnen gegeven,
kell B11 de Vieringen V311 de geboerte del" Heiligefl V001‘ de hemel die men bij het aanbrengen van de gewenste veranderingen te
Vefkendigi Zij immers het Paesmystefie in de Heiligen, die IT-lei volgen heeft. Wij citeren uit de Normae generales (richtlijnen
Chfistus hebben geleeen en met Hem Zijn Vefheerlijkt, houdt Zij van algemene aard) van de Constitutie over de Heilige Liturgie,
aan de gelovigen hun voorbeelden voor Ogen die allen door no. 23: ’Orn de gezonde traditie te behouden en toch de Weg te
Chfieills tot de Vader leidefl, en Vefkrijgt Zij C1001" 111111 Ve1"dieY1- openen voor een Wettige ontwikkeling moet bij de herziening
sten Gods weldaden. van elk onderdeel van de Liturgie altijd eerst een nauwkeurig

theologisch, historisch en pastoraal onderzoek plaats vinden...’
108. De aandacht van de ‘gelovigen moet vooral gevestigd "- De commissie belast met de uitvoering van de wensen door de

Worden op de feesten des Heren, vvaarmee gedurende het jaar de ‘ Vaders van het Concilie in de ’Constitutie over de Heilige Litur-
heilsmysteries gevierd Worden. Derhalve moet het Tijdeigen zijn A gie’ uitgedrukt heeft, volgens de daar gegeven richtlijnen, een

juiste pleats krijgen beven de feesten Van de Heiligefl, Opdat 6e ~ Calendarium samengesteld en dat heeft de vereiste bekrachtiging
gehele cyclus van heilsmysteries naar behoren gevierd zal woz'- van de Paus ontvangen. Men moet Wel niets afweten van de
dell ( ’C0nstitutie over de Heilige Liturgie’, als men de ’Paus’ of ’R0me’

‘ de schuld. (want het Calendarium vindt bij sommigen geen ge-
lll. De Heiligen Worden in overeenstemming met do truditie nade) geeft van het nieuwe Calendarium. Als men iemand met

in de Kerk vereerd en hun echte relikwieén en hun ul'hvul<ling<-n meer recht de ’5chu1d’ wil geven, dan aan de Vaders van het
in ere gehouden. De feesten van de Heiligen verkon(¥l;.u~n hnmurs tweede Vaticaang.Conci1ie, die de Constitutie hebben samenge-
c‘e wonderbare werken van Christus in. zijn dlvnnuwn 1-n sh-llen 5te1d_ Qf W11 men 591115’ dat de Paus Zich niets van die Conga-
de gelovigen ges¢hikte voorbeelden ter rmvvlulnu vwnr U1-it'll. I ‘cutie aantrekt? Had. hij dan genade gevonden? En. als men toch
De feesten Van de Heiligen 1170910“ T1191: dk‘ 0Vvl'h|H1<| k I'i.iL1eY1 OP ‘ maar liever heeft, dat de Paus uitvoering geeft aan Wat het Con-
de feesten die an de hei15m.YH1el‘i'~‘5 1-"IT ¢‘W\.|1| '/.i,in. Daarom 3 cilie heeft besloten, meent men dan, dat de Paus bij verminde-

12 9 13



ring Van de heiligenfeesten ep het algemeen Calendefium, em ’Het bestaan van heiligen als Christoffel, Barbara en Ursu-
een zwaarwichtige I‘€d61'1 d.OOI‘ het. COIlCi1i€ gewild, volgens d6 la’ die eeuwenlang Qp gezag van de Kerk en in gged Ver_
geest van dat Concilie zou handelen door die heiligen op de trouwen door het gelovige volk zijn aangeroepen en V91-_
algemene kalender te h31'1dh8.V81'1 V811 W16 men Z€k€I‘ W681; — niet eerd, Wordt ‘nu dQ()1' dezelfde pang’ die de kerkelijke ver-
leas gi$'¢e1°e1'1 meal" reeds leflg — dat Zij niet besteen hebben? nieuvvers doorlopend verwijt, dat zij de gezagsverhoudingen

verstoren en de kerkelijke structuur trachten aan te tasten,
‘X’ ‘X’ naar het rijk der fabelen verwezen.’

‘X’ Op de bewering, dat genoemde heiligen op gezag van de Kerk
Werden vereerd, komen We nog terug. We protesteren nu alleen

In het begin Van dele biJ'd-Page meakten W11 melding Van eefl ~ tegen de onbeschaamdheid van de auteur, die durft beweren, dat
artikel in ’De nieuwe Mijnstreek’ dat als opschrift draagt ’H'ei1i- de pans aan hen die, Onwrikbaar vasthoudend aan de geopel/1-
gen in fabeltjesland’. Als het om Onjuistheden en 0nvriende1iJ'k- baarde waarheden, volgens de richtlijnen van het tweede Vati-
heden tegen Reme gaat, den Verdient eat aftikel Wel de eerste caans Concilie meewerken aan kerkelijke hernieuvvingen, door-
DI‘ijS- Dat men ee1"1 eftikel V01 enjuistheden Sehrij, beheefi mij lopend zou verwijten, dat zij de gezagsverhoudingen verstoren
eP Zieh Iliet ‘e hiflderen, meal‘ Wel als men deer Zulk een artikel en de kerkelijke structuur trachten aan te tasten. Of bedoelt d-e
de eefbied Veel‘ het heegste kerkelijk gelag endermijnt en deal“ auteur met ’kerke1ijke vernieuwers’ eigenzinnige mensen, die
deel’ Sehade teebrengt earl het gedsdieflstig 1eVen Van Z1311 1T1ede- zonder zich op de hoogte te stellen van de decreten en consti-
mens. We zullen enkele gedeelten uit dat artikel citeren en van tunes Van het tweede Vaticaans Congjlje hun gang maar gaan en
bemerkiflgen Veerliell daarbij zelfs geen respect hebben voor de geopenbaarde waar-

heden? Dan is het eenvoudig de plicht van de Paus, en niet van
’De Wijligingen die P-311$ Palllue in de liturgisehe kalender hem alleen, zich daartegen te verzetten, of het Welkom is of niet.
heeft aangebraeht en Waardeel‘ Iliet minder dell dertig Overigens is het toch wel Wat onnozel te veronderstellen, dat de
heiligefl Van hun hemelse aureeel Wel-"den O1”-tdaan, Omdat Paus d.vv.z. het tvveede Vaticaans Concilie, waarvan hij de be-
de deskllndigen ’de €f‘ee'E$'e Ineeite hebben’ ep histerisehe sluiten tot uitvoering brengt, door het afschaffen van de feesten
grenden earl ‘Be ‘Renee, dat deze heiligen eeit hebben ge- van Christoffel, Barbara en Ursula zélf de gezagsverhoudingen
leefd, heeft eefl 1'1ie1lWe en bijlelldel‘ ZWa1"e Slag leetekend zou verstoren en de kerkelijke structuur zou aantasten.
voor speciaal die katholieken welke de kerkelijke ver-
nieuwingen tniet of slechts ten dele kunnen volgen.’ ’Het is de hoogste kerkelijke leiders jneens klaar en <1ui_.

‘ - delijk geworden, dat de domme mensen al die eeuvven hun
We Weten niet precies aan wie de auteur denkt als hij schrijft t gebeden hebben Qpgegerd naar sp1‘QQkjeSfig11I‘e1’1, die
over ’kath01ieken Welke de kerkelijke vernieuwingen niet of evenmin bestonden 315 Sim Juttemj5___”
slechts ten dele kunnen volgen.’ We hebben een sterk vermoe- ’De mi]-nwerkers Weten het nu O01; Zij hebben a1 die jaren
dell, det Wijzelf, emdat We reeds enige melee in Cenfrentatie J een scherts-figuur aangeroepen. Sinte Berb bestaat niet.
schreven, tot die groep van behoudsgezinde, conservatieve ka- ‘Y Barbara is nonsens, een mythe, een fantasia Wie had dat
tholieken gerekend Worden. Datn kan ik de auteur gerust stellen ’ een maand geleden durven bewereny Maar nu is dat 111..

met de mededeling, dat de nieuwe kalender voor mij gevn bij- eens Z0, Qfndat Rome daar plotseling achter is gekomen en
Zefldel‘ ZWa1”e $188 geweest is, Zelfs geen gewene Slim. lk In-n er zich helernaal niet schaamt dit niet eerder ontdekt te heb-
zelfs gelukkig mee, dat het Concilie de gelegonhoid lu~<~I'1. z\an- ben_ Kwam het er maar eens achter dat die hele V35-
gegrepen het Tijdeigen meer relief te geven, Wlll‘tI00l' do ver- _~ caanse Vertoning Van eigengereide, deftige en rijk ujt-,ge_.
plichte heiligenfeesten moesten vermindervn. lint (iunrvoor de doste monsignori, die zich in hun pa1e1Zen V01 goud en
feesten van heiligen, die niet bestaan hublwn, |\Ilo|*vv1'st. in aan- kunstschatten voortbewegen mats maar dam 001; niets met
merking kwamefl, ligt Veer de h11Y1d- Christus’ geest te maken heeft.’
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A15 de auteur serieus meent’ dat het de hoogste kerkelijke 1ei_ paladijnen van kardinaal Felici is, maar uitvoering ‘van hetgeen
- -- - - - ‘T de Vaders van het tweede Vaticaans Concilie zes ]8.8.I' geleden

ders ineens klaar en du1de11]k geworden 1s, dat he1l1gen als Bar-
b t h bb d t R daa lotsehn besloten hebben. Hun beslult getuigde van d1ep theologisch in-

bara en Ursula niet es aan e en, a ome i r p g
achter gekomen is en zich helemaal niet schaamt dit niet eerder Zicht- was bij de bekendmaking een pastorale begeleiding ge'
ontdekt te hebben, dan is hij toch wel zeer slecht op de hoogte. Wenst? We komefl Op dit punt nog terug.

Van iemand die over deze zaken schrijft, mocht men een betere
kennis van d-e ‘kerkgeschiedenis verwachten. Als de auteur beter ‘X’ *
Weet, dan moet hij zulke enormiteiten niet lanceren. Het is je ‘X’

reinste demagogie en dat is oék de onzin, die hij uitkraamt over
eigengereide, deftige en rijk uitgedoste monsignori, die zich in - B_13 1_“et lezenpvan de Onheuse kntlek Op het meuwe Calendarltlm’
hun paleizen V01 goud en kunstschatten voortbewegen die in verschillende kranten verschenen 1s, verwondert men zich,

dat die kritiek niet is losgekomen op het ’Director1um van de

Ik was bijna Vijf J-aren in Home In die periode vertoefde ik Nederlandse Kerkprovincie in het jaar_ 1969’ samengesteld door
-- de Nederlandse Commissie voor Liturgie, goedgekeurd door het

ongeveer een maand in het seminarie van Siena, eveneens een
- - Nederlands episcopaat op 12 nov. 1968. Meent men in de krltiek

maand in het seminarie te Riéti en een maand in het sem1nar1e t’
0 het nieuwe Calendarium te mogen spreken over opruimmg

te Norcia. Ik maakte toen ook een studiereis inaar de Bijbelse p
onder de heiligen bij het Directorium zou men dan kunnen

Landen, een reis georganiseerd door het Pauselijk Bijbe1insti- >__

s reken van een bnna vo11ed1ge ultverkoop In dit Directorium
tuut. Bij ons kleine gezelschap sloot zich ook aan een echte, p '

, zijn de heiligenfeesten beperkt tot de eerste en tweede klas
levensgrote monsignore, professor in dogrnatische theologie. Ik

-- -- - ~~ - feesten. Men zoekt ook hier vergeefs naar de feesten van Bar-
heb in die t1Jd m1_]n ogen met gesloten en mun oren met gestopt

- b Ch stoffel en Ursula waarvan men het Wegvallen 1n het
en de indruk meegenomen, dat de clerus 1n Itahe soberder leeft am’ T1

Calendarium - mi ten onrechte - betreurt. Men mist er boven-
dan die van Nederland. Als men schermen Wil - en men doet dat ' '

d’ d feesten van de drie grote helden van d-e naastenliefdez
Z0 graag - met de geest van Christus, de geest van het Evangelie, len "e

Camillis de Lellis 18 juli, Vmcentius a Paulo 19 juli en H1erony-heeft dat alleen betekenis voor monsignori te Rome of misschien
s Aemilianus 20 juli, die op drie achtereenvolgende dagen ons

ook voor gewone leken? Men denke dan eens aan de H. Familie mu
met drie mdkerslagen vvakker schudden, 1nd\1en onze naasten-

te Nazaret Waarvan Jezus deel uitmaakte, en vrage zich af, of
1' fde ‘s in eslapen Of is door de ’medemense1ijkheid’ onze

een familie leeft in de geest van het Evangelie, als zij de be- le 1 g ‘

b 1 liefde voor de medemens 20 volmaakt gevvorden, dat Wij hetschikking heeft over een prachtig huis, kostbare meu e en, een
uitgebreide garderobe, een auto, een TV, een radio, een centrale lnsplrerend en waarschuwend voorbeeld van die heihgen mlssen

k ‘P I het Directorium 1969 vindt men ook niet het feestverwarming, een volautomatische Wasmachine, een gasfornuis unnen‘
van Franolscus van Sales 29 _]8.I1L13.I‘1, Theres1a van Avila 15 okto-enz. enz. Ik bedoel alleen maar te zeggen, dat men niet te vlot .

b J hannes van het Kruis 24 november die door hun gees-moet zijn met het uitspelen van ’de geest van Christus’. er en O ’
telijke geschriften, in vele talen vertaald, van zo’.n. grote beteke-

rsvoorlopig doen We het maar met deze nieuwste ontac_ nis zijn voor het geestelijk leven. Men mist er ook het feest van
‘ Theresia van Lisieux -3 oktober en Franciscus van Assisié 4 ok-

sche en van vveinig psychologisch inzicht getuigende zet
tober die voor zovelen een levend aangrlgpend voorbeeld Z1]I'1van paladijnen van kardinaal Felici, die eindelijk b1ijk- ' ’

van evangelische eenvoud en liefde. Men mist nog vele anderebaar ook eens een duit in het zakje van de vernieuwing .v

hebben Willen doen.” 5;‘ feesten
. A; Liefhebbers van sport zijn in staat een reeks topfiguren uit de

Uit de pericopen uit de ’Constitutie over de Heilige Liturgic’ die ‘ Sportwereld met naam en tqenaam te n°e_I_nen en kennen hun
wij in het begin van deze bijdrage geciteerd hebben zal het preSt‘_aiUeS' Het moet de chrlstenen mogehlk gemaakt Worden’
iedereen duidelijk zijn, dat de nieuwe kalender geen zot van de dat Z13 de topguren in het Christendom kennem hun broeders
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en zusters, die neldhaftig christen Waren. Men zal dit langs de 1644) echter kwamen de Wetten van pans A1eXander 111 11001’;
W98 Van de helllgenverering bereiken. We hebben dan ook het helemaal in toepassing. In de periode tussen Alexander III en
vfaste Vertrouwen’ dat het nieuwe Ca1endarium> dat het Tijd- Urbanus VIII verkregen vele dienaren Gods hun openbare ere-
eigen tegen overwoekering door de heiligenfeesten beschermen dienst op min of meer onregelmatige Wijze_ De Codex van het
W11, tevens er voor zorgt, dat wij het contact bewaren met de kerkelijk recht voorziet de mogelijkheid hun liturgische ver-
gmte 1191118911 Q18 011$ kunnen i11$Dil"<"-‘Teri 01001" hun heldhaftig ering Wettig te verklaren, en ze dus gelijk te stellen met degenen
volgen van Christus. die na de urbaanse decreten tot de eer der altaren werden ver-

heven. Aldus Werd de H. Albertus van Keulen, die in de Domi-* * nicaner orde reeds sedert eeuwen verering genoot, door Pius XI
‘X’ . voor heel de Kerk gecanoniseerd (Dr. Mag. G. Philips, Leerge-

J zag en onfeilbaarheid). ‘

Uit de kritiek Wanneer er sprake is van verering van heiligen, die door het
D e 1’11euWe 1'1 endaflum, dle merkwaflrdlg met 2 hoogste kerkelijk gezag gecanoniseerd z1]n, dan kan men zonder

et ee Was van het eerder verschenen en meer radicale ’Ne- emge beperking Zeggen’ dat de Kerk er met haar volle gezag
derlands dlrectonum 1969,’ kan men besluitem dat 00k bij IT1iI1— V 1“ achter staat. De canonisatie is een onfeilbare uitspraak_ De zaak
der grqte veranderingen in de liturgie een pastorale begeleiding ligt niet zo eenvoudig bij heiligen, die niet gecanoniseerd zijn.
Wenseluk 1S. N.u moet men ’R0me’ Weer niet kwalijk Ilemen dat We denken aan de heiligen uit de oude tijd, Waarin de vo1ks-
he_t dle beg§_1e1ding niet gegeven heeft Z071 VeI‘Wiit zou zeker devotie zo’n grote invloed had en vvaarin van een systematisch
mlsplaatst Z1111 i_I1 Ned‘e1"1and, W331" de Yleiging bestaat alles zelf en streng onderzoek naar het leven, de geschriften, deugden en
te d°en' Bovendlen» de Pastorale begeleiding moet afgestemd Zijn Wonderen van de dienaren Gods Weinig of geen spoor is. Men
OP het Yfk, dat de begeleiding I10<iig heeft en daarover zullen zal hier dikwijls moeten spreken van een min of meer toelaten
gewoonligk competente mensen uit de streek zelf het beste kun- van de verering, hoevvel zich ook hier gevallen kumnen voordoen,
nen Oordelen-_ Weilichi kuf1_ne1'1 de gedeelten uit de Constitutie waarin de Kerk met haar volle gezag achter de verering staat.
ZYQI" de H-_ Ljlturgle, dle ‘_1\_71J geciteerd hebben, een hulp Zijll bij Wij denken aan de Apostelen. Hun verering en aanroeping Wordt

