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Voorwoord

Beste Vrienden en Weldoeners, 

In mei, de maand van Maria, heeft de Heilige Stoel ons een prachtig 
cadeau gedaan : de bekendmaking op 13 mei, de verjaardag van de eerste 
verschijning van Maria in Fatima, van de Instructie Universae Ecclesiae. 
In dit document bevestigt de Commissie Ecclesia Fidei opnieuw het recht 
op het toepassen van de liturgie in haar buitengewone vorm, m.a.w. de 
Kerk en haar bedienaars moeten open staan voor de aanvaarding van en 
vieringen met deze liturgie. 

Wij hopen van ganser harte dat de Paus ten volle zal slagen in dit project 
dat zo belangrijk en zo broodnodig is voor de "lex orandi" (de regel van 
het gebed) en de "lex credendi" (de regel van het geloof) van de Heilige 
Kerk. Hoe zouden we ons niet oprecht verheugen dat de Heilige Vader via 
zijn pauselijke ad hoc-Commissie de rechten van een sinds onheuglijke 
tijden gevierde liturgie heeft bekrachtigd en versterkt ? Door aldus te 
ijveren voor eerbied en verspreiding van de Romeinse liturgische Traditie; 
beklemtoont de Paus en herinnert hij eraan dat de katholieke leer zelf 
fundamenteel een traditie is, die steeds uitdrukkelijker, maar altijd getrouw 
door de eeuwen heen doorgegeven wordt. De katholieke leer is 
onsterfelijk, hoewel hij voortdurend vernieuwd wordt door een beter 
begrip zonder substantiële wijziging of verandering.

De Kerk heeft dit dringend nodig, nu men in vele kringen niet alleen zou 
kunnen denken dat "men onze godsdienst veranderd heeft", maar ook dat 
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het Geloof in de toekomst onvermijdelijk zal evolueren, net zoals de 
moraal door de heersende filosofische zienswijzen en de interpretaties van 
de ene of de andere strekking zal evolueren. Neen ! De boodschap van de 
Paus aangaande de liturgie is voor ons op verscheidene vlakken heel 
bemoedigend: de liturgie van de Romeinse Traditie blijft bestaan en 
daardoor blijft ook de theologie, de leer die er de basis van vormt, bestaan.
We kunnen er niet genoeg van genieten !
Niet uit triomfalisme dat hier niet past en erg misplaatst zou zijn, en we 
zouden hiermee ook de mensen van goede wil kwetsen.
Genieten wij van de Missen die opgedragen worden, van het onderricht 
van de leer: woon ze bij, ijverig en aandachtig.

De vakantie staat voor de deur: dit betekent meer tijd voor jezelf, dus ook 
meer tijd voor God in de Mis in de week en meer tijd voor diepgaande 
religieuze lectuur.

Een prettige en zalige vakantie !

In Christo Rege

Pater Hervé Hygonnet  FSSP



St Petrus-Broederschap, Benelux 

6

DE INSTRUCTIE "UNIVERSAE ECCLESIAE" 
(30 april 2011)

Het "toepassingsdecreet" van het Motu Proprio "Summorum Pontificum" 
is (eindelijk) verschenen, drie en een half jaar na het Motu Proprio zelf, 
dus een paar maanden later dan aanvankelijk voorzien.

De Commissie Ecclesia Dei, die het document opstelde, wil hiermee die 
punten van het Motu Proprio toelichten die het meest vragen opriepen, en 
hiermee hun juiste en correcte toepassing veilig stellen.
Iedereen denkt natuurlijk dat bij de voorafgaande besloten rondvraag over 
de Instructie in de verschillende Romeinse congregaties voor heel wat 
punten amendementen werden ingediend, want een paar weken voor de 
publicatie zaten de media al met de schrik: men vreesde voor een 
verstrakking, een inkrimping van de ruime mogelijkheden van Summorum 
Pontificum.

Wat is de essentie van deze Instructie ? 
Welke zijn de eerste conclusies die men 
eruit kan besluiten?