1e begeleldlflg, 01'I1d-at _Z1J de ¢h’Eel"g1"°11d Vormen, Waartegen in de Roomse Kerk niet enkel toegelaten, maar Wordt praktisch
het Ontstaan_ Van h_et meuwe Qalendarium '99 be§I‘iJ'peI1 iS- We als verplichtend beschouwd. Zou de Kerk de verering van hei1i-
gaan daar_1_net Op _m’ maar Wluen W91 een mi5Ve1"5taI1d' be$D1‘e- ‘ gen uit de oude tijd, Waarvan zij de verering min of meer toe-
ken dat b1J_$0m11'118e mensen bestaat, misschiefl W91 bij meer laat, om doorslaande redenen ver-bieden, dan is dat niet in strijd
mensen dat 1k Weet E1" Zijll namelijk mensen, die mellefl, dat bij met haar onfeilbaarheid. Er is geen onfeilbare uitspraak geweest.
verandermg van het Calendarium de onfeilbaarheid van de _ Njet a11e hejligen hebben een bepaalde dag in het kerkelijk
Pa_u5_ OP het SD61 Staat Dit misverstand komt v00rt uit twee jaar, waarop hun viering is voorgeschreven. Of zij a1 of niet zo’n
onyuiste veronderstellngen. De eerste onjuiste veronderstelling dag hebben, Staat 10$ van het feit, dat zij heig Zijmpaarom 0nt_
1s, dat alle heiligen, vvaar ook ter wereld vereerd, door een uit- neemt die Kerk hun het aureool van heiligheid niet door die
Spraak Van het hoogste kerkelijk gezag Z1311 heilig verklaard. De 0' feestdagen te schrappen. Ook hier is de onfeilbaarheid niet in
tweede onjuiste veronderstelling is, dat het niet meer verp1ich- het geding
tend stellen van een heiligenfeest zonder meer inhoudt, dat de I DR. ADR, DRUBBEL M.S.C.
heilige van dat feest door de Kerk niet meer als heilig be- Beek (L.)
schouwd Wordt.
HE-t is nuttig te vveten, dat pas paus Alexander III (1159-1181) in Red: Het Duitse orthodoxe maandblad Basis wijdde zijn okto-
1170 de lcanonisatie, de heiligverklaring, uitsluitend mm de paus bernummer aan het probleem van de heiligenverering: ”S011en
voorbehield. H1] deed dit om a11e misbruikon on ovc-rhnnste be- wir Sie absehaffen?” Zeer goed en lezensvvaardig geschreven en
shssingen tegen te gaan. Véér d"e tijd vnn Urbnnus VIII (l623- op deze tijd ingesteld.
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' ' 1i'kte Christus karn. dan juist in dit lijden tot deze zondige mens
De kornen en hem juist door het Wegvallen van aardse steunpunten

ertoe brengen zich te openen voor het geestelijke en voor de ge-
111 een Verig ertikel Zegen W15 hee de mens Van God ken Vel“ nade van de H. Geest. De godskennis, die a.h.w. begraven lag in
vreemden en tot atheisme geraken, zijn atheisme berust ofwel de Z191, ken dan worden gewekt; de deur naar het geestelijke,
op een te grote gehechtheid aan het stoffelijke en zinnelijke, op die toegeslagen Was, kan Worden geopend, Zodat de mens e15 ent_
een e Hitsluitend gefieht-Zijn OP het Zieht- en tastbere - en dit 1 Waakt uit de slaap en geestelijk weer levend wordt doordat hij
15 Wel het meest Veerkemende Se‘/31 - °fWe1 OP een gebrek een zich in berouw keert naar God. De mens kan echter helaas ook
gedsdienstige heudmg en €ebed§ Veelal Z1311 het Slechts Schi-in‘ -‘ de hem door Christus toegestoken hand afwijzen en geestelijk
baar atheisme, maar in werkelijkheid antitheisme en gods- ten Onder gaan in eynisme en Wanhoep
haat. Nu is Christus in deze wereld gekomen als Verlosser.
Hil de mensgeworden eeuwige Z00“ Van de Vaden met de V01‘ II. Ons tweede geval was dat van de intellectueel, die tot
heid Van liefde ‘Bet God en de mensen in Zijn Hart heeft in Onze kennis van God als van het absolute in en door zichzelf zijnde
van zonde doordrongen en door de duivel beheerste (Joh. 14, 30) Zijn gekomen is, maar die door gebrek aan gebed en godsdien_
Wereld Willem 1eVen- En Hij hee er dan Oak de gevolgen Van stige houding deze godsken-nis weer verliest, zodat hij ertoe komt
moeten ondervinden. De Wereld stootte Hem uit en in uiterst iets geschapens voor het absolute goddelijke Zijn te houden. Dit
lichamelijk lijden en afgewezen Worden door zijn medemensen is een diaper Vervreemdjng van God dan die Waarever wij beven
moest Hij in gehoorzaamheid aan de Vader eenzaam sterven. Ja handelden In Ons V-Orig geVa1 was de mens te Zeer gehecht een
zelfs, voor zover het met de blijvende vereniging met de Vader uiterlijke goederen en bekmmerden deze hem het Zjeht Op de
(J0h- 3, 29; 16, 32) Semengmg, moest Hij een Zekere gad-Ver1aten' goddelijke Werkelijkheid. Hier echter is de geschapen geest te
heid deersteany in Gethsemane en OP het kruis (Matth 27> 46)- zeer op zichzelf gecentreerd en verliest hij daardoor het besef van
Het is een V00? ens met te deergronden geheim: dat Z1311 blij" eigen geestelijkheid en de kennis van de levende God. Genezing
vende schouwing van de Vader Zi<=h terug K011 trekken in de top is ook hier mogelijk in kracht van‘ Christus’ kruis. Intellectuele
Van Zijn Z181, Z0<5lHt H11 een Werkeliik geestelijk liiden Van deer vernedering, mislukken van carriére en verliezen van reputatie
God Verlaten Zijn ken d°°1"make1’1- A116 Van G°d Verlaten Zijn’ kunnen heilzaam voor deze mens zijn. Het kan goed zijn, als zijn
dat een mens hie? OP aarde ken deorstaam is geringer dan het * intellectueel systeem of zijn visie door de harde werkelijkheid
Ziine» dat H13 evenwel dmeg in een bhjvende Overgave aan de ‘ stukgeslagen vvordt als b.v. door de barbaarsheid van een oorlog
Vader en in een blijvende Verenigmg met Hem- Hij doorleed Z0 blijkt dat zijn idealen van. humaniteit niet tegen de realiteit zijn
de maeht Van de Zende, meal? teen het kwaad Was uitgewoed , opgewassen. De door het kruis Verheerlijkte Christus kan dan tot
Werd Hij Ook de eeuwige Overwmnaall de Verrezene en V91“ hem komen als Degene Wiens aardse leven op het fiasco van het
heerlijkte, die aan alle mensen zijn verlossende en genezende ge- kruis uitliep en die tech bleef vO1haI-den in Zijn gebed; Vader,
nade aanbiedt. Als de door het kruis Verheerlijkte zoekt Hij con- UW W11 geschiede Het kan Zijn, dat deze mens jujst in dig lijden
tact met de Zondige mensen om hen deer Z1-in kruis Op te richten getroffen Wordt door Christus’ genade en zich in berouw keert
en te heiligen. Hij wil alle aardse lijden maken tot een gelijkenis ,' tot de levende G0d_ Het kan Zijn, dat juist in djt hjden a11e in-
met Zijfl kw-i$1ijdeI1, dat ten 1eVeY1 leidt 5 ~,te11ectue1e hoogmoed en alle Streberei gebroken Worden, dat de

' burcht van de zelfverzekerdheid in elkaar stort en dat de mens
I. V001“ de mens, die Z0 gegrepen is C1001" het Swffelijke en neerzinkt aan de voet van het kruis en niets anders meer W11 zijn

Ziflllelijke, deli hij el‘ Iliet meer beven uit kemt, V001" de mens, dan een eenvoudig kind Gods, dat op de barmhartigheid van zijn
die de gevaflgene Sewerden is Van aardse Waerden, Weill‘ hij de hemelse Vader vertrouwt. Dan kan Christus de ziel opnieuw
betfekkelijkheid Diet meer Van inliet, W°1"d"E het ‘Bet een aanbed doorvloeien met licht en liefde en dan ontstaat nieuwe levens-
van eeuwig leven, als die stoffelijke Waarden hem ontvallen, b.v. moed, die niet meer hoogrnoedig steunt op eigen inzicht, maar
door ziekte of nanciéle tegenslag. De door het kruis verheer- die voortkomt uit overgave en geloof.
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De negatieve rnogelijkheid is echter ook hier aanvvezig. De mens G d‘ C I 1

kan zich in. het lijden verharden en geestelijk ten onder gaan. J
Hij zal dan het leven voor zinloos achten, zich vervelend in pe-
rioden van stoffelijke welvaart en wanhopend als de stoffelijke
goodoron hem ont]orekon_ Er zijn in Nederland heel Wat priesters en gelovigen die in on-

zekerheid verkeren over de ’geldigheid’ der consecratie van
111_ TonS1ot-Be is or do mogohjkhoid, dat iomand door dirooto brood en Wijn in niet Weinig eucharistievieringen in ons land.

opstand tegen de bovennatuurlijk verheffende God tot vijand Zijn deze Werkelijk Jezus’ Lichaam en Bloed geworden? I5
Gods gowordon iS_ Zo iomand draagt _ Vvezenlijk meer don elk Christus daar, op dit altaar, in dat tabernakel, onder de gedaan-
ander zondig mens - het lijden der godverlatenheid altijd in zich, . ten Van bl"00d en Wijfl? Dit is 9611 Vfaag die Vaak W01"d13 ge5te1d
A1 kan de mens tijdens zijn aardse leven dat lijden verdoezelen en die Ook bij de Schrijvel" Van deze Tegels niet Zelden Opkomt
door bevrediging van zijn zinnelijkheid en (vooral) van zijn De vragen en tvvijfels veronderstellen het geloof in Wat de Kerk
hoogmood, do eouwige pi]-n Van hot door God Verstoton Zijn is de ’t1"anssubs1;antiatie’ heeft genoemd, een uitdrukking die vol-
toch reeds in hem begonnen. Hij ‘kan ook niet meer gered Worden gens het Concilie van Trente ’passend’ (convenienter), ’in eigen-
enkel door lichamelijk lijden of door vernederingen van de zijde hike Zin’ (P1"°P1"ie) B11 ’0P de II1e€St geshikte manier’, (aptissime)
der mensen. Daarvoor zit zijn verzet tegen God te diep. Slechts door de Kerk Wordt gebruikt (Zie DenZinge1"“Sch5nmetZe1'> 1642-
kraohtens het orgste element in Christos’ ljjden kan hij nog Wor_ 877; 1652-884). In drie recente kerkelijke docurnenten Wordt deze
den gered. Christus doorstond immers ook een zeker verlaten uitdrukking met nadruk gehandhaafdi in het Credo Van Paus
zijn door de Vader. En de juist ook door dit lijden Verheerlijkte Paulus VI (1963): in Zijn emycliek Mysterium Fidei (1965) B11
omvat mot Zjjn liofdo ook deze mono’ opdat hij Zijn godVer1aten_ in het rappor-L over de Nederlandse ’NieuWe Katechismus’ van
heid als rechtvaardige straf moge dragen. Krachtens Christus’ de Pauselijke Kardinalencommissie (1968>- E1" Wordt mee be-
gonade kan deze mens _ tegen ano inwondig Verzet in _ met hot doeld dat datgene waardoor het brood echt brood en de vvijn
puntje van zijn wil Christus als zijn Verlosser aanvaarden en echte Wijn is (en dat Zijn Zij Onafhankelijk Van 01129 mensehjke
Zioh ovorgovon aan do Vadon En God kan hem don do genade geest) op Wonderbare Wijze veranderd Wordt in het Lichaarn en
gevon Zijn Vorkoordo keuze to herroopen on torug to koron tot Bloed van Christus, terwijl de uiterlijke gedaanten blijven.
hot Vader-huiS_ De uitdrukking ’transsubstantiatie’ werd door de oude Kerk niet
Deze mens kan echter ook Christus’ verlossingsgenade blijvend 1; gebruikti men Vindt 118511" V001" het eersf mild 1100 (bisschfip
afwil-Zen on Zich altijd meer Vorhardon Dan behoort hij bij uit_ 1 Hildebert) als nieuw Woord voor een aloude geloofsvvaarheid.
stek tot degenen voor Wie het ‘beter was nooit geboren te zijn. . . , I11 de griekse liturgie ’VaI1 5- Joannes ChI"Y$05'¢0m11$' Wordt deze

duidelijk tot uitdrukking gebracht; als de priester na de instel-
1V_ Tonslotto Wlen Wij nog Wijzen op do mogolijkheid, dot lingswoorden een korte anarnnese (samenvatting van Jezus’

een christen het lijden, dat hem treft, draagt niet slechts om zelf hei1$d8d<-3'11) heeff gesproken, Vraagt hij G0d1 ’Z@Y1d HW Heilige
altijd meer gezuiverd te Worden, maar uitdrukkelijk ook om Geest Over 0115 en deze gaven die V651" 011$ 1igge11- - - en maak het
andoro Zondige monsen to helpon tot bekormg to komed Do go- ' brood het kostbaar Lichaam van uw Christus. .. en Wat in deze
lovige christen kan Christus’ kruislijden in zijn eigen 1even_ kelk is het kostbaar Bloed van uvv Christus, . .. Ze veranderend
actualizeren. Dan zal ook de vruchtbaarheid van Christus’ kruis (100? 11W Heilige GeeS'- - -” De Grieken, en V661‘ hen de Syfiérs,
door hem goaotua1iZeerd Worden ton bate Van Chrjstus’ Lichaam’ schrijven de consacrerende kracht voor a11es toe aan de Woorden
de Kerk (C01. 1, 24) en ten bate van a1 degenen, die ertoe ge-
roepen zijn levende lidmaten van Christus’ Kerk te Worden.

iv1-Wu».\.

1) De auteur heeft de tekst van dit artikel, alvorens het te publiceren,
aan enige deskundigen ter lezing gegeven, die er géén bezwaren tegen

DR. c. STRATER S.J. 1' haddm ’
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Weennee de Henige Geest Werdt eangereepen (Epie1ese)’ eenter priester de consecratiewoorden uitspreekt over brood en wijn.
niet zonder betrekking tot het hele eucharistische hooggebed Hij doet dit als de geheel Andere, die macht heeft over zijn
(canon, anaphora). Dit is iets dat hier niet hoeft besproken te Schepping en daarmee Vanzelfsprekend kan doen Wat Hjj W11;

Worden? net is Voldeende erep te W13-Zen eat men een in de bij de consecratie verandert hij de geschapen werkelijkheden
orthodoxe kerken van het Oosten steeds heeft geloofd dat brood \_ van brood en Wijn’ die in hun zijn en Wezen Qnafhanlqelijl; zijn
en wijn veranderen, door de kracht van God. (toegeschreven aan I van Wat de mens denkt en gelooft, in het Lichaam en Bloed van
de Henige Geest)1 in net Lieneem en Bleed Van Cnristns Het is Christus. Dit veronderstelt een voortdurend ingrijpen van God,
niet alleen rnaar een verandering van betekenis of bestemming telkens Wanneer een priester de H_ Mis ¢e1ebree1~t, en djt weige-
ene pleats neett§ de Geest Van Gee grnpt in> dnernreekt de erde k ren de neo-modernisten te aanvaarden. Daarom zijn er vreemd-
der netnnr Op Wenderdedige menier en brengt ee Verendering - soortige theorieén uitgedacht, filosofische zowel als theologische,
tot stand Enkele jaren geteden was in aenwezig nij een nest°' die o.a. aan de opvattingen over de Eucharistie van de auteurs
riaanse Misliturgie in Ernakulam, een stad in Zuid India. Toen van de Nieuwe Katechismus ten grondgag hggen, en die hierop
net Ogenbnk Van de Eptelese Wes eangekomen Vreeg de eneken neerkomen dat het hostiebrood. en de Wijn alleen van functie
ene eanwezigen nnd Om stnte en grete eerniee» de benen Yin‘ \ veranderen. Die functie, afhankelijk van. de rnenselijke geest,
kelden, de klokken luidden, wierook steeg omhoog, allen ston- Zou Zelfs he/E Vvezeny resp._ he’; zijn van brood en Wijn uitmaken.
den ‘nep genogen Det Wes net egennnn Waar°p> Volgens nnn Op‘ Dit is kennelijk vals; wie brood en vvijn op hun echtheid, resp.
vatting, het eucharistisch wonder gebeurde. zuiverheid vvil laten onderzoeken, gaat naar een warenkeurings-
Het is deze leer die in Nederland onder katholieken in twijfel dienst die daarbij natuur_ en Scheikundjge, maar geen £11050-
vvordt getrokken of Ontkefld. De Voornaamste reden ntervan is fische rnethoden gebruikt. Een instituut voor vvijsbegeerte zal er
bij toonaangevende theologen een filosofisch a priori. Zij nemen met aan te pas komen
niet meer aan dat God voortdurend, telkens als een H. Mis Wordt Verandering in de geloofsleer be1'nV1Oedt natuu1~11jk de ge1OQf5_

epgedrageni ingril-pt en nit eigen kreenttets deet Wet de netnnr’ praktijk, een feit dat ieder kan constateren. De eerbied voor het
de mens> in net geneel niet ken P- Seneenennerg neeft in zijn H. Sacrament daalt alom, heiligschennissen nemen in aantal toe.
inengnrele redet ’G°d of mens’ een Vels dnetnne’ tnneenjk ge' Veel priesters, misschien wel de meeste, hebben niet meer het
zegd dat God in de schepping niet. ingrijpt, niets aanvult, niet "~ gevoelen dat zij zich bij het celebreren der H. Mis aan de strenge
tllsseflbeide t<0m'B (P-U12) en 31$ hill .31 eeY15_initiat1eVen neen'1t1 voorschriften der Kerk moeten houden;_aij gebrniken andere dan
net nog Z0 ls dat n13 geneel Van nlnnen tnt de kreenten der de voorgeschreven canongebeden W8.8.I'b1_]IIl8I1Z1ChZ€1fS met ont-
natnnr tot nun reent lent nemen Met Znlk een Opvatttng is net 1 ziet de- Woorden der consecratie (de z.g. instellingsvvoorden, d.i.
katholieke transsubstantiatiebegrip niet te rijmen. Op de fi1o- , de Wocrden Waarmee Jezus het 1-1_ sacrament heeft ingegteld) te
sofie (of een nauw ermee vervvante) die hierin naar voren komt veranderen Geen Wonder dus dat ve1en Zich anggtjg of bezorgd
hebben de duitse bisschoppen gewezen in hun herderlijk schrij- de Vraag steuen; Word-5 bier nog ’ge1djg’ geconsacreerd, d_W_Z_

Ven Van September 19671 gericht ”aan anen die Van de Kerk de Worden hier brood en wijn veranderd, zoals de Kerk dit leert,
opdracht hebben ontvangen het geloof te verkondigen” (no. 30). in Jezus’ Lichaam en B10661?

Het is een in dc 19de eeuw thuis horende wijsbegeerte zeggen 5

zij, eon opvatting die de wereld voorstelt als een afgesloten ge- I
heel met cigcn wettcn, die nooit worden doorbroken, ook niet ax» <;1>

door God. i <;;;

Mon behoeft er niet aan te twijfelen dat het deze filosofische
opvatting is, in strijd met de H. Schrift en door niets bewezen, ‘

die ten Efondslag ligt 8311 ’d-6 m0de1‘I1e__0DVatti1"1g’ Van de Eu@h3- Het is de algemene opvatting der theologen dat een geldig ge-
ristte N331" k3tn01ieke,°_Ve1'tuiging §1'1JP'B God Of, Z0315 men in Wijd priester geldig consacreert, wanneer hij maar de bedoeling
bet Oostefl Zegt, (19 Hellige Geest, Soevefein in Wanneer een (intentie) heeft te doen Wat de Kerk doet en daarbij de juiste
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V01-m (woorden) en materie (brood en Wijn) gebruikt Met be_ 1 Cor. 11, 24: ’...dit is mijn Lichaam, voor (= omwille van;
trekking tot de huidige praktijk in Nederland kan men zich nu

-:-oyi-v

grieks hyper) u, doet dit tot mijn gedachtenis’
twee vragen stellen. 1. Gebruikt de priester de juiste woorden? 25: ,' - " deze kelk is het Nieuwe Testament in mijn
2. Heeft hij de juiste bedoeling te doen Wat de Kerk doet)? Het Bleed; deet dit’ Ze dikwijls gij hem drink)“ tot
persoonlijk geloof van de priester speelt bij dit alles geen d00r- mun gedaehtemse‘
slag gevende rol. Zoals een ongelovige een geldig doopsel kan
toedienen, zo kan een oingelovig priester geldig consacreren. De De Oude handsehnen hebben deze Weerden met ene Op pee"laatste jaren is 1191335 nog een andere vraag naar voren gekomenz cies dezelfde Wijze overgeleverd, maar de verschillen zijn gering.
kan iemand die geen geldige priestervrijding heeft ontvangen Bijzondere vermelding verdient de toevoeging ’gebr0ken’ aan
(b.v. een protestantse predikant) hetzelfde doen als een kath0- ‘ weer u’ (due: weer (I emwle Van) u gebrekene in veel hand-liek priester? Deze vraag Word/E bier met behandeld Omdat het schriften van 1 Corinthiers. Dit is een liturgische toevoeging aan
antvvoord voor een gelovig katholiek duidelijk is. Wie haar be- een tekst die deer Velen ale enef were aangeVee1d'
vestigend beantwoordt, heeft het geloof der Kerk verloren en is In de verschillende liturgieen der Kerk staat de tekst der conse-
dus met meer kathO1iek_ Kardinaal Alfrink heeft dan Ook terecht cratiewoorden streng vast; niemand mag zich aanmatigen ervan
de Utrechtse studentenpastores gesuspendeerd als ’verdacht van
ketterij’. Het is voor een katholiek een loze vertoning en een
heiligschennis Wanneer men een dominé laat ’v00rgaan in de
eucharistie’, of Wanneer men, zoals steeds rneer gebeurt bij een

‘Y
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af te Wijken. Dit doet men in Nederland Wel, Waarbij men een
uitgesproken voorkeur toont voor de tekst van St. Paulus: ’Dit
is mijn Lichaam voor u’, zodat veel gelovigen, die de oorsprong
dezer woorden niet kennen, zich ergeren. Merkwaardig genoeg

huwelijksmis voor een gemengd echtpaar, de katho1ieke,priester had men eok in de tijd der Opkomende reformatie veorkeur voor
over het brood de instellingswoorden laat uitspreken en een
protestants predikant die over de Wijn.

'1

deze Woorden, zodat men zich moet afvragen of de reden met
dezelfde is, bevvust of onbewustz een ander geloof in de Eucha-
ristie dan dat der katholieke Kerk.

1_ De consecraewom-den‘ 5 Een tweede bijzonderheid is al sinds jaren dat men uit de w0or-
den der consecratie van de wijn de uitdrukking ’geheim des ge-

In de verschillende liturgieen der Kerk, oosterse en vvesterse, leefs, heeft Weggeleten Velen hebben hierim Zeker met ten
onrechte, een andere waardering voor het ’Geheim des Geloofs’Worden voor de consecratie van brood en wijn vvoorden gebruikt

die merkwaardig genoeg van elkaar en Van de in de H_ Schrift dan de katholieke gezien. Nu heeft 00k het centrale gezag der
gebruikte in onderdelen, maar niet in Wezenlijke betekenis af- Kerk’ Op Veerstel Van hturgisehe eemmissies’ de Weerden ’ge"wijken_ Z13" zijn ane Val-iatiesi Op het thema; :Dit is mijn ,, heim des geloofs’ uit de consecratiewoorden genomen, of liever,
Lichaam: ’Dit is mijn B1Oed’_ In de H_ Schrift Zijn de volgende heeft ze verplaatst. Ofschoon zij in de romeinse canon oeroud
te vinden; zijn heeft men toch gemeend zo te mogen handelen, omdat zij
1\/[attheus 26, 26; ’_ dit is mijn Lichaam’ de tekst (zouden) onderbreken. N13. moet de priester, na de kelk

vS_ 27, 23; ’_ Want dit is mijn Bleed, Van‘ het veribond, te hebben geconsacreerd en hem ter aanbidding te hebben op-
dat voor ve1en W01-dt Vergoten tot vergiffenis Van geheven, luidop zeggen: ’Geheim van het geloof’, waarmee het
Zonden volk moet instemmen door een acclamatie. Aan de woorden ’Dit

Marcus 24, 22; ’_ dit is mijn Lichaam’ is mijn Lichaam’ moet vanaf 1 november a.s. Worden toegevoegdz
24; ’_ djt is mijn Bloed’ Van het Verbond, dat voor ’dat voor u Wordt overgeleverd’. Hetzelfde geldt gelijkelijk voor

ve1en Wordt Vergoteni. de vier toegestane canons (: de oude en drie nieuwe). Alle
Lucas 22, 19: ’. . . dit is mijn Lichaam dat voor u wordt gegeven; andere Zijn Verbeden en illegal‘

doet dit tot mijn gedachtenis’ Een sacrament is een zichtbaar teken waardoor genade Wordt
20; ’_ deze kelk is het Nieuwe Testament in mijn aangeduid en gegeven. Het vverkt uit Wat het betekent. Voor de

Bleed’ dat voor u Wordt Vergotem consecratie van brood en Wijn is het daarom voor de geldigheid
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voldoende dat de priester in de liturgie (gevierd zoals de Kerk is het e1-Over eens dat hier wordt uitgedrukt dat brood en Wijn
dit doet) zegt: ’Dit is mijn Lichaam’, ’Dit is mijn. Bloed’. Wat er

=3.‘k

teken Worden (en brood en Wijn blijven). Wie aanneemt dat hier
V6l‘<i6l" bijk011113 is 0Y1W9Z91’11ij1<, Z01a1’1€ 1191 (16 i11 <i6Z6 W00l“<i911 ._ nog een geldige consecratie plaats heeft, maakt het sacrament
uitgedrukte gedachte maar niet verandert. De Woorden van de
consecratie hebben geen magische kracht, in zover het daarbij

e.»-1-we

tot magie.
Men zou misschien kunnen zeggen: een prlester die deze Woor-

OP 1<1311k 611 juiste uitspraak ZOH 6aI11<011161f1- Zij W91‘k611 Hit Wat
1 den gebruikt kan het Woord ’teken’ in heel bijzondere zin bedoe-

Zii beiekenen; on hnn betekenis, Zeels ieder die begriipt, kemt ; len, n.1. als sacramenteel teken, waardoor genade Wordt ’aange-
11613 3911- DQ310111 maakt 1191 £9911 V9l"s911i1 of 111611 Z681 ’Di'E is 1111111 _‘ duid en gegeven’. Gesteld dat men dit in een bijzonder geval zou
B106d’, Of ’Di’E is C16 1<61k V611 mijn B106d’ (<1-W-Z. in 01626 k61k is kunnen toegeven, het blijft Waar dat de eigenmachtige t0evoe-
1111111 5106(1), 6-<1-IYL 00k <16 W00l"<i6I1 ’Dit is mijn 111911613111 V001" ‘ ging de consecratie op zijn minst twijfelachtig maakt en daarom
11’ Zijil g61<'1ig6 C°I1s991“ati9W00I'<i6I1, WaI1I166I“‘ <iUi<191ij1< is <1-11 111911 alleen al zwaar ongeoorloofd is. Maar er is helaas Weinig reden
dearmee, zoals S. Paulns in 1 Cor-, bedeeltz ’Dit is mijn Liehaam; T’ tot twijfelz de toevoeging vain. een Woord dat nergens in de Kerk
het is voor u’ (dus: het wordt voor u overgeleverd), niet echter in dit verband wordt gebruikt gebeurt niet Zonder reden, 611

WP1I1I166f 1161 <iHi<i61ijk ZOH Zijil dat 111611 6111166 116506113 ’Di’¢ is 1' welke die is weet iedereen die geen vreemdeling is in neder-
voor u mijn Lichaam’, m.a.W. zo moet u het maar opvatten, h0e- 9' lands J91-u5a1em_ 1

Wei het brood blijft. In het laatste geval hebben dezelfde vvoor- E Iets 5001-1;ge1ijk$ dient te worden gezegd van de formulel ’Dit
den een andere betekenis; het is echter een betekenis die taa1- 3 brood is mijn Lighaam’, ’deze vvijn is mijn Bloed’. OOk hier geldt
1<1l1’1<ii€ 11161 V001 <16 hand iigi 611 C116 111616 (ills, Z0I1d6r g1"011<iig6 het een toevoeging die noch in de H. Schrift noch in de litur-
reden, niet moet veronderstellen. Wie deze woorden gebruiken Q‘ gieén der Kerk haar oorsprong vindt. De oorsprong is de meningr
overtreden een voorschrift der Kerk in een ernstige zaak, maar 1' het brood blijft brood en houdt niet Op brood te Zijn, Het ge_

9011sa91"‘91‘911 daarom 110% 111913 0I1g6191ig- 1 bruik van zulk een formule heeft alleen maar zin wanneer men
Erger Wordt het Wenneer men gear Zeggenr ’Dit is het teken : er de transsubstantiatie mee Wil ontkennen en dit aan de ge1o-
V611 mijn Li611aa1'I1’, Of, Z0815 §6b6111"F ’N99mt deze beker en deelt vigen duidelijk maken. Dit houdt betekenisverandering in en
116111 s6m611, Want 1113 is 1161 1614611 Van het I1i6b1W6 V6l"b0I1¢i in 1111111 maakt de formuie ongeldig. Een Woord, een uitspraak, heeft een
bloed...’ (zie voor het laatste Dr. A. Drubbel in Confrontatie s0cia1e funce; het heeft de betekenis die er in de gemeensehap
V811 Jauari 1969; 1113 haalt ’BT0f1 V611 Christ61ijk6 G66s'E’ V611 waarin het Wordt gebruikt aan Wordt gehecht. Men moet zich
5-1-1969 66I1)- Afgelien 1108' V611 116% feii (181 1191 9911 T9111 schan" niet afvragen of de woorden ’teken van...’ absoluut genomen
(1661 is Iiat 6611 1l011af1<is uitg6V6Tii1j6 010 618611 gezag 616 661‘bi6<1- ook nog Wat anders kunnen betekenen, Want het sacrament is
waardige consecratiewoorden "der Kerk door andere vervangt, ~ geen magische ceremonie Waarbij het Op de Woordmank aan_
stelt de ’Bron’ de consecratie aan ongeldigheid bloot. Want de komt’ niet Op de zin_
gedaanten van brood en Wijn zijn niet alleen tekens van Jezus’ Een andere vraag is of vvoorden als ’dit brood is mijn Licham’,
a611W9Zi€116i<i, 111331" 111661" (i611 (1611 Z1111 Li¢1"166I11 611 B10911 83311 gelovig gebruikt door een gelovig priester, alleen of in een ge-
er onder schuil, zijin. er Werkelijk aanwezig. Voor Wie dit laatste lovige gemeenschap’ geldig Zouden kimnen Z1jn_ Immers’ Wan_

niet geleeft is het versehil in fermnle van geen beleng, meer veer neer de priester heeft gezegd: ’Dit . . .’ en iniet meer‘, is het brood
<16 g61@‘/186 is (111 W91 119i g6Va1- D11? k19111'F 19111991‘ Qmdat C19 109" nog brood en hieraan verandert de toevoeging van het Woord
V09gi11g ’119'E t61<6Y1 V311»--’ 6Vi(i611t €9b9111"i3 Omdat men 3119911 in ’br00d’ niets. Sint Thomas spreekt zich niet over de zaak uit
de tekenvvaarde en niet in de transsubstantiatieleer der Kerk ge- Wanneer hij de gelegenheid heeft dit te doen (S. TheO1- III, q. 73,
100f’E- M611 breilgi OD <ii6 IT1611i61“ ‘B01 b1i’£<il“L1i<1<i11g! 191 W91, 11191" 2). Hij zegt dat het ’c0nveniens’ (passend) is, dat de c0nsecra1;ie-
gebeurt geen transsubstantiatie, hier wordt het brood alleen het formule begjnt met ’dit’, zonder verdere toevoeging. Hij Wijst de
teken van iets anders. Omdat deze opvatting uitentreure wordt formule ’dit brood is mijn Lichaam’ van de hand (objectio 3),
V61"1<011@1i€<i ligt 1161 V001" <16 hand fiat <16 g610Vig611 1161 00k Z0 rnaar verklaart ze niet ongeldig, zegt niets in die geest. Men kan
Zu116l1 b9gl"iiP611, mi-W. <16 11616 ’6H¢11a1"isti6 Vi6I‘611<i6 86m961119’ in ieder geval zeggen dat de formule ’Dit brood is mijn Lichaam’
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biilonder Ongsschikt is, Omfiat Zij, iii haal’ 8911991 89110111611, niet en die men in de praktijk kan volgen. Maar er zijn tussenv0r-
juist is: het br00d_is niet het Lichaam, Want na de consecratie is 3' men tussgn het Qptreden van de priester in de bakkerswinkel en
er geen brood meer. een plechtige Hoogmis, zodat het in een aantal gevallen moeilijk

kan zijn uit te maken of de vereiste intentie aanwezig is ge-
2. Intentie. vveest of niet; Z0 kan men voor een twijfel staan die niet kan

' Worden opgelost, maar slechts door een zeker geldige consecratie
Veel moeilijker is de vraag of de priester Wel de vereiste inten— kan Worden weggenomen. Omdat het gaat over het Centrum Van
tie, bedoeiiilg heeft gehad Om '59 Coflsacferen, Wailneel“ B0911 iiij ‘ heel de katholieke eredienst is de verantwoordelijkheid van
noch ’de gemeente’ in de leer der transsubstantiatie gelooft. priesters en bisschoppen op dit punt bijzonder grootz zij hebben
BOVQH is a1 galagd dat (is badieiiaal" Vail een sacrament <19 be- ' ervoor te zorgen dat de voorschriften der Kerk nauwkeurig in
doeling moet hebben ’Te doen Wat de Kerk doet’. Het Concilie acht Worden genomen en dat overal de juiste leer over de
Vail Trams heefil Verkiaardi ’A1s iamand Zagi dat Vail de bedie- Eucharistie Wordt verkondgid, niet de leer die een theoloog of
ilaaf‘ der sacfamanien niet Iliiiisiens Wordi Vereist dat hij fie enkele theologen voor juist houden, maar die door de Kerk Wordt
bedoeling heeft te doen Wat de Kerk doet: hij Zij in da bail’ voorgehouden. Naast Wat 0.a. het Concilie van Trente heeft ver-
(Ca1"10I1 11, Over ‘lie Sacramenfen iii het algemeen; Denz.-S. 1611- klaard. heeft men zich hierbij te houden aan Wat in de drie meest
354)- Dale uiispraak Was tegail de Proiesianten gericht die niet recente en in het begin van dit artikel aangehaalde documenten
erkenden dat een Sacrament uit eigen kracht (QX Opera Operato) Wordt geleerd. Men dient verder te bedenken dat de H. Eucha-
Wel-"i<'E, maar hielden dat het Werkzaam is door hat geloof van de ristie teken en fundament van de eenheid der Kerk is, waarom
ontvanger; in hun gedachtengang waren teken en geloof v01doen- zjj in de regel aan hen die buiten de (katholieke) Kerk staan
de, de uitdrukkelijke bedoeling van de bedienaar kon Worden niet mag Worden geschonken; het kan dus niet Worden geduld
gemist. dat hierover aan de gelovigen een andere leer Wordt voorgeh0u-
Een bedoeling is vanzelfsprekend iets innerlijks, in de bediening den, tot op de preekstoel toe, die afwijkt van die der Kerk. En
van het sacrament moet zij echter uiterlijk blijken uit Woorden vvaar vvij ”Kerk” zeggen, denken wij allereerst aan het hoofd en
en handelingen. Wannéér bedoelt nu iemand. ”te doen Wat de de opperste leraar der’ Kerk: de Pans Van R0I1'1e-
Kerk doet’? Hierover zijn in hoofdzaak twee meningen. De eer- Van de andere kant is het duidelijk, dat voor geen goede en
Ste, Van een mindefheid, is dat (iii gebeurt Wailfleel" men maal" geldige intentie niet Wordt vereist dat de bedienaar van het
PI‘a¢ies (is uitarlijke handeiiilgeil lief Kerk Ve1‘1"i¢11'E, an da daaT‘— Sacrament, resp. de priester die consacreert, gelooft in Wat hij
bij V001"gas¢hI"eVeY1 W00I‘deI1 11iisPI‘a<-‘k'E- De grate meeffiefheifi doet. Het is niet nodig dat hij zelf het sacrament beschouwt als
der tileoiogefl Ve1‘Ws1"Pi dale Opvaitiilg an stelii daai’ een tweede ~ een geldige sacrale ritus, die voor hem hetzelfde betekent als
mening tegenover. De Kerk Wil immers niet alleen maar enkele voor wie het ontvangt; voldoende is dat hij Wil doen Wat de
uiterliike ceremonies verriehten, meal" zii wil deze als heilige, Kerk doet. Hij behoeft dus niet te geloven dat hij de overbrenger
door Christus ingestelde handelingen doen. Hier geldt weer 0p- is van genade, Qf dat hij, als instrument van G011, de tranS5ub_
nieuwz het sacrament is geen magie, komt niet automatisch tot Stantiatie duet geschieden,
stand Wanneer maar aan zekere materiéle eisen is voldaan. Daar- Over het laatste punt is in de oude Kerk verschil van mening
Om is hat Verreweg het Tedalijkste aa-11 e Hemen dat een af- geweest en bestaat deze nog in de oosterse z.g. orthodoxe d.W.z.
Vaiiige Priesier, die iil hat Voofbijgaail Zijli h00fd 0111 de deal" niet met Rome verenigde kerken t.a.v. de katholieke Kerk. Voor
Vail een bakkerswinkai steakt Om hard ‘Be I‘0ePe1'11 ’Di’ is milin het geldig toedienen en ontvangen van een sacrament is volgens
Lichaami’ an dail Zijli W98 Ve1‘V01§’E, niet ¢0I1saC1“‘ae1‘t- Hij doet de meeste theologen der oosterse orthodoxie als minimum ver-
immafs niet Wat de Kerk d06t, hij Verricht geeli heilige haf1<ie- eist dat men zelf tot de orthodoxe Kerk behoort en haar geloof
ling Zeals zii die kenh Hier is Wel heiligsehennis (door het mis- belijdt. In hun opvatting is de Geest Gods slechts in de ortho-
bruik Van heiiiga Woorden), Inaal" gaefl sa¢1“a1<-3 daad aa1i-WeZig- doxe Kerk volledig aanvvezig en kan Hij in de sacramenten niet
Aldus de Opvattiilg die in dale Zaak het maasi V001" de hand iigt door een buitenstaander aan buitenstaanders Worden geschonken,
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noch door orthodoxen aan niet-leden der orthodoxe Kerk. Hier- het sacrament tot stand of dient het geldig toe (als de andere

Hit komt 00k de felle efWijZi118 der imercommunie in de EuCha' noodzakelijke voorwaarden vervuld zijn). Wie bij zichzelf zegt:

ristie veertz zii is in de ogen der 100% Orthedoxe theelegen ik wil het sacrament niet toedienen, maar hij doet het toch,

eerlveudig een Orlrrlegelilikheii pleegt zelfbedrog, vvaarvan hij alleen zelf de dupe is. De genade

In de eude Kerk Wes het, em dezelfde rederl, een heel Prebleem die aan het sacrament verbonden is, dient de bedienaar niet
of eerl deer ketters teegediend d00P5e1 geldig Wee 51- Augblstirlus zelfstandig, d.i. als hoofdoorzaak toe, maar slechts als werktuig
heeft het met veel nadruk be-vestigd en hierin is hij de westerse in de hand van Chfi5’5ug_ Hij Word‘; vanZe1f dit Werktuig Wan-

Kerk tot grete Stellrl geWeeS'E- Eerl 5005-, een mehemmedaerl, een neer hij het sacrement op de juiste vvijze toedient, met de be-

heiderl kurlrlerl geldig doperl, Wanneer Zij maar Willen doen "Wat doeling te doen Wat de Kerk doet. Dit is duidelijk. De bedienaar
de Kerk doet”, als hei1ige,sacra1e handeling met de betekenis die . behoeft niet de bedoeling te hebben te bedoelen Wat de Kerk
Zii V00r hear heefi bedoelt; als hij gee-n geloof heeft kan hij deze bedoeling zelfs
Hieruit volgt dat voor een geldige, d.w.z. echte consecratie van niet hebben; hij moet doen Wat de Kerk doet.
brood en wijn niet vereist is dat de priester gelooft dat deze in Nu rijst de vraag: Wet doet de Kerk, Wanneer haar priesters
Jews’ Liehaem en Bleed Worden verenderd, m-a-W- dat hij méér ”consacreren”? Wat geldt hier als minimum? Volstaat men met
doet dan de goochelaar Fred Kaps. De moeilijkheid begint echter te Zeggen; de Kerk herhaalt de gewijde handeling die Jezus op
Wanneer men zich afvraagt: Wil deze of gene priester vverkelijk het Iaatste Avondmaal verrichtte, waarbij zij zijn eigen Woorden

”d0en Wat de Kerk deet”, en Wat meet men onder dit laatste gebruikt, ter gedachtenis aan Hem (vg1.: doet dit te mijner
verstaan? Om een antwoord te krijgen behoeft men niet te weten gedachtenis”), vvaarbij het voor de geldigheid niet ter Zake doet

Wet in het hart Verl de Driester Omgeeh Zijfl bedoeling moet te weten of te geloven Wat er precies met brood en wijn gebeurt?
blijken uit zijn daden. Als hij de sacrale handeling Wil verrich- Of moet men zeggen: de transsubstantiatie is hierbij uitdrukke—
ten die de Kerk verricht en ze op een bepaalde wijze verricht lijk inbegrepen? Het eerste lijkt voldoende te zijn, omdat de

emdet de Kerk dit Z0 deer, en deerbili de W00rdeH gebruikt die transsubstantiatie niet door de eigen kracht van de bedienaar (als

de Kerk gebruikt en emdei Zifl die gebruikt, beheeft de gelevige hoofdoorzaak) tot stand vvordt gebracht, maar door die van God,

niet Verder ‘e Vre8e1’1- Dearem zegt Leo XIII in de brief van 13 die vverkzaam is Wanneer de mens de vereiste voorwaarden heeft

September 1896, Waarin hij de anglieeense Wiidingen veer 011- gesteld, resp. de vereiste handelingen heeft verricht.
geldig heeft verklaard: "Over de bedoeling of intentie oordeelt Toch volgt hieruit nog niet dat een geldig gewijd priester die in
de Kerk niet in zover zij iets innerlijks is; zij moet erover o0r~ een ”gemeente” de avondmaalsplechtigheid van Jezus herhaalt
delen in zover zij naar buiten blijkt. Wanneer nu iemand in ernst als sacrale handeling van de Kerk en daarbij over brood en vvijn
en op de juiste Wijze de vereist materie en vorm gebruikt om ‘ de instellingswoorden uitspreekt, geldig, dus echt, consacreert.

een Sacrament tot Stand te brerlgen ef tee te dienen, Werdt hij Dan zou immers een afvallig katholiek priester, die protestants
door dit feit zelf verondersteld de bedoeling te hebben te doen predikant is geworden en in Zijn gemeente, voorgaat bjj de vie-
Wet de Kerk deer” (Denzirlger-S 3313=1955)- De kwestie Weer- ring van het avondmaal, geldig consacreren, tervvijl zijn niet
Over het gear is in eerste eenleg een Psyehelegisehei Wanneer M gewijde college het niet doet, en beider geloof (resp. ongeloof)
Werdt iemend Verendersteld ‘e Willerl doen Wat hij deer? A1“-‘P hetzelfde is. Hier moet weer het boven vermelde beginsel Worden

Weerdi Wanneer hij de hendelirlg Vrij Verrieht, Weterld Wet hij toegepast: een Woord heeft geen op zichzelf staande, inhaerente
d0e1:- Wie een spoorkaertie naar Amsterdam keept en pleats betekenis, onafhankelijk van de menselijke geest, maar het heeft
neemt in de trein die deerheerl geet, W11 near Amsterdam en de betekenis die men er in een bepaald milieu, waarin het Wordt
niet Beer Rome Wie eerl nder een herde klep geeft Weterld gebruikt, aan hecht. Wat voor een Woord geldt, geldt ook voor
dat dit veel pijn zal doen, doet die persoon vrijwillig pijn, al wil een uitdrukking en een uitspraalg geld’; Q()k voor ”Dit is mijn
hij miesehierl 00k andere dirlgerr Wie er Zerg V001‘ dreegt een Lichaam". Wanneer de laatste Woorden gebruikt Worden in de
sacrament tot stand te brengen of toe te dienen zoals de Kerk het eredjenst van een gemeente waarin‘ Zij Zuiver symbohsch, Zinne_

deer en Omdet de Kerk het Z0 deer, e15 heilige herldelingy brengt beeldig Worden verstaan, betekenen zij daar ook niets anders.
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Het maakt dan principieel geen verschil of men zegt: ”Dit brood sacrament vermindert: in pleats Van OP de teng W11 men het OP

iS mijn lichaam”, ”dit is het teken van mijn Lichaam”, ”dit de hand ontvangen, zonder te letten op vallende kruimels en
brood is het teken van mijn Lichaam”, of: ”Dit is rnijn lichaam". zonder deze zorgvuldig te nuttigen <de ”NieuWe Katechismus”,
Het is moeilijk aan te nemen dat in een gemeenschap waarin P- 405/5 Werkt d-it in de hand @1001‘ de dwelling te Verkendigen
niemand gelooft in de transsubstantiatie en ieder dit Weet, de dat de Werkelijke tegenweerdigheid Opholldt te bestaan in de
voorganger van het kerkvolk en het kerkvolk van de voorganger, " kl"1lime1S)- Oek het niet meel" bieehten hengt met een Vermin-
de transsubstantiatie werkelijk geschiedt. Het gemeenschappelijk defde eerbied V001" het H- Sacrament semen Of Werkt die in de
geloof (resp. ongeloof) is hier betekenis gevend (resp. betekenis hand; de Eucharistie verenigt ons innig met Christus en de
ontnemend). Het gaat hier dus niet over het geloof of ongeloof vrome beseft dat hij ’£0’E Hem meet nederen met een Z11iVeI' hart»
dat iemand in de stilte van zijn hart koestert, maar het geloof ~ Vrij Van Zenden, die hij daerem ’BeV01“en Verlangt te bieeh'Een-
of ongeloof dat algemeen bekend is en aanvaardt wordt en voor Een nder teken Van Verendering Van het geloef is het feit dat
een uiterlijke daad zingevend is geworden. De mens geeft aan men zich aan de liturgische voorschriften der Kerk niets meer
een bepaalde handeling een zin, God schenkt de genade door lt gelegen liggen en Zelfs de meest Saerale delen der H- Mis,
de bedienaar van het sacrament als instrument te gebruiken, zoals canon met consecratiewoorden daarbij niet spaart.
Bovenstaande opvatting heeft tot gevolg dat men zal moeten De Prektisene eenelnsie meet Zijn, dat aan de nederlandse ge-
zeggen dat ook in een ”katho1ieke” gemeente, waarin het geloof 10Vige ketneliek een deel Van Ziin Vreegere Zekerheid is Ont-
in de transsubstantiatie is verloren gegaan bij priester en ge- nomen dat in deze Hostie, dit tabernakel, Jezus Christus Werke-
lovigen en niemand het nog voor mogelijk houdt dat er met lijk tegenweordig is OP de Wiile 815 de Kerk hem heeft ge1ee1‘d-
brood en wijn iets anders gebeurt dan dat zij van functie ver- Er is een brede marge tussen zeker Weten Wat men heeft bedoeld
anderen (doel, betekenis), niet meer geldig geconsacreerd wordt. te deen en Zekel‘ Weten dat men het niet hee bed0e1d; die-
Dit blijft Waar ook a1 wil men er z.g_ ”d0en Wat de Kerk doet"; zelfde marge is er ook tussen zeker bedoelen en zeker niet be-
in feite Wil men dit immers niet, omdat men aan‘ de woorden , doelen. Dat veel gelovigen daarom het verlangen hebben de H.
van H. Mis en consecratie een andere betekenis heeft gegeven Mis bij te Wenen en ‘e Cemmnnieeren bij een Priester Veil Wiens
dan de Kerk eraan hecht, en het niet de klank der woorden is 8e100f Z13 Zekel‘ Zijn, is Velkemen begriipelijli
die het sacrament tot stand brengt. Men zal in de tegenvvoordige situatie verstandig doen om pas
Het zou ook psychologisch onverklaarbaar zijn wanneer het ge- dan te twijfelen aan de geldigheid der Consecratiei Wanneel‘
loof der Kerk t.a.v. de Eucharistie verloren ging, tervvijl men daarvoor positieve redenen aanwezig zijn. Om aan de chaos en
zich verder in het tot stand brengen en toedienen van dit sacra- de Onzekefneid een einde ‘e meken is e1‘ meal" één Temedia
ment nauwkeurig aan de voorschriften van de Kerk zou houden. 1. bisseheppen en P1‘ieS'ie1‘5 meeten net geleof der Kerk met betreke
Deze voorschriften hebben alle een diepe zin: het geloof in de king ‘wt de Eucharistie Zuiver en met nadruk verkondigen, Zod-at
vverkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus, tot stand ge- geen W/ijfel kan besteen 0Ve1‘ de befekenis die Wefdt geheeht
kemen C1001‘ de transsubstantiatie, d.w.z_ de werkelijke ver_ aan de eucharistische ceremonieén. In aansluiting daarbij moet
andering, zoals de Kerk die verstaat. De uitdrukking "tot stand _‘ el" V001" Wefden geZ01‘gd dat iedel‘ D1"ie5'EeI' zich Strikt heudt een
gekomerl” h00rt er Wezenlijk bij, Want de Woorden ”tegenw()()r.. de liturgische voorschriften. Op 1 november Wordt het nieuwe
digheid” en ”Werke1ijke” kan men hanteren en verstaan Zoals missaal van kracht. Het is de opvolger van het missaal dat door
men W11, 00k Zonder de leer der katholieke Kerk te be1ijden_ de H. Pius V na het Concilie van Trente is gepubliceerd en
Neemt men dit alles niet aan, dan moet het wel zijn weerslag V°°1ge$ehI“eVen- Dat is de gelegenheid Om de hele inegale
vinden in de praktijk. Men heeft dit gezien in de reformatie, men liturgie OP te Tuimen en een de Chaos een einde te make“ Aan
ziet het opnieuw in de katholieke Nederlandse kerkprovincie. De de bereidwilligheid Om dit te doen Z31 men éék het geleef der
aanbidding van het H. Sacrament verdwijnt; het aantal ¢0m_ nederlandse kerkprovincie in het Sacrament der Eucharistie
munies slinkt; processies, waarvoor men kortgeleden nog vocht, kunnen efmeten
Worden de ene na de andere afgeschaft; de eerbied voor het 3- P- M- VAN DER PLOEG O-P-
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" actief ingaat tegen de natuur van de geslachtsgemeenschap, en
daarom onder alle omstandigheden zwaar zondig is (vgl. Ency-

_ cliek ’Casti Connubii’). Holt’ (= Dr. J. G. Holt, sexuoloog, Bilt-
voorbehoedm|ddelen hom-

In de huwelijksencycliek van Pius XI (Casti Connubii, 31.12.
W 1930) komt met betrekking tot het huvvelijksgebruik de v01gen-

e pers ee on angs ge e e am r rac 1e er - de bereemde passage veer;
de regering wil steunen in haar voornemen om de verkoop van '

anticonceptionele middelen geheel vrij te geven. Op een vraag l Gmeet enlengs Semmigen’ in deidelijke efwijking Van de
onzerzijds ontvingen wij van moraayl-theologische zijde het vol- van het begin ef evergeleverde en neeit enderbreken
gende antwoord‘ christelijke leer, gemeend hebben in deze materie plech-

tig een andere leer te moeten prediken, verheft de kath0-
et W1 en Op e en Van et Ver O Op e Vme Ver Oop Van lieke Kerk, Waaraan God zelf heeft toevertrouvvd de on-

midde%§n ter V‘_)0rk°mi1?g Van Zwangerschap is een teken Van gereptheid en de eerbaarheid der zeden te onderwijzen en
onze tlgd. Heel 1n het b1Jz0nder moet Worden _betreurd dat dhr. te Verdedigen, te midden Van dit vervel der Zeden en met
D. Vreeze, woorldoerder van de KVP-fractie 1n de '2de I_§&I_1191", de bedoeling de zuiverheid van de huwelijksband te vrij-
vQ§gen§_gpers1k;e:1§ht§1;, iezet ver1<<_>0§>1 Zelfsgdvzor mlgderiarlgfin Waren voor deze Walgelijke smet, ten teken van haar god-
W1 VH3 eV~ 1 aa S e len specla eze e Wor en Van e delijke zending haar luide stem door Onze mond en k0n-
in de pers genoemde condooms. Wij kunnen alleen rnaar hopen digt epnieuw af;
dat automaten met deze voorwerpen niet binnenkort op vva1ge- elk gebruik Van het hewelijk eat deer menselijk teedeen
lijke manier onze publieke straten en pleinen ontsieren. Werdt bereefd Van Zijn neteerhjk Vermegen tet Veert_

planting breekt de Wet van God en der natuur; zij die dit
De uitvinding van de condoom Wordt toegeschreven aan een deem meken Zieh seheldig een greet kwead (grevis nexee
britse hygienist Condom, die in de l8de eeuvv leefde; hij gebruik- labe eemmeeulari : Werden besmet met de vlek Van ZWa_
te schapendarm, nu gebruikt men rubber. Op 6 april 1853 werd re sehu1d)_
het gebruik ervan verboden door de Congregatie van het H.

Ofcie' Waaraan de volgende Vragen Waren gesteldz Velen menen dat Pius XI met deze woorden een onfeilbare nit-
gebruik N, spraak heeft gedaan. ’H1] spreekt h1er du1de11Jk en met nadruk

ha ‘ namens de Kerk (die haar 1u1de stem verheft door Onze mond ).
con Omls lsc ‘W‘Z' me e rm V _n e C We 13 ms ru‘ Hij doet een plechtige uitspraak in een kwestie van geloof en
ment, populair" condom genoemd), geoorloofd? J zeden (in dit gevalz van zeden). Hij zegt niet expliciet dat allen

deze uitspraak dienen te aanvaarden, maar toch wel impliciet:
2) Mag een "1"°“W 11°11 bewust Passief gedragen 1°13 °°n~d°" allen, die handelen in strijd met deze leer, die steeds die der

mistische echtvereniging? Het antwoord luidde: ad 1) Neen, Kerk is geweest’ maken Zieh Sehuldig een grete Zende

Want dit gebruik is in_ZichZe1f _S1ec_ht; 2) rteenf Want hierdoor Omdat een encycliek per se geen onfeilbaar document is en om-
wordtemeegewerkt aan 1ets Wat 1n zlchzelf (mtrmslek) ongeoor- eat de gewene, be degmaverklaring ef Vereerdeling Van ketterij
loofd 15' gebruikelijke Woorden (anathema sit : hij zij in de ban) niet

Worden gebruikt, twijfelen sommigen aan het formeel onfeilbaar
111. de Katholleke E11¢Y¢10p<i<11@, 2d? Hltgflve, 01661 7 (19§(_)), P- 779, karakter der uitspraak. Hier staat tegenover dat het beslist on.-
leest men Onder Condom: Het_m1ddel 1s_tegenn‘aw-urhlki Omdat juist is alleen plechtige dogma-afkondigingen of veroordelingen
er een daad Wordt gesteli dle In Wezen (In haar aard of natuur) die op bepaalde rnanier geformuleerd zijn, als de onfeilbare leer
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der Kerk te beschouvven. In zijn ’Einfiihrung in das Christen- Sint Thomas wijst erop dat de menselijke Wet niet tot taak heeft
tum’ (Miinchen 1968, p. 229-230) merkt J. Ratzinger dit terecht alles Wat verkeerd is tegen te gaan: ’Niet alles Wat slecht is en
op tegen de speculeringen van P. Schoonenberg over het z.g. niet W31 13161181131116 1116115611 V61‘1111jd611 1110611 (1001 C16 11161156111116 W61
of twijfelachtig dogmatisch karakter van de leer der maagde- Worden verboden, maar alleen de meest ernstige dingen, waar-
lijkheid van Maria, Niet alleen plechtige uitspraken zijn onfei1- van men de meerderheid kan weerhouden, vooral datgene Wat
baar, maar ook wat de Kerk altijd aan haar gelovigen te ge- anderen schaadt, zodat de menselijke gemeenschap niet in stand
loven heeft voorgehouden, zoals de Waarheden van het Credo 11311 1011jV611 W31111661” (116 611118611 11161 W01"(1611 V61b0d611; Z0 V61-
en de Tien Geboden. biedt de menselijke wet moord, diefstal, e.d.m.’ (S. Theo1_ I II
Nu heeft Pius XI evident de aloude leer der Kerk (’nogmaa1s’, 95, art. 2)-
zoals hij zegt) verkondigd, een leer Waarin de Kerk zich niet kan D6 V1"33S 15 61115! 116611 <16 0V61“1161d V311 0115 131101 (16 ‘£33k <16 V1136

vergissen. Daarom is de discussie omtrent het formeel onfeilbaar verkoop Van Voorbehoedsmiddelen
te Verbieden’ of heeft Z11 11161‘

karakter van de boven aangehaalde uitspraak van ondergeschikt $6611 ‘£33k (meer)? Nu bestond er op dit punt in Nederland een
belang, ofschoon deze op goede grgnden kan Worden Verd_edjgd_ verbod (Wet Regout, destijds bestreden door liberalen en socialis-
Nergens is immers voorgeschreven Welke formules moeten wor- ‘$611), Van de juistheid waarvan althans de meerderheid der
den gebruikt opdat een uitspraak onfeilbaar is. Vaticanum 1 1\160161‘13111161"5.131"611 13118 0V61‘t111gd 15 g6W665'6- D6 601101616 V1338
heeft a11e-en de voorwaar-den bepaald wag;-aan een pauselijke is dus: zijn er voldoende redenen om het bestaandeverbod op
uitspraak moet voldoen om onfeilbaar waar te zijn: vvanneer de 156 11611611? 1365111115 15 1161 V61b0<1 Z61<61" 8611133111 0111 1611611611 <1-16

Paus als hoofd der Kerk een uitspraak doet in geloof of zeden van algemeen 1061311g W61"¢1611 $636111 16 Z1111 136513311 <1-6Z6 16016-

en alle christenen verplicht die uitspraak aan te nemen. Naast 11611 1111 1108? D6 K3'11101161<, (116 Z1611 11011111 3311 C16 leer‘ 1161‘

dit soort uitspraken is ook de vaste ge1oofs- en zedenleer der Kerk, Z0315 b°V611 u1t6611g6Z6’E, 1<311 11161011 11161 31161615 61311 ’j3
Kerk onfeilbaar. Zeker, condooms bestonden niet voor de l8de 3111W001"<161'1.

eeuw (? in elk geval is er pas sinds die tijd veel sprake van).
Maar de Kerk heeft ook steeds onanie afgewezen, en Wat daar‘- De Kerk Wijst het gebruik van voorbehoedmiddelen Hf. Het ge-
voor geldt, gaat om dezelfde reden ook op voor het gebruik van 11111111 61"V311 1011111611 1161 11L1W611Ii1< 11311 Z6115 61115'E1§6 g6V01g611
condooms voor de gemeenschap hebben, vvanneer het b.v. het kindertal zo

Er kan dus geen twijfel over bestaan dat het gebruik van c0n_ doet dalen dat het voortbestaan of het in vrede voortbestaan van
dooms en apparaten die dezelfde bedoeling nastreven in de ogen 016 86111661156113}? 6111001" W01011 10611161811 (F1"3111<l"1i1< V611001" 111 <16

der Kerk een groot moreel kvvaad is, heel bijzgnder Wanneer laatste honderd jaar twee oorlogen, en een derde bijna, o.a. door
deze in geslachtelijke omgang buiten het huwelijk Worden ge- 1‘ 1161 86101611 3311 11131111136111, 86V01g V311 V61‘ ¢1001g6V061‘¢16 111116161‘-

bruikt. Door de ongewenste gevolgen van deze omgang tegen te b6P61“1<111g). H61 €6101"1111< V311 V001“b61106<1I111(1<161e11 11b11’C61’1 het
gaan, bevordert het de onkuisheid. Dit zal men ongetwijfeld zien } huweliik is veel erger omdat het de huweliiksgemeenschap zelf
gebeuren doordat de voorstellen der regering zijn aanvaard, bedreigt 611 V61‘1338t, 161"W1i1 d6Ze 6611 der‘ furldamenten is W331‘-
speciaal Wanneer men de verkoop aan minderjarigen op grote 0P <16 1'1'133'E56113PP1j 10611151; 1161 8613111111 61"V311 0P 81016 5611331

schaal mogelijk maakt. ‘ door jongeren zal zelfs funest zijn. Door het gemakkelijk be-
Met het bovenstaande is een belangrijke kwestie nog niet be- 5<11111<1033r 51611611 Z311161 V1116 g6513011t5V61"1<661", 511601331 111.1 3011-

antwoord. Het niet belemmeren van de verkoop van condooms 861611, 111 611151126 111316 106116111611, W31 11161 31 Z1111 €6V01g611

e.d.m. is niet hetzelfde als het aanbevelen van het gebruik er- 51601115 81001 11311661 V001‘ <16 11133t56113Pp1j 11311 I1166101"611861l- 111

van. Een kwaad dulden of niet verhinderen is niet hetzelfde als 1113315 V311 141115116111, Z61f10611661"5111g, 661101611 V001" 3110161611, ZL111611

het, bedrijven of doen bedrijven. I-Iet is niet de taak der overheid 01110415116111, 10510311<11g1161<1, 6g0151116 6-<1-111 111 <16 11311<1 W01<1611 86-
alles Wat slecht is te verbieden en an doet zij dan ook niet; haar Werkt en Ontbindend Werken op do maatschappiul Een Christen
wetten en verordeningen moeten het algemeen belang dienen en 11138 111613311 11161 3116611 Q6611 1116<16W61”k111g V611611611 111331‘ 1111

de zuiver particuliere sector respecteren. 111061 11331" V6111108611 1136111611 1161 163611 16 £53311-
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Het is daarom niet in te zien door Welke motieven het opheffen
a het bestaande verbod voor de katholiek gemotiveerd kan K O N T R A S T E Nv n

zijn, en welk openbaar nut daarmee Wordt gediend. De zaak zal
Wel zo zijn dat men het verbod wil loslaten omdat de opvattin-
gen omtrent zedelijk goed en kwaad op het gebied der kuisheid K @ [N] T IQ A S I-IT E [N]
zijn veranderd, ook in katholieke kring. Wanneer men sexuali-
teit, sexuele ’1iefde’ principieel scheidt van de voortplanting, zo-
Ialis gebeurt thiertegenricht zicn het meest vvezenlijk protest van . Dr. Heggen

umanae Vitae), 1s met rneer in te zien Wat op sexueel gebied

?O€t0IggeOO_]€1O‘§dtZOu zijn V09? gov? het de aatrd der Zaak be' Naar onze overtuiging is kerkelijke inzegening of bevesti-

elei1s.dol;rZge1 Kiik ‘ztfeifgl \:;l]oo1?d1ee1?ir:iggwsffzfsiefgorailevlslret ging Van een tweede huwehjk (na scheming) Volop mage-" ' 1"k. I d 1k k k " '11’ k k,
voorbijgaan van elke absolute norm verklaart men dan voor £8 W3 minizifjllqiogirriaygnSvfsrdtngif S‘gg§:1n11i:;,SVeai1_

d 1" 1 fd ' d ' ' ' - ’
Ziaidlgkgirlleiiiiigg reivgt $22;5122521; vioiltgjéfglégfgegofgt zelfsprekend. Aldus de Roermondse theoloog Dr. F. F. Heg-

’ ' ' 1'd d L d1"k K th. R d H 1"k -
Verandert de publieke mening omtrent de kuisheid, dan ver- ieerginépaziiaai ignzglil bijdrige inaahetvosiek:uVY€cEtsSch;1E

andert deze zelf. Men moet vrezen dat de leden der KVP die ding,
minister Polak hebben gesteund bij zijn wetsvoorstel, door deze '

niet-katholieke opvatting zijn beinvloed. P f S h.“ b k
De KVP gaai helaas achteruit. Men delft haar graf. Grafdelvers . to ' c 1 e eec X

zijn o.a. theologen en naar hen luisterende priesters en leken die Het trouwe monogame huwehjk als interpersoonmke Ver_

g a;tSCha€)_r_m Yilkomenkwtlilefl kse°“1a_“?ere“ en, Vin een _kE,1_ houding vond prof. Schillebeeckx het ideale type, maar als

‘ " 1 h"‘h 1; f.B kh tffdtt -
volksvertegenvvoordigers die de Ogen Willen sluiten voor een der Zgnjwggflf gé) 01? tilcallgrlle ti;-Jdf O 02015e lgiik ingezegendwjsu

Liel_/1hg?bOgen’Ken kdi_e de _j,?-“itheii-kvan e leg Van huwehjk en moeten Worden. In de discussie Werd de vraag gesteld of

ms eld er er In will e we en O Ont ennen ook .nieuWe vormen van huwelijk mogelijk toegestaan zou-
den moeten Worden, met name het z.g. communehuvvelijk.
Prof. Schillebeeckx verklaarde, dat zoiets niet onmogelijk
zou zijn als blijkt, dat dit humaniserend Werkt.’ Aldus een
KNP-bericht d.d. 29.9.69 in verschillende kranten.

I Q Jezus Christus

Hebt U niet gelezen, dat Hij, die in het begin de mens heeft
geschapen, hen man en vrouw heeft gemaakt, en dat Hij

E gezegd heeft: ”Daarom zal de man Vader en moeder ver1a-
' ten, en zich hechten aan zijn vrouw; en die twee zullen één

vlees zijn? Zij zijn dus geen twee meer, maar één vlees. Wat
.

God dus heeft verenigd, dat scheide geen mens.
(Matth. 1, 4-6).
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K O R T E N 0 T | T | E S de H, Comm-unie aan de aanwezigen (katholieken en protes-
tanten) Was uitgereikt: de deken de H. Hostie ter nuttiging
gaf aan Ds. de Kievid en vervolgens hem ook de kelk met
het H. Bloed te drinken gaf.

Rahner’s zorgen en Rahner’s zor eloosheid Direct na de H. Mis begaf zich een stoet uit de kerk naar het
g -

De Duitse modetheoloog Rahner maakt zich zorgen over de nabijgelegen Stadhuisplein, alwaal" b111‘8emee$'B91‘ Witte blj
synode. I-lij is bang, dat de bisschoppen niet genoeg partici- het bevrijdingsmonllment een krans 168916 Bij deze kI‘a1"1$-
peren in de leiding van de Kerk. Dat is zijn zorg. Hij zou 19881118 Verklaarde de b111'8eIY1e6$’Ee1‘ in Zijll Tede, ’dat de
kunnen weten hoe sommige bis$(;h()ppe1'1 voorproefjes geven plechtige oecumenische Eucharistieviering, zoals die te vo-
van verruiming van bevoegdheden. ren in de dekenale St. Catharinakerk was gehouden, voor

hem het hoogtepunt van deze feestelijke dag betekende’. BijDat is zijn zorgeloosheid.
deze waardering tekende het Eindhovens Dagblad ’s ande-

Q Contestanten of protestanten? rendaags aan:
Ook de heren van Kilsdonk en Oosterhuis trekken naar de T711 11811 ‘Be Weten, dat de k°1"1iY18iI1 I108 moest komen; dat het
rooms katholieke synode in Rome, nieuwe stadhuis nog officieel geopend moest Worden en dat
Zijn zij nog authentiek priester? Of rnoeten ze eerder dorni- het bevrijdingsvlllll” it Nofmandié I108 1"I1095'B aI‘l"iVe1"9Y1-’
nee heten? Kommentaar van de redaktie (C.): Hoewel dergelijke en
Wat ze Willen is een vrijzinnige synode, andere afwijkingen van de orthodoxie schering en inslag
Maar dan is Rome toch geen plaats voor hen om heen te zijn, moeten Wij blijven signaleren en pr0‘¢esterer1- Nooit
gaan! kapituleren!

Q Oecumenische H. Mis. Q Progressief gedrang om de paus
Een abonnee uit Eindhoven schrijft (ms; KVP-min. Klompé (van ’t Reve-fan), P. J. J. Mertens (voor-
Ter gelegenheid van de 25ste herdenking van de bevrijding zitter van het saeculariserende NKV en mede verantwoorde-
van Eindhoven vond - op initiatief van. de plaatselijke Ge- lijke voor de vrijzinnige Volkskrant) Zijn bij de pans nota
meenschap van Kerken, Waarvan de R.K. Kerk ook lid is - bene Op audiéntie 8e83aI1- Wat bl-‘aaf, hé?
een plechtige hoogmis plaats in de dekenale kerk_ De Ge_ Wat moeten z0’n mensen nu van zichzelf denken als ze de
meenschap van Kerken had het ’uiteraard aan de eigen ge- PHHS in <18 08611 kiiken? Weei U het? IS dt 1“-OH Zi8Za88en Of
Wetensbeslissing (van de gelovigen) overgelaten, of men a1 Dublifi I61a’Ei0I1$ Ve1"Z01‘8e1'1'-’
dan niet aan de eucharistie Wilde dee1n.emen’_ En de KRO, die bezoeken voor bejaarden aan de paus orga-
Het priesterkoor Werd betreden door deken Kaal in kasuifel niseert! Z9 Wei8e1"' (Om redenen V9-1'1 fillancieel lijfsbeholld)
met aan zijn linkerhand Ds. H. J. de Kievid, in toga. Deken de letters van het Woord katholiek te laten vallen, de geest,
Kaal plaatste zich ter zijde van de altaartafel aan de evan- die 81‘ Hit Spreekt heeft Z9 31 18118 Prijs 8e8eVe1’1~
gelie-zijde; ds. de Kievid aan de epistelkant.
De vredespreek v/erd gehouden door de dominee, na afloop, Q Be1'mt°°1‘i5m°
vvaarvan deken Kaal zich opstelde voor het rnidden van de ’Fr0nt1ij11’ Sept 1969
altaartafel met ds. de Kievid aan diens rechterhand. Na de ’BeZ°ek de Kerk Van Nede1“1and’- Met dell-1‘ 5108311 maakt een
COI1S@C1"P1'Ei<-3 d00I' deken Kaal Werd bij de nuttiging de H, Frans reisagentschap deze zomer publiciteit voor het land
Communie aan de gelovigen uitgereikt door deken Kaal en V811 <16 WiI1dm01eI1$-
dorninee de Kievid (ieder apart) en twee priesters. Ook vele ’Vr0eger bezochten Onze buitenlandse gasten graag Onze tul-
protestanten gingen ter communie, schreef de plaatselijke peflvelden Of 0nZe Deltawerken; tharls k0II1eI1 Z6 het Neda?-
krant, die echter geen melding ervan maakte, dat _ nadat lands katholicisme bekijken”, verklaarde de informatiedienst
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van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. ANGST VOOR KRITIEK?
Van over de hele Wereld ’pe1grimeert’ men naar de studen-
tenparochie van Amsterdam, naar het PINK, naar het cate- Draagt U Confrontatie een goed hart toe? En durft U toch geen
chetisch instituut of naar andere centra voor religieuze abonnement te nemen? Vanwege de ’kritiek’ van UW milieu?
experimenten.’ Bedenkt dan dat Confrontatie niet MELAATS is. Integendeel . ..

Q Noodsituatie

<K> <X>

Wij adviseren onze abonnees om zich te oriénteren of er in
de eigen woonplaats of omgeving orthodoxe kerkgelegenheid
is en daarvan uitsluitend gebruik te maken. Voor grensge- Hebt U in deze tijd van streven naar authentieke vrijheid angst
bieden desnoods over de Duitse of Belgische grens. voor UW milieu, dat U vveerhoudt Confrontatie te lezen? Schudt
‘Om de betrokken schoolhoofden van scholen Waar vrijzinnige dan die angst van U af en abonneert U vandaag nog.
katechese gegeven wordt te doen weten, dat hun kind voor
het volgen van de katechese geschrapt dient te Worden.

»

Men trachte zelf thuis het kind katechismus-onderricht te KLOGSTERLINGEN-ABONNEMENTEN
geven of in samenwerking met orthodoxe geloofsgenoten Laat een kennis of familielid eens een abonnement op Confron-
daartoe een beroep te doen op priesters, religieuzen of 0nder- tatie noteren voor een kloosterling. V.

wijzers ( essen),
BEDENK, DAT U HET IN HANDEN HEEFT OF DE VOL-
GENDE GENERATIES GELOVIG OF ONGELOVIG ZUL- MISSIEABONNEMENTEN
LE NZIJN. Wij moeten, verspreid als we zijn gevvorden, op Wilt U misschien een abonnement geven aan een van vele ne-
eigen gelegenheid varen, op de vaste koers die Christus’ derlandse mannelijke en vrouwelijke missiekrachten in de hele
plaatsbekleder met de Kerk aangeeft. vvereld? Bedenk, dat zij bloot staan aan vrijzirmige indoctrinatie

vanuit Nederland. Geef een gift, geef tegengif.
Q Drie oorlogsmisdadigers

Laat ons in Christus’ naam en gedachtig aan Zijn Kruis, ze- PROPAGANDA
ker na 25 jaar, deze mensen, die een heidens hakenkruis Misschien wi1tU een bedrag beschikbaar stellen voor propagan-
dienden, heenzenden in vrede. da. Z0 kunnen Wij nieuwe lezers Winnen, maar 00k hardnekkige

vrijzinnigen, die ons per se niet Willen lezen, toch zo af en toe
eens confronteren. Ze zullen het soms terug sturen of in de pru1-

CREDO VAN HET GODSVOLK 1enman.d gooien, maar in vele gevallen eerst lezen. Misschien
komen ze tot inkeer.

Wij beschikken over een aantal kleine brochuurtjes met ’het
-

Credo van het Godsvolk van Paus Paulus’.
Deze zijn uitermate geschikt om uitgedeeld te Worden tijdens PLATENSPELER VOOR GEHANDICAPTE
bijeenkomsten van met ons verbon.den c0ntact- of Credogroepen In het augustus-septembernummer 1968 publiceerden Wij een
of aan kerken, e.d. brief van een gehandicapte zieke: J.B., die graag een p1atenspe-
Gaarne opgave van verlangde hoeveelheid (niet te hoge aanta1- ler had 0.a. voor het beluisteren van Gregoriaanse zang. Wel-
len). Indien Wij de portokosten vergoed kunnen hebben zijn de licht wil deze J. B. zich nog even melden bij ons?
brochuurtjes overigens gratis verkrijgbaar. En de twee briefschrijvers.
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st,-ijd PRO en CONTRA
tegen de wieg priestercelibaat

Terwijl de strijd tegen de geboorte van normale aantallen kin- De jongste bisschoppen-conferentie van de Antillen, op 6 sept.
deren wordt voortgezet in Nederland, bereiken ons via de t.v. gehouden, heeft zich in een uitvoerige verklaring openlijk en
geheel andere opvattingen. unaniem gedistancieerd van de actie tot ontkoppeling van celi-

baat en priesterschap. Van ganser harte verklaart zij in te stem-
De Duitse t.v. bracht deze dagen berichten over de situatie in men met de encycliek Van P8115 ‘Paulbls en Zij i5 Van Oordeel dat
Japan. Daar was men ons vele jaren voor in de bestrijding van de huidige celibaat-verplichting in stand moet blijven.
’geboortepieken’. Daar waren evenals hier alle middelen, die dat De Antilliaanse bisschoppen-conferentie Wordt gevormd door 12
doel nastreefden daarom heiligz tegennatuurlijke voorbehoed- bisschoppen van inheemse, franse, duitse, engelse, canadese na-
middelen, sterilisatie (verminking in ernstige mate), abortus (is tionaliteit en door de 2 Nederlandse bisschoppen Mgr. Kuypers
moord). (Suriname) en Mgr. Holterman (Willemstad).

De Japanse regering gaat echter thans drastisch omschakelen en <X> <X>

gaat alles in het werk stellen om weer meer kinderen te doen <X>

baren, omdatt
EIGENTIJDSE MEDEMENSELIJKHEID

a. Binnen 15 jaar Japan vergrijsd zal zijn.
b. Er nu een schreeuwend en stijgend tekort aan mankracht is De Tijd heeft de progressieve medemenselijkheid in haar vaan

om de industrie te bemannen. geschreven. Voor ver van huis. De derde wereld en zo. Dichtbij
ook?

En danken wij onze industriéle voortgang niet aan het feit, dat
Zuid-Europeanen, Noord-Afrikanen, Klein-Aziaten WEL vo1- De eertijds machtige scheepsbouwondernemer Verolme, toen
doende kinderen ter wereld brengen en onze nvsh-marxistisch- door de Tijd geprezen, is van zijn voetstuk gevallen. Het kan
humanistische amoraal niet onderschrijven? iedereen overkomen. Maar hoe hoger men staat, hoe pijnlijker

men valt.

Op 3.10 Wijdde de Tijd er een rijmpje aan, waarin gezegd Werd,
dat hij nog Weerstand bood aan zijn vonnis, ’zo1ang zijn onder-
pand nog niet zijn onderpantalon is.’ En een dag later" werden de
lezers vergast op een stripje. Dat begon met de kleine Verolme,
die een speelgoedscheepje in een fles bouwde. En vervolgens
Werd het hoogtepunt in de carriére van Verolme geschetst. Ten-
slotte zijn neergang en het weer spelen met dat scheepje door de
ouwe man Verolme. Geen +, een dikke —.
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EEN ENGELS PRIESTER VERTELT OVER ZIJN VAN JE HIP, HIP, HIP . . . .

In het DvNL d.d. 4.10.69 kon men het volgende vinden:HUISBEZOEKEN
Maria Gommers te gast in JongerenkerkMen luistert nauvvelijks, omdat men de tv niet af Wil zetten,
VENLO 4 oktober - Na afloop van de eucharistieviering dieh t ht 1'd.H" tt t,dtd '1 fl ’

Oogs ens e ge Lu 1] cons a eer a e germs Oze a Va zondagmorgen in de Venlose Jongerenkerk met het themavoortgaat. Dat de jeugd geen interesse meer heeft.
’Sport en leven’ wordt gehouden, zullen enkele jongeren deDat velen af en toe de kerk zien van binnen. Overal infiltreert _ _ . _

~- bekende atlete Maria Gommers intervlevven 1n het kerkge-h t ' h "d d . T h d t h :

e meuwe el en Om Oc -oorgaan’ Zeg 13 en -- b . H00 twaarsch"nlijk is daarbij ook de atlete Wilma”Ik ben priester, ik kom nlet om geld te vragen. Als men ml] Ouw gs 1J_
~ van de Berg present. Tigdens de eucharistievlering Wordt doorhet bij gelegenheid a1 eens aanbiedt - zelden - weiger ik het . . . . h .

stee s
d ,, koor en orkest muzlek u1t de ohverse Inlssen ten ge ore ge-

bracht."Ik korn niet om over politiek te spreken. Ik kom om te zien
hoe het geestelijk met hen gesteld is en om hen te he1pen.”

(Le Christ au monde. 1969 nr. V) Kapelaan Brueren stunt verder, ongehinderd.
”Mijn huis is een huis des gebeds, maar jullie hebben er een
sportzaal van gemaakt,” zou men zeggen.DE KERK ALS ZONDEBOK IN MOZAMBIQUE _

De Belgische missionaris Pater R Roesems (Wme Pater) is 7 En dat bl] allemaal dle SpOI‘t?3CCOIl’1II10datl€. En heeft de horeca-

jaren missionaris geweest in Mozambique. En uitgewezen vorig Sector geien Zaal beschlkbaam
Als ze met komen voor de H, Mis, komen ze rnisschien voor dejaar, omdat hij partij koos voor het volk en tegen het regiem.

Geeft ook 1113 zoals de links-katholieke pers de Kerk de schuld? SP0” he'
DVNL 6.10.69:

Pater Roeserns vertelde ons, dat de rooms-katholieke perk in
50 % KENT HET "ONZE VADER” NOGPortugal een veel minder grote invloed heeft dan we in. Ne- _ _

Een moderator aan een school voor voortgezet 1.0. 1n een zu1de-dld 'Dd"t 1 .’D "t1" kt‘ __ _ ,

er an gene“: Zun e ge Oven e Vrume Se am maa In lijke stad peilde de geloofskennis van z1_]n katholieke pupillen,Portugal en de kolonies de dienst uit. De mensen die daarvan ’ ,

die in september 3.1. voor het eerst naar die school kwamen.lid zijn hebben geld en dat investeren ze in de kolonies. De _

vrijmetselarij, een sterk besloten organisatie, is altijd al sterk 50 % kon het Onze Vader neg bldden’ de rest met meer com-
pleet of geheel niet.geweest in Portugal,
De schuld? ”Pr1rna1r de prlesters, die de Kerk afbreken en metZeker is het, onze correspondenten uit Ibero-Amerika berichten _

de rug naar de Kerk 1even,” ze1 d1e moderator.het ook, dat de vrijmetselarij ook daar machtig is.

PANORAMA VAN “MISERE OF MISERABEL PANORAMA?
Panorama heeft alom een mini-blaadje rondgezonden. Voor de SCHIJN'0ECUMENE

d b- De pausen Joannes en Paulus hebben opgeroepen tot uitersteacquisitie. Behalve een onbeduidend stukje met de aar i3 pas- _ _ __

Sende Opschepperij Van Drs_ Ruud J_ Bunnik en een als indruk_ krachtsinspanmng om de verdeeldheld onder de Chr1ste11Jke

Wekkende bedoelde maar niet zijnde bijpassende foto o.a. dit. kerken _0p te heen Deze Z0 enthouslaste pogmg IS gestagneeri
Want die pausen bedoeldenz oecumene op basis van orthodoxie.Een beeld van een vrouw, die negen kinderen heeft van negen

verschillende mannen. Alle kinderen buitenechtelijk. Dus ’corn- E1‘ 15 9eIl_W11de schunoeeumene losgebroken. Qp basls van de
heterodoxie De oude variant 1n het protestantlsmez de vrijzin-munehuwelijken.’ Een foto erbij. Wat een sensatie, zeg! -

Marxisten zouden spreken van decadent kapitalisme. Om uit nlgheld Staat hoog genoteero. en ontvangt veel impulsen en veel
aanhang vanult het VI‘1]Z1n1'11g8, dus lllegale deel, van de katho-menselijke ellende munt te slaan. Laten Wij het op decadente za-

kelijkheid houden Doe at ding de dear uit! Dan Wordt het pa_ heke kerk. Wat na de ‘vr1Jz1nn1ge fase 111 velerlel mensen-

norama van UW leven en van de wereld serener!
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zonder-God. In de Kerk heeft men nu jaren gedokterd aan de I I
genezing van de vrijzinnig besmette takken en takjes. Het heeft
niet mogen baten. Steeds meer delen van de boom Worden aan-
getast, verschrompelen en sterven af. Kappen is geboden, ter- S '
vville van de gezondheid van de hele boom, Waarvan de Wortels
en de stam nog gezond zijn.

Deze circulaire werd verzonden:
WERELDWIJD ORTHODOX BLOK
Als de vrijzinnigheid in de Kerk niet spoedig Wordt gesaneerd, Amersfoort, datum postmerk
door personen, die vrijzinnigheid vanuit hoge posten uitzaaien L5,,
te nopen af te treden, Wat dan?
Om te overleven, (18.11 maar: blokvormingl Zoals de vrijzinnig- Het in Chur gehouden symposium van europese bisschoppen
heid kan d°en- Hoe anders Zou de Orthodoxie met G0d$ 1111119 heeft een ruime Weerklank in de pers gehad. Dit was in niet
kunnen overleven‘? geringe mate te danken aan het optreden van Wat Wel heet

' "contesterende priesters”. Zij hebben niet aileen het symposium
/J Wat levendiger gemaakt, maar hebben serieus gediscussieerd

BETALINGEN: wij zijn in arren moede er toe overgegaan een Qver Zaken die elke priester a3,11gaa,11_

aantal postinkassds uit te zenden voor achterstallige betalingen In samenwerking met Katholiek Archief heeft de nederlandse
(VeI'hO0gd met f 1,00 PTT—kOSt€n)- Immers het jaal” 1969, 6111- groep priesters "Septuagint" die een belangrijke bijdrage aan de
dig? 31$ abonnemensjaar Volgen 0I1Ze 8aI1k0r1di€i11g in C0n- priestercontestatie in Chur heeft geleverd, over a1 deze gebeur-
frontatie 1111 april/mei, 31-12-69 E11 Velefl hebbe 110$ niet be- tenissen een dossier samengesteld, getiteld "Septuagint van Chur
'Eaa1d- Sommigen Zijn Zelfs e@n Of meer jaren achter. naar Rome”. Het dossier bevat o.a. het overzicht hoe de neder-
Het blijkt, dat men meermalen in de War is gekomen door het landse groep tot stand kwam, het verloop van haar besprekingen
feit, dat het abonnementsjaaf Voofheen liep V311 april tot aD1'i1- en haar optreden in Chur, de aangenomen moties, de brieven aan
AIS iemand V001‘ het eerst b.V. in december 1968 betaalde kreeg bjsgchoppen en pans, enz, Het dossier sluit af met een aantal
1111/Zij de nummers van het toen lopende jaar tot en met maart persreacties op het gebeuren in Chur, en enkele notities in het
1969- Het is 1°gi$¢h, dat Over 1969 (apfil-december) 1108' 99115 algemeen over contesterende priestergroepen in het buitenland.
ab0Y1n-emefltsgeld VeI‘5¢h111di€d- 15- In de titel is het uitzicht op de bisschoppensynode in Rome ver-

Werkt vvaar Septuagint en andere priestergroepen eveneens aan-
wezig zullen zijn. Het dossier documenteert deze belangrijke fase
in een stuk europese kerkgeschiedenis. Het is niet onmogelijk dat
de priestergroepen een hoogst belangrfjke rol in de kerkelijke
vernieuwing van de toekomst gaan spelen.
Een goede, objectieve informatie over hun ontstaan en eerste op-
treden, evenals het kunnen beschikken over de authentieke
teksten van deze groepen zijn daarom voor ieder die zich be-
trokken voelt bij de kerkelijke ontwikkelingen, onmisbaar.
Het dossier "Septuagint van Chur naar Rome” verschijnt uiter-
lijk rond 20 september. U Wordt aangeraden nu reeds het dos-
sier te bestellen, zodat U er zeker van bent dat U aanstonds na
verschijnen een exemplaar krijgt toegestuurd. De kosten per
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eXemp1aa1" bedragefl Vijf guldell B13 bestellillgen V811 minimaal ze gooien daar het kind met het waswater weg. En het droe-
10 ex. tegelijk wordt 10 % korting verstrekt. Voor Uw bestelling viggtg vind ik, dat dg pyiggterg 1}()()1'0p lope;/L Gogd, jg mag me
kv-t U gebrllik makefl Van Onderstaand biljet dat U 81$ d1‘u1<— conservatief noernen. Maar als ik niets meer had van dat oade,
We1"1< naar 011$ kunt 0PS11u1"eY1- dat degelyke, was ik hier al Zang weg. Ik heb kardinaal Alfrink

gevraagd, of hy me voor een paar maanden z0’n priester met
Met de meerste h00ga¢hting, gewetenswroeging, iemand die wil aittreden, zoa kunnen sturen.
Redaie ”Kath01ie1< A1"¢hief” Ik weet zeker, dat hy ofwel binnen drie dagen doodziek naar

huis zou rennen of tenslotte zijn toog weer aantrok. Weet je
Wie Ran ml h00€a¢hti11g, laat Swan ”meeY$'Ee hoogachting” heb- wat de kardinaal terugschreef? Zo’n priester kan ik nergens
70811 V001“ Z031 Z-8- Obietief (maar geraflleerd ¢Omp10t—) werk. vinden. In de Kerk van Nederland ben ik zwaar teleurgesteld,

ik heb echt geen prettige vakantie gehad dit jaar. 1k heb voor
mezelf uitgemaakt, dat ik niet meer naar Holland zal terug-
gaan. Mijn leven ligt hier, ik zal er ook wel sterven.’

K Frans Schlooz is rechtuit, zeker van God, byna blind vertroa-
E h " " ' wend op iets, dat hy nog Genade noemt. Ik ben ervan over-en tuigd, dat hy het zonder die bovennataurlyke inspiratie niet

Y zou volhouden. Hy zou lichameljik (’ik ben al jaren ziek, ze
weten niet wat het is’) en geestelijk al Zang in deze broeierige,

Franz 56111001, (57), Venlonaar, Salesman van D011 B0560 in stinkende ellendige uithoek van de wereld kapot zijn gegaan
India, Was in hetDa€b1ad V- NOOIY1-Lilnbufg V811 2-9-69 en daa1‘- aan de aitzichtloosheid. Maar h'y' sjouwt zich letterlyk een
Ila, VOOFWBPP Van een Serie artikelen, gevolgd door een SL1¢¢eS- ongeluk, iedere dag van 5 aur in de ochtend tot middernacht.
volle hulpaktie, Deze pater heeft op zijn rekening 0.a. staan: het E314 man me; ’n gnwaaygghynlgk uithoudmggvgrmogen, een
$ti¢h'¢eY1 Van een melaatsellkamp, jeugdleider in de Slums, mana- rusteloze optimist, die psychisch in staat is om in één kwartier
ger van een ambachtsschooltje, zielzorger in een aantal dorpen, mew» mgngglylge migeyig re vgrwerken dun 1,|;_ij in een heel
vluchtelingenhelper, beheerder van een tehuis voor stervenden. 1/;qgyl55nZ@1)(;‘11_

Wij laten hier een paar citaten volgenz

’lk heb weer zestig mensen, die ik iedere dag een uurtje voor-
Wat betekent voor Frans Schlooz het missionaris-zyn, de Kerk, bereid op het doopsel’, doet missen, hoort biecht (’ja, nog in
het geZ00fP ’Met dat Zaatste heb ik geen moeite. Als ik niet de oude trant’). Leidt een bloeiende Mariacongregatie, en staat
geloofde in God, wat dat ook mag zijn, hield ik dit geen dag tegelyk praktisch aan de lopende band I-Iindoes en Moslims
vol. Ze mogen in Europa van God zeggen, wat ze willen, voor (’han eigen priesters komen niet in deze sloppen’) b_ij in han
mi] is Hy niet dood. Hy Zeeft in de gezichten van al die dui- Zaatste ogenblikken, kan letterlyk geen minaut in zyn romme-
zenden stumpers, die ik aan de dear kryg. 1k zit iedere dag aan lig kantoortje zitten zonder dat er ryen mensen aan de dear
han sterfbedden. Dacht je, dat het voor my’ verschil maakt of staan om hem aan de kop te zeuren met hun klachten.
ze katholiek zyn, of Hindoe, of MosZimP Welnee. Al die ziektes, Laisteren, afwegen, beslissen, uren per dag. ’1k heb vaak ge-
die honger, al die sterfgevallen, het maakt me vaak genoeg noeg, dat ik dat gezanik niet rneer verdraag. Dan sluit ik me
kotsmisselyk. Met dat mooie woord van jallie, medemense- op. Of ik ga naar de kapel. Dat God het clan maar uitzoekt.
lykheid, kom je er hier niet. Er moet iets anders zyn, dat me ]a, ale Voorzienigheid speelt een essentiele rol in myn leven.’
de kracht geeft om door te zetten.’ Hy ergert zich aan de EEG: ’Als ik maar eentiende procent
En de Kerk? ’De ontwikkelingen in Nederland vind ik ver- kreeg van al jallie voedseloverschotten, God, wat zouden myn
ontrustend. Ze mogen van my alles op de helling zetten, maar stakkers kannen eten!’
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deze grote waarde niet beschermen door een geregeld uitdragen
ervan in verklaringen van onze Bisschoppen en in de opleiding
van onze toekomstige priesters - en waarom dan niet de aloude
verplichting gehandhaafd? Men gaat toch niet ”een zwaar gees-

Onderstaand artikel deden Wij toekornen aan de Hoofdredactie telijk Verhes” riskeren aan een experiment’ dat anes Op losse
schroeven zet en o.i. juist in deze tijd op een mislukking zal uit-van het Dagblad ”de Tijd”: "Dieu et mon droit”, met verzoek

Om Opname' Dit gebfurde met’ We Vroegen toen ons artlkel Egan derde berichtje, dat ons opviel was: ”Oecumene in de her-
terug: geen antwoori stelde Stevenskerk - Zondagavond zal er een hervormde kerk-
Hat bewuste artikel luidde als V01gt: dienst zijn, waarinneen open avondmaal Wordt gehouden” - De-

Met verbazing en bezorgdheid hebben Wij in het no. van. 20 sept. keniMartm Van Numegen _1S een der V°Or_g_angers” " voor Watin de Tijd enkele artikelen kennis Z0 voor onze protestantse broeders in hun geloofsuitmg doen, hebben We
d k d alle respect - maar als een katholiek priester aan een openh t fh l"k. W b " ‘t, h ' - .. ..e proe uwe U e egmpen ale .Oe leman an Veron er avondmaal als voorganger deelneemt wekt h13 een valse SCh1]I1stellen, dat het monogame huvve11Jk oo1t door de kerk kan wor- ’_

d 1 1 - h d kerk het Voorechtel--k ver_ 1013 protestanten en aanwe-z1ge kathoheken. De Eucharistle 111en osge aten en evenmin oe e 13

keer zoals dit in het proefhuwelijk wordt voorgesteld ooit zou kathoheke Zm ls ons te dlerbaar dan dat men voor H‘ Offer en
’ ’ 1'11 ' d 1 t h"tt tllen.kunnen aanvaarden. "Van den beginne” is het huvvelijk mono- Maa U3 een Surrogaat In e p aa S Sc 1311 e S e

gaam ingesteld en het 6de gebod blijft onverbiddelijk gelden.
Over Wat de psychiater Nevejan schrijft, zouden we zeggen: ge H‘ BEMELMANS’ pr‘
bent er totaal neven’ Jan Welten-Heerlen, 4 oktober 1969

Als het besproken boek een v/erkstuk heet van het Kath. Nat.
Bureau voor geeste1ijke(!) volksgezondheid - dan beware men
ons voor zo’n bureau en dergelijke werkstukken. Dit gaat af op
compleet heidendom. Onze bezorgdheid geldt eveneens voor de
meegedeelde aanbevelingen voor het aanstaande pastoraal con-
cilie b.v. zo ten aanzien van het ontkoppelen van priesterschap
en celibaat en het handhaven van uitgetreden priesters.
Wij vertrouvven dat Paus en Bisschoppen hun stelling in het 2de
Vatic. Concilie met praktisch algemene stemmen genomen, en
door de Paus nogeens uitdrukkelijk in zijn Encycliek over het
priesterlijk celibaat uiteengezet, gestand doen.
We hebben weinig aan een toevoeging alsz ”met erkenning van
de Waarde van het celibaat omwille van het rijk der hemelen”.
Dat zijn o.i. dan loze woorden - juist de vrijwillig aanvaarde
verplichting is een gewenste waarborg, om het zo Waardevol ge-
achte celibataire priesterschap te beschermen - Bisschop Moors
erkent in het interview in de Telegraaf - ”dat hij het verschrik-
kelijk jammer zou vinden, als een ontkoppeling van celibaat en
priesterschap tot gevolg had, dat er geen celibataire priesters
rneer zouden zijn.
Ik geloof, dat We dan een zvvaar geestelijk verlies zouden 1ijden”
- Indien dat zo is - en het is o.i. volkomen juist - waarom dan
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Kardlnaal Graclasl Bent U ookz niet van mening dat de bevolkingsgroeiin India
I bl ' Psteunpaar voor de moraal 66” pm W" “

"Wij leggen de nadruk op verantwoord ouderschap, zoals ook de
paus doet in zijn encycliek. Niemand heeft het recht de ouders
te vertellen hoeveel kinderen zij moeten hebben. (Op de affiches
die de regering in heel India verspreidt, staat: Twee kinderen is

Volgens een interview in de Tijd van 8.10.69 zei kard. Gracias, genoeg R6d-) NOCh C16 Swat 110011 <16 k61‘k mag Z1611 106111061611

aartsbisschop van Eombay (India) o.a. het volgendez met het kindertal in de gezinnen. We kunnen alleen benadruk-
ken, dat de ouders hun verantvvoordelijkheid moeten beseffen.
Maar bij de beperking van hun kindertal mogen de ouders geen

Wat is 141,1) uigig op de emycliek 1-lmmmae Vitae mm 35 juli voorbehoedmiddelen gebruiken, want dat gebruik is tegen de
D3 paugelgkg yightlyngn in dgzg 51/Lcycligk inzakg gg- natuurwet. HEI gebruik V811 kunstmatige middelen IS H1913 1ZO€—

boorteregeling zyn niet te verenigen met de campagne van de 86$t='=1a1"1-

lndiase regering voor gezinsbeperking met de meest drastische
middgZe1q_ Mét de regering vinden ook Wij het belangrijk dat de verdere

bevolkingsgroei wordt afgeremd. Maar dat mag alleen met ge-
”Ik was een der leden van de pauselijke speciale commissie in- 00r100fde middelen gebeuren en met de nadruk op de verant-
zake geboorteregeling die aan de Heilige Vader rapport uitbracht woordelijkheid van de ouders.”
voor de encycliek Werd geschreven. Wij bisschoppen van India '

hebben de encycliek aanvaard en Wij hebben dat aan de Heilige '

Vader laten Weten. Wij beseffen dat het voor de ouders soms DEG GRATIAS!
moeilijk is zich aan de pauselijke richtlijnen te houden. Maar de
Heilige Vader kan de Wet van God niet veranderen. Die Wet kan
hard zijn voor de menselijke natuur. De formulering in de ency-
cliek is de Wet van God, zoals die wordt gepresenteerd en uit-
gelegd door de Heilige Vader. De mensen moeten die richtlijnen
aanvaarden, hoeveel moeite dat ook mag kosten.”

Hebt U de regering van uw opvatting in kennis gesteldP

”In de regeringscampagne voor gezinsregeling wordt het gebruik
van voorbehoedmiddelen gepropageerd. Wij hebben de autoritei-
ten laten weten, dat We dat niet kunnen aanvaarden. In onze
controverse met de regering hebben we ook verwezen naar een
uitspraak van Gandhi uit 1936 dat hij tegen het gebruik van
voorbehoedmiddelen Was. Wij hebben de regering vooral ge-
Waarschuwd, dat zij respect moet tonen voor hen die geWetens-
bezwaren hebben tegen de gepropageerde geboorteregelings-
methoden”.
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(vgl Confrontatie nr 17 dec 1966 p 61) Graag bespreek in nuBRENG zijn ‘paperback Horyiaonlzalistische ,Godservaring. Het geloof in
God bij J. A. T. Robinson en Paul Tillich (T. Wever, Franeker,

AANBEVQLEN LEC TUUF? Z1-> 118 ‘°1Z~ 1‘ 8-90-

De anglikaanse, of ex-anglikaanse, ex-bisschop John Robinson
heeft hier veel kwaad gedaan en aan het licht gebracht met zijn
Honest to God. Katholiek-gedoopten waren er enthousiaster over

In de dertiger jaren werd hier een trilogie bekend van de Noorse dan vrijzjnnig-pr01;es‘[;a11ten, Dominee Van. Dijk bestudeert de
Schfijvel‘ T1-"ygve Gulbransselli De gesehiedellis V311 het geslacht opvattingen van Robinson, van diens inspirator de theoloog Til-
Bjarndal. Hoofdstuk 13 van het tweede deel, Winden waaien om lich, en van de wijsgeer Schelling, zoals Tillich die met instem-
de rotsen, vertelt ons in de Nederlandse vertaling van Dr. Annie ming weergeef1;_ Het is geen lichte kost, maar Wel belangrijke
POS1:huI‘I111S het volgende 0V<-1'1‘ @911 lutherse dorpsprediknt Hit stof voor Wijsgerig en theologisch geschoolden. Bij een Weten-
het begin Van‘ de Vorige eellwi schappelijker bespreking zou ik met Van Dijk eens disputeren

over de vraag, of hij soms niet onbewust Wat natuurlijke, fi10so-
Dominee Ramer stond niet, gelijk zoovele dominees van fische godsleer door zijn betoog heen werkt, en of dit Wel anders
dien tijd, Op den preekstoel Om een verontschuldiging bii- kan. Historisch vind ik het niet zo ”onbegrijpe1ijk” als hij (99),
een te filosofeeren voor het feit, dat er helaas, mogelijker- (131; een dergelijke vrijzinnigheid opgang heeft kunnen maken.
Wijle een G0d- be$t°T1d- Hij Stond daar om den kerkdienst En als Schillebeeckx de godsleer van Robinson goed orthodox
‘e 1“-Olldefl, en hij geloofde an Z1311 God’ Zoodat de geheele noemt of noemde (91), verbaas ik me daar minder over dan Van
oude kerk leefde. Dijk doet: het is rnaar, Wat men onder orthodox verstaat.

Dezelfde uitgever vertaalde een Duits boek: Georg Huntemann,
Deze eerwaarde lijkt geen erg katholiserende lutheraanz zijn Geloven tussen gisteren en morgen (237 b1z., fl2,50). Dit is niet
beschouvvingen over aflaat e.d. zullen zelfs zeer anti-katholiek als wetenschappelijk Werk bedoeld, maar geeft populaire apo-
bedoeld zijn (vgl. hoofdstuk 25 en -30). Maar heel Wat ”pastores” logie. De schrijver lijkt me iemand die ogen en oren Wijd open
die nu officieel nog r.k. heten, zouden van ’s mans onvervaard- heeft voor de geloofsrnoeliijkheden van onze tijdgenoten. Soms
heid iets kunnen overnemen. vind ik zijn argumenten iets te gemakkelijk, maar Wie in de
Het is niet de eerste keer, dat We in deze rubriek protestantse stof thuis is, vindt in dit boek veel nuchtere kritiek op gang-
literatuur aanbevelen. In de Church of Eng1and*) en in de Ne- bare ongeloofs-vooroordelen.
derlandse Hervormde Kerk zijn heel Wat geestelijken, resp. do-
minees die het neo-modernisme aandurven. Zij kunnen meer aan De uitgever Josef Habbel, te Regensburg, brengt veel goed.-
het Woord komen in geschriften dan de Nederlandse katholieken katholieke lectuur op de markt. Een paar jaar geleden publi-
die het geloof van hun doopsel niet willen verloochenen. Ook ceerde hij de Duitse vertaling van Trojan Horse in the City of
binnen de Gereformeerde Kerken in Nederland bieden enige God, door Dietrich von Hildebrand. Vorig jaar publiceerde de-
auteurs verzet, zij het minder dan men een 10 jaar geleden zou zelfde schrijver bij dezelfde uitgever Die Enzyklika "Humanae
hebben verwacht. Vitae” - ein Zeichen des Widerspruchs (40 pag., DM 1.80). Ik
Van de gereformeerde theoloog M. P. van Dijk kwam a1 eens heb tegen enkele historische en Wijsgerige argumenten bezwaar,
eerder zijn boekje Naar een nieuwe vrijzinnigheid ter sprake maar daar staat m.i. veel meer goeds tegenover. Von Hilde-

brand’s bevvondering voor de huwelijksmoraal van Pius XII bijv.
zou ik graag bijvallen. Beschamend voor veel priesters, dat deze

*) We vergeten niet, dat veel anglikanen meer katholiserend dan pro- leek, een Wereldberoemd wijsgeer, openlijk 8.0111361‘ de leer van
testants denken. Maar niet alleen anglokatholieken verzetten zich tegen de de Kerk is gaan S1;aan_
neomodernistische stroming.
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Bij Habbel verscheen vorig jaar nog van de dogrnaticus Alois lisme-idealisme. Scherp kritiseert hij de tendens, ons verstand
Winklhoferz Ich glaube. Die Botschaft des apostolischen Glau- het vermogen tot betrouwbare speculatieve kennis te ontzeggen,
bensbekenntnisses (87 blz.; ingenaaid DM 5.80, gebonden DM en het als louter managersfunctie te beschouwen.
7.80). Het boekje laat zich zonder veel moeite lezen, a1 is de Bij mijn Weten is in ons blad nog nooit genoemdz DOSSier On
schrijver een vakman. Hij gaat rustig en duidelijk op recente af- ID@—C- IS it H Parallel hiéfarhy? (Anglo-Gaelic Civic Associa-
wijkingen en verzwijgingen in (bijv. p. 24v. over De nieuwe ka- tion: G. A. Lavvman, 50 Crockford Park Road, Addlestone-, Wey-
techismus). bridge, Surrey) 68 p., 3 shilling. Het IDO-C is ontstaan uit het
Enkele punten zijn me niet helemaal cluidelijk gewordenz p. 40 DO-C, 07-at ‘£91’ £61989“-heid Van Vaticanum H Werd °Pg9I"i¢h'E, en
over Maria’s maagdelijkheid in de geboorte van Haar Zoon, p. tijdens dit concilie nogal actief Was. Deze machtige internatio-
35 en 41 Over parthenogenese, p. 54 over de datering van Jezus’ nale organisatie is momenteel misschien wel bij uitstek de v1ees-
hemelvaart. - Als studie- of medidatieboekje is deze publikatie b00rn in het 1iChaaII1 V811 <16 Kerk-
zeer bruikbaar.

Wie beter Frans leest dan Engels, kan zich voor kritische lec-
Pater Ralph M. Wiltgen S.V.D_ heeft het twee-de Vaticaanse tuur over het IDO-C, en trouwens over het hele neomodernisme,
concilie meegemaakt. Hij schreef er een boeiend verslag over: Wcnden tot de Club du Livre Civique, 49 rue des Renaudes, Pa-
The Rhine flows into the Tiber, The Unknown Council (I-Iaw_ ris (1'7e) of tot Savoir et Agir, 151 rue de la Pécherie, Bruxelles
rhorn Books, Inc.; New York City, 1967), $ 6.95. Het is 18.
een boek om achter elkaar uit te lezen, en om telkens weer op Er moet een markt zijn voor goed-katholieke publikaties. Tegen-
te slaan, met behulp van het register. Een goed tegenwicht voor gif is hard nodig voor degenen die dag in dag uit het meest
de lezers an Michel van der Plas en Gabriel Smit! Nuttige barre ongeloof krijgen te verteren. Laten We daarom morele
achtergrond-informatie geeft ons als insider Mgr. Marcel Lefeb- en financiéle steun geven aan beter gerichte literatuur.
vre in zijn brochure Aprés le Concile. L’Eglise devant la crise
morale contemporaine (Cercle dflnformation Civique et Sociale; DR P. DEN OTTOLANDER,
51 Rue de la Pompe, Paris-XVIe, 1969) 10 blz., NF 4.00. Hofwiikstraat 33, Arnhem

Van Hans Urs von Ealthasar bespraken We al eerder zijn boekje
Cordula oder der Ernstfall (Confrontatie nr. 28, okt. 1967, p. 74-
75). Nu heeft de uitgeverij Herder zichzelf overtroffen, door van
genoemde schrijver het boekje Wer ist ein Christ? in haar g0ed- Wahrheit und Leben-Entscheidung. Uitgave van RK Pfarramt
kope pocket-reeks op te nemen (Herder-Bcherei 335, Freiburg St. Eochus (Dr. Erwin Hesse). Redaktie: Dr. Eduard Kamenichy,
i. BI‘-, 1969) 127 peg. V011 Balthasal‘ is rliet alleen Wijsgerig en A-1030 Wien. Oesterreich Hauptstrasse 56. In april 1.1. verscheen
theologisch geschoold, hij is ook een meeslepend stilist. Zowel het eerste nummer van dit orthodoxe maandblad, dat Wij met
met lichtvoetige ironie als met bittere ernst zet hij zich in dit grote belangstelling lazen en Waarvan Wij de eerste vier num-
boekje schrap tegen de ondermijning van het geloof. I-Iet is een mers dezer dagen toegezonden kregen.
verkwikking, zo iets te lezen, ook als men over bepaalde pas-
sages met schrijver de degen zou willen kruisen (bijv. pag. 42, Kardinaal Daniélou: La foi de toujours et 1’homme d’auj0urd’hui.
68-70, '73, 97-99, 111v.). Kardinaal Suenens, de teilhardisten etc. Beauchesne, Paris, 1969. 146 p., 12 fr.
etc. krijgen enkele flinke vegen uit de pan.
Voor Wijsgerig geschoolden is interessant een boekje van de Wij ontvingen ter aanbeveling de goed verzorgde Pro Juvente
Luikse filosoof Prof. Marcel De Corte: Uintelligence en péril de Oranjekalender 1970. Prijs f4,00 (bij toezending plus f0,70)
111011 (EditiO11S du Club de la Culture Frangzise, 42 rue d’Ulm, postgiro 51 74 00 van Kalenderactie Pro Juvente, Amsterdam.
Paris, 1969) 303 p. Hij bouwt zijn betoog op de tegenstelling rea- T_b,v_ kinderen in moeilijkheden.
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Algemene Missiekalender 1970. Ook goed verzorgd. Ook voor . .. . .

. . . losslng. Maar als er nu naar alle schyn geen overwmnmg moge-
een goed doel. Maar meer op het soclale en mmder op het sp1- Z..k . . . .

. . . . . y 1s, lzgt dan dc weg of de te volgen methode met an de
rltuele gerlcht. Toch horen vertlcaal en honzontaal 0nafsche1de- d. d b . h l I d .l..kh .d>wk bijeen f350. aanvaar mg, e erustmg, et eren even met emoezy er .

' ’ Want al wordt desnoods de 1’VLO€1C€ dze wy moeten doen om
H - II staande te blijven, om trouw te z_ijn nog groter, Petrus heeft

Een ogenbhk met U aan zyn vraag het indirecte maar zo duidelyke antwoord toe-
Dr. B. Naaijkens M.S.C., in 1938 te Nijmegen gepromoveerd tot gevoegal: G1] hebt de woorden van het eeuwig leven.’
doctor in de klassieke talen op een proefschrift over Plato en de Daarom geloof ik Heer en blijf in het geloof myn blijdschap
laatste jaren rector van het klooster en internaat Koningsbosch vinden, alle troost en alle levensmoed die ik nodig heb. Uw
(Limburg), auteur van vele boeken over het geestelijk leven, waarheid, aw Persoon, uw leven, uw evangelie zyn telkens
publiceerde thans een reeks van 181 korte, mediterende m0no- weer de grootheden die ik in mgljn gedachten tegenkom en

logen met de Heer, waarin de auteur zijn grote gaven van geest waaraan uw belofte verbonden is: wees getrouw tot in de dood
én hart geheel op Gods liefde concentreert. en Ik zal u ale kroon des Zevens geven.

Het enige Heer, wat ik verlang is u trouw te mogen blyven.
761145 C7’/-1‘i$W5, £1] hbt my liefgehad. 16d@1” W14 011$ mug (iii Trek my tot u Heer, dat ik in aw vriendschap, in aw nabjjheid
716141611614, iedereerl die gelooft in U mag deze woorden dai.zen- het zo nodige, het onmisbare licht moge vinden om trouw te
den Wlalerl Zeggrl, Z6 01/@1‘W@g@1’l 611 Z6 Zich F06-@ig61161’L HQ blyven aan aw heilig woord, om te oordelen en te handelen
mag de betekenis daarvan tot op de bodem willen achterhalen, volgens de beginselen van myn heilig geloof, dat voor alles is
daarin vertrouwen vinden en geluk. Hy heeft my persoonlyk het geloof in U en W; Kerk, die G9‘ blgvmd bggtaat en be-

gekend . . . . ’ 5t1,¢urt_

Deze passage welke wij plukten uit pag 97 weerspiegelt de ge- G? Zyt Ons gee; M2615 klsmlfndbrengen maar licht’ gem twy-
’ ' ’ e a ' .

hele inhoud van het boek. In een enkele volzin brengt Dr. Naaij- gazzggozj 1;:;u%ke50d;nZ2aZr1, in vmag ik U dat ik het licht in
kens ons bij dat het geloof, het weten dat Jezus ons persoonlijk my moge beware” en volgens my-n bescheiden kmcht Oak doe

kent en liefheeft, véél rijker, veel dieper is, dan alleen het ge- m-tstmlen en aan anderen meedelm

g’_:e?'1n'Jez;tS':h§_1S$s'°p'Z‘:}h'dh€ tel: Van dei8:b1ddend°me' Het historisch woord geldt ook ‘voor onze tyd: het aantal
1a1es wor e 1e e van o o e mens, o ons persoon- tw--elm - t____ Z en 6 t l--kg 6 -de - b heerst

lijk, ”t0t op de bodem achterhaald”, in zoverre dat tenminste deyfwgfgf Z; irgeiten W2 svgndaiijeykiemzzn gégeneovemz
voor de mens mogelijk is. Elke meditatie beslaat gemiddeld 2 verspreid in Onze geestel!-4-kg atmosfeer en vinden em maar
pagina’s. Men kan het boek openslaan waar men wil. Ons exem- al te gunstige voedmgsbodem’

ggar ‘£161 °_pen °§ pagfw“ 27?, Wud dngkken de medltatle Men wil de twyfel tot een ideaal verheffen. Maar cg zegt ons
eer °t Wm Z0“ en W13 gaan ‘emu er a ‘ Heer: wie M1] volgt wandelt niet in de duisternis maar zal het

Het is W) Z0 menselyke’ Z0 eerlyke voorwarmde “pastel §Il)ceht1iwd;;eZl(:)v;rgcziggeg volstrekt niet een symptoom van een

Heer’ die Ons “Hen dlt kostyare en wyze woord Op de hppm gezond geestelyk en psychisch Zeven maar een teken dat ergens

Zegt: Hear tot wie made” Wy gum? iets niet in orde is‘ twyfelzucht als handing is een zwakte
Als het ons dan allemaal eens teveel zou Worden, als w'y' niet .. ’ .. . ..

meer zouden geloven om al het geharrevvar de verbittering of waarby het geloof gaat kwynin mndtkwyls stzr . h Z

de Ziberale opvattingen, als wy tenslotte moedeloos de stryd of U? We“ Hear.’ fiat tang met at 6 twyfels Wei; Ogle” SCI“ '
de eerlijke eloofde overtuiging zouden opgeven volgt immers dlge acmmaugmg’ dat de gee“ Wm een ty ’ epaa e sag-

g ’ woorden, gebrek aan geloofsopvoeding er vaak de oorzaak van
°”’”i‘id“W‘ de waag: en Wat dun? H661. tO.t wie_ Zouden wy kannen zyn maar ik houd my zeer bewust aan het geloof in
gaan? Nzet de vlucht maar wel de overwlnrang b1edt een op- U
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Het is 1/éér alles uwvgenade die het geloof voortbrengt en in
stand houdt. cg hebt met zoveel nadruk van ons het geloof
gevraagd dat wjéj hier wel een van de allereerste voorwaarderz
in moeten zien voor een nader contact met U. Wie gelooft
heeft eeuwig Zeven zegt Gij ons. Als gij gelooft. . .. alles is
m02el§]< V00?’ hem die gelooft 1. Progressieven vertonen veelal de neiging om de decreten van

het Tweede Vaticaanse Concilie naar hun eigen inzichten uit
L661’ my me” 8510??" H6673 my me? me” Overtuiging 6” W7‘ te leggen; zij doen het vaak onvolledig en soms zelfs in strijd
trouwen overgeven aarz uw waarheui aarz uw evangelie, aan met dit C0ncilie_
de verkorzdigmg van uw Kerk.
Bevestig iedere dag het geloof in my, leer mfj leven uit het
geloof en dit geloof als de grootste, de eigerzlyke erfenis over- Voorbeelden:
dragen arm myn kinderen. Laat my heel myn lever: door,

“pastel Zy" in mg” geloo “it liefde tot '1' Ame” Het Concilie heeft het Latijn niet afgeschaft, het staat
(slechts) het gehruik van de volkstaal toe, het verleent tussen*** de regels door aan het Latijn zelfs een zekere voorrang.

Progressieven leggen daarenfegen de nadruk op het UITSLUI-
Wie het ’0-uderwetse’ I ’antieke’ - 2004! jaren oude - ja het tf TEND gebruik van de volkst-aal, meermalen zelfs verhinderen
de scheppmg teruggrgpende geloof 1n God, de Vader, de zij dat de H Mis in het Lawn Worm Opgedmgen
Schepper van hemel en aarde, in de drie-éne God, opnieuw wil ’ ' '

. , . , . ..
beleven en verdlepen’ en echt een Ogenbhk met God W11 zun’ In de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie wordt ook
alléén met God, hij (zij) neme Naaijkens’ boek als kostbare het gregoriaans zekere voorkeur gegeven De vo0r_
handreiking. J‘ A‘ keur van progressieven gaat uit naar liederen, die in tekst en

melodic sterk doen denken aan liederen van het Leger des
Dr. B. Naaykens ’Eer1 ogerzblik met U’; Desclée de Brouwer, Heils
Brugge, Utrecht.

Om de jeugd naar de eucharistieviering te ”lokken” is het
gewoon geworden, (lat men zijn toevlucht neemt tot beat-

Le célibat des prétres muziek, iets waar wellicht geen enkele concilievader ooit aan
(dans les premiers siecles de 1’ég1ise). gedacht zou hebben.

Zou het niet verstandiger zijn om er eerst mee te beginnen om
Les editions du Cedre 13 Rue Mazarine Paris . . . . ..

’ ’ ’ ' h b b
Zojuist verscheen van de hand van onze medewerker Abbé dc Jonge mensen W?“ mF.er.b.fgnp en mzlc t 1'] te rengen
Henri Deen, Nederlands priester in Frankrijk, dit boekje. Het
occupeert zich met een belangrijk thema, vooral 00k op dit 0gen-

van Wat een offer e1genl1;|k 1s.

Overigens menen Wij, dat het Concilie nooit de bedoeling ge-blik. De liefde en zorg van de Kerk betreffende celibaat en had kan hebben Soon bandeloosheid te Scheppen
priestervorming in de eerste eeuw komen duidelijk en sprekend in de liturgievieringen, om niet te zeggen een complete chaos,
naar voren Experts Zuuen er Hog Wel het een een ander Over toen dit Concilie het gebruik van de volkstaal en meer pluri-
te zeggen hebben. , _ .
Adres de auteur: Abbé H_ Deen Curé, O2 Bruyéres at MOnt_ formltelt toestond. Let Wel. het Werd TOEGESTAAN, nlet

bérault. France.
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Ziklznhig fggggliiciizlllget1;a]irll(;tx'oI1;1:3{e1;0l:;t elesheititi V81‘ te 3. Er moet ook een zekere verflauwing van het zondebesef en

gehoord “We J S meet een onderwaardering van de sacramenten en met name van

Met grote aandmng ik daamm willen het sacrament van de biecht Worden geconstateerd.

uniformiteit en frequenter gebruik van de offfciéle tagl d r l Hat komt voor’ dat een gehele kerk vol gelovigen bank voor
Kerk a er bank te communie gaat, terwijl men er toch zeker van kan

' zijn, dat het merendeel van deze gelovigen in geen weken
voor een biechtstoel heeft neergeknield gelegen.

Het negatieve in de geloofsbeleving krijgt tegenwoordig in . .. .. . .
pets, radio en televisie en oak in dc beschouwingen der Het 1s natuurluk du1de11_].k, dat W1] hlermede. met .hebben

- - wlllen zeggen dat verschlllende van deze gelovlgen zlch stuk
theolo t k , tt _ *

gen een S er e om me e zeggen een te Sterke Overbe or stuk aan uitgesproken doodzonden schuldig gemaakt
lichtin , t "1 h t 't' 1;’ ' ' V0

g erwu e posl lave aan een erns lge onderbehchtmg zouden hebben en dat zij deze niet gebiecht hebben voor zij
lijdende is.

te communie gingen, dat spreekt van zelf. Wij zouden hier

Men ho dt ~ h k t- b - . echter Wel de vraag willen stellen: Zou ooit bij hen de ge-

u zlc vaa overma lg ezlg met vmgen’ ale door dachte niet zijn opgekomen dat het sacrament van de biecht
het menselijk verstand, als zijnde véél te klein, toch nimmer , , . ’ . .

ook vermeerdenng geeft van helllgmakende genade, als men
beantwoo d k n d . H t t

r u nen war en e Ware e Wensen’ dat men alleen maar dagelijkse zonden te biechten heeft en dat deze
op de eerste plaats zich er tevreden mee zou stellen om het _ . , d 1 .

grout aantal Waarheden, die OHS geopenbaard zijn, die vermeerdermg van helhgmakende genade zeer waar evo 1s

voor het toekomstige leven?
lezhts in het licht van het geloof kunnen Worden benaderd,
e elic ten, en dat men daarna pas die er in de vele on ri' - _ , _ . _ .

bare zaken zou trachten door te dringfm g Jp Nog een vraag; met welk begrfp en _1nz1cht slutt men zlch 1n

Men gevoelt zich onbevredigd en onbehaaglijk. Een grote font! felte aan bu het Offer "an.Ch"st“S m d? OM15’ als men
Het gebedsleven, de genade en het bovennatuurlijke Worden het °_P“f“ge“ van de H’ M15 t?g?nW00rdlg 18' Bese men bu
mét het geloof op de achtergrond geschoven. de vlermg van de H. Eucharlstle, dat het 'de ofterdaad van

Christus is? Wordt bij het godsdienstonderrlcht h1er Wel vol-

In verband hiermede dient ook genoemd te Worden de klei- doende aandacht aan besteed?
nering van de devotiepraktijken, ook zelfs van GEZONDE

$:::§:gr:::Jll::a:_:iadinhlfg?iglvergrlng m_hftha1geIPeen en de 4. De priester en de religieus behoren als vertegenwoordigers

Verering de H Eucharistilezon er en me et mmst °°k de van de Kerk ook als zodanig kenbaar te zijn.
' ' Hoe hun persoonlijke, subjectieve gesteltenis is, blijft hier

Bu daze opmerking zouden Wij buiten beschouwing. Omdat het hun taak is om de geopen-

celibaat willen betrekken Deze olverh el baarde geloofswaarheden te verkondigen en te handhaven,

gespeend iets b0vem'1atuni_lgS :rl13W_e_ ge eed dienen zij ook in deze functie als zodanig herkenbaar te zijn.
datlmt-an kennf evlsle twel’ De handhavers van de openbare orde en veiligheid zijn als

, g 1S neem van regel ook als zodanig herkenbaar. Ik gevoel mij onzeker, als

. ..yc le acer 0 S cehba us’ omdat deze encychek Z0 ik met een zogenaamde stille agent te doen heb.
moe1l1;|k leesbaar zou z1_]n!?!) '

_ Z0 vind ik het niet prettig en gevoel ik mij tot op zekere

g;l:p‘l,1:’,g;Zfgczygjlgerisfiéiinwgggtg01:l:ta;“€YIge:1n§;n hoogte enigszins beetgenomen, als ik in de loop van een ge-
' 5 6 P13 6 sprek ontdekken moet, dat ik met een priester of rfligieus te

' maken heb, die zich in niet-religieus gewaad gestoken heeft.
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Nogmaals, -de innerlijke gesteltenis van de desbetreffende Prof‘ S. Tromp S. J. over oecumen e
doet h1er met ter zake.
Het is vooral met he toog op de buitenstaanders.
Ik wil graag Weten, met Wie ik te maken heb. De oecumene
mag niet zo ver gaan, dat een priester of religieus gekleed
gaat als een dominee. Een P14651561‘ Of Teligieus behoort OD een Prof. Dr. S. Tromp S.J., jarenlang professor aan de Gregoriana
bescheiden Wijze 815 Z05-81118 herkellbaal‘ te Zijll E611 enkel en consultor van het vroegere H. Officie, secretaris van de
Speldje achten Wij niet voldoende. Ook hier zouden Wij gaarne theologische commissie van Vaticanum II, had tijdens zijn ver-
ENIGE ALGEMENE RICHTLUNEN V311 hogerhand zien. blijf in Duitsland in augustus een gesprek met prelaat Dr. Joseph

Brosch (Aken) over oecumene.
Het Spfeekt nalufliik V9-I1 Zelf, dat hiermede Diet gelegd is, Na er op gewezen te hebben, dat iedere christen bezield moet
dat er geen gevallen kunnen zijn, dat de priester of religieus zijn van het verlangen naar eenheid en daarvoor moet bidden en
31$ Zdallig Iliii hefkenbaaf mag zijn. offeren en vooral door zijn waarachtig christelijk leven een

. voorbeeld moet zijn, vervolgde hij: ”Daarnaast staat de occu-
ANT. TIMMERS S.J. mene welke de tegenstellingen onderzoekt en naspeurt hoe een-

heid te bereiken zou zijn. Dat kan volgens Vaticanum II geschie-
Nilimegen, Houtlaan 4 den zowel door persoonlijke gesprekken als door algemene

studie.
Zonder dialoog komen wij niet verder, maar de dialoog is moei-
lijk, wordt nog moeilijker wanneer fundamentele geloofspr0b1e-
men aan de orde komen. "

Eerst moet de dialoog jnformatief zijn. Men moet de termino-
logie, de spiritualiteit van de andere partij leren verstaan en
leren Waarderen.

Dan komt de dialoog tot de godsdienstige praktijk, tot de ker-
kelijke discipline, tot de liturgie, allen op zich voor verandering
vatbaar, maar soms toch erg nauw verbonden met geloofswaar-
heden. Daarom is deze fase van de dialoog moeilijk.” Als voor-
beelden gaf professor Tromp de H. Communie onder twee ge-
daanten en de functie van nationale bisschoppen-conferenties,
welke laatste nu eenmaal nauw verband houdt met het pause-
lijke primaat. '

Vervanging van de slotformule "door onze Heer Jezus Christus,
Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de H.
Geest” door de kortere: "door Christus onze Heer", kan een
aanduiding zijn, dat men de Godheid van Christus niet meer
aanneemt.
Héél moeilijk zijn de problemen rond de gezamenlijke beleving
van de sacramenten. De communicatio in sacris kan men niet
zonder meer afwijzen, want b.v. een geldig huwelijk tussen een
katholiek en een gedoopte niet-katholiek is volgens de katho-
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1ieke~1eer een sacrament: de partijen hebben er, in innige ver-
bondenheid, deel aan. Maar de ”c‘o\mmunicati0 in sacris” mag de
door God gestelde grenzen niet verdoezelen, de geloofswaarheid
geen geweld aan doen of tot indifferentisme voeren. Zoals hij-

Tot dusver publlceerden in 'Confrontatie':

Prof. dr. Zacharias Anthonisse O.F.M. Cap., Nijmegen; Dr. R. Bahlrnann,
Nijmegen; J. M. v. d. Berg pr., Maasbracht; H. Boddeke C.S.S.R., lic.
in Scrlpt 8., Amsterdam; J. Brouwers, pastoor, Smeermaas (Belgié);
Abbé H. Deen, Bruyéres et Montberault (Frankrijk); Anne Dessers,

voorbeeld het geval zou zijn hij de Eucharistic-viering door Sittard; Dr. A. Drubbel M.S.C., Beek (L.); Dr. D. C. Duivenstein M.H.M.,
personen die geen priester zijn en volgens de katholieke leer
geen Ware eucharistie kunnen vieren.” »

Mill Hill, London (Engeland); Dr. Ch. Dury S.D.B., Amsterdam; Prof. ir.
M. J. Granpré Moliere, Wassenaar; Henri de Greeve, pr., Berg en Dal;
Otto Hermans, Venlo; J. v. d. Heyden S.V.D., Venlo; Zr. M. Johanna, per
adres redactie; J. Kalkhoven S.J., Wassenaar; O. Krops O.C.S.O., Zundert;

Vervolgens vestigde professor Tromp er de aandacht op, dat Prof. Mag. dr. V. M. Kuiper O.P., Fribourg (Zwitserland); L. A. v. d. Linden,
van de katholiek zijn geloof als WAARHEID vaststaat; een
ander geloof kan hij niet accepteren, ook niet als hij tijdens de
dialoog ‘in 'moeilijkheden komt. Geloofswaarheden Worden niet
uitsluitend door het verstand, maar ook door de Wil aanvaard.

Tenslotte verklaarde prof. Tromp de studie van theologen over
oeinumenische vraagstukken van grote Waarde te achten, maar
hun meningen zijn-niet van meer belang dan de uitspraken van
het hoogste leergezag of pauselijke encyclieken, met leerstellige
inhoud.¥ r ~' ’ ‘ '

HUUBPOOSTERHUIS VISIOEN

Woensdag 8 oktober, in de KRO-rubriek ”Kenmerk” gaf Huub
Oosterhuis een profetie ten beste. De profeet voorspeldez de
eerste dag van de Bisschoppen-synode: een plechtige H. Mis. De
tweede dag (zondag) zag hij de 140 bisschoppen wandelen. De
derde dag begonnen zij aan de agenda, moties van orde en zo.
De volgende dag: het suist en giert in Rome; de 140 bisschoppen
staan boven op het dak van de St. Pieter, met vurige tongen
boven hun -hoofden, uitroepende .:‘ WIJ HEBBEN ALTIJD
ALLES VERKEERD GEDAAN.

Tot zover het profetische visioen van Huub. Wijzelf hebben nog Qonfrontatie, Grogesgraat 423 . Tege|9n (|__)

een na-visioentje gehad: daarin zagen wij, dat Huub door de
140 bisschoppen eenstemmig tot paus werd gekozen.
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Waalwijk; Fr. Loots, pastoor, Lauwin-P|anque(Frankrijk); A. Meiberg CssR.,
Hoermond; Ir. W. A. Molengraaf S.S.C.C., Venray; Prof. Dr. Ch. Niederer
S.J., Beyrouth (Libanon); ‘r H. E. W. Ostendorf, Goor; Dr. P. den Otto-
alnder, Arnhem; Prof. Mag. Dr. J. v. d. Ploeg O.P., Nijmegen; Dr. L. A.
Rood S.J., Weiden (Dld.); Dr. Fr. van Rijnlandr, per adres redactie; J. M.
van Schaick, em. past, Herwen; J. M. Schopping, Maastricht; Drs. P. ter
Steege S.J., Zeist; P. Steenwinkel S.J., Den Haag; Dr. C. Stréter S.J.,
Regensburg (D|d.); Dr. J. Taal, Gouda; Carolus Tesser O.F.M., Maastricht;
J. Thywissen, Venlo; Dr.- W. Vedel, per adres redactie; H. v.‘ d. Veldt
O.F.M., Venlo; B. J. Visser, pr., Weeze (Duitsland); W. Westerhoven,
pastoor, Egmond-Binnen; Dr. A. v. d. Wey O.Carm., Boxmee'r;'Drs. R.
Wildenborg A.A., Essen (Duitsland); 1' Dr. S. Baron v. Wijnbergen, Wasse-
naar; tDr. H. v. Zunderen M.S.C., Stein en anderen. r

Redaktie:
J. Bongaarts
J. Asberg (zie mededeling aug./sept. ’69, pag. 3)

Niet ondertekende stukken zijn van de redactie._

BESTELBILJET

Ondergetekende . ................................................................ ..

Straat ........................................................................................... ..

Gemeente .............................................................. ..

Wenst zich te abonneren op 'Confrontatie'.

S.v.p. opzenden aan:
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