I. Inhoud

A. Even herinnneren
De Heilige Vader heeft met dit Motu 
Proprio een universele kerkelijke wet 
uitgevaardigd. Het is dus niet zomaar een 
gebaar uit medelijden met de Oude 
Liturgie, maar een volwaardig statuut dat 
(opnieuw) aan de traditionele liturgie 
wordt verleend (N.2)

De Oude Liturgie is een onheuglijke 

traditie, in het bijzonder haar Missaal, dat 
door verscheidene pausen, onder wie de 

Figure 1 H. Gregorius de Grote († 604)
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H. Gregorius de Grote († 604) en de H. Pius V († 1572), in de loop der 
eeuwen werd bijgewerkt.
Tijdens de postconciliaire hervorming volgend op Vaticanum II schreef 
Paulus VI een nieuw missaal voor.
Omdat de gelovigen zo aandrongen op het behoud van de traditie, besloot 
Joannes-Paulus II het oude Romeinse missaal in 1984 en in 1988 weer in 
te voeren. In 2007 verruimde Benedictus XVI het gebruik van dit missaal 
in zijn Summorum Pontificum. Beide missaals zijn dan ook twee vormen 
van Romeinse liturgie die naast elkaar voortbestaan. Het oude gebruik 
moet bewaard worden. Omdat steeds meer gelovigen ernaar vroegen, was 
een normatief kader noodzakelijk. Beide vormen spreken elkaar niet tegen 
(N. 7).

Benedictus XVI heeft een daad van het 
Pontificaal Magisterium gesteld en zijn 
pauselijke macht uitgeoefend voor het 
regelen van de liturgie. In zijn 
Summorum Pontificum wil hij (N. 8) :
- aan allen de mogelijkheid bieden van 
het Usus Antiquior 
- het gebruik van deze vorm verzekeren 
en garanderen voor het welzijn van de 
gelovigen van wie de wensen in 
gunstige zin moeten worden ge�nterpreteerd
- de verzoening in de hand werken.

B. Opdracht van de Commissie Ecclesia Dei
De Pauselijke Commissie Ecclesia Dei is door de Paus begiftigd met de 
gewone vervangende macht om te waken op de naleving van het Motu 
Proprio. Hiertoe maakt ze als hi�rarchische overheid beslissingen terzake 
bekend, ook ten aanzien van de gewone diocesane verantwoordelijken. Ze 
staat ook in voor de eventuele publicatie van de desbetreffende liturgische 
teksten.

C. Specifieke (en praktische) normen
De Commissie past haar gezag onmiddellijk toe in de bekendmaking van 
een aantal normen:
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- De bisschoppen moeten waken over het algemeen belang inzake liturgie 
en toezien dat alles binnen hun bisdom op vreedzame en waardige wijze 
verloopt, steeds in overeenstemming met wat de paus in zijn Motu Proprio 
heeft willen uitdrukken. (N. 13)
- De bisschop zal de Buitengewone Vorm doen naleven (N. 14)
- De stabiele groep gelovigen is afkomstig uit dezelfde dan wel uit 
verschillende parochies of bisdommen; er is geen bepaald quotum vereist 
(N. 15)
- Een priester op verplaatsing die volgens de Buitengewone Vorm de Mis 
wil opdragen, zal dit kunnen doen rekening houdend met in het 
kerkgebouw geldende uurrooster. In ieder geval zal de plaatselijk 
verantwoordelijke priester wijselijk de vreemde priester goed onthalen 
(NN. 16 en 17�1)
- Is de stabiele groep te beperkt, zal verwezen worden naar de Ordinarius 
om in de kerk te zorgen voor een meer waardige deelneming en viering 
van de Heilige Mis (N. 17�2).
- In heiligdommen en bedevaartplaatsen moeten groepen die om de 
Buitengewone Vorm verzoeken, aanvaard worden, als er een geschikte 
priester aanwezig is (N. 18). Onder “geschikt” verstaat men een priester 
die niet belet is door het recht en die over voldoende kennis van het Latijn 
beschikt om de woorden uit te spreken en te begrijpen; (N. 20)
- De gelovigen die om een viering verzoeken, moeten nooit bijstand 
verlenen aan of behoren tot groepen die de geldigheid of wettelijkheid van 
de Mis en de sacramenten in de gewone vorm ontkennen, of die zich 
verzetten tegen het gezag van de Paus als Opperste Herder van de Kerk (N. 
19)
- De Ordinarii moeten een mogelijkheid tot opleiding in de Buitengewone 
Vorm aanbieden, ook in de seminaries. In de bisdommen waar geen 
geschikte priesters beschikbaar zijn, kunnen de bisschoppen een beroep 
doen op een Ecclesia Dei-instituut om de Buitengewone Vorm van de 
liturgie te vieren of te aan te leren. (NN. 21 en 22)
- Er moet worden gecelebreerd volgens de rubrieken zoals die er zijn (N. 
24). Op verzoek van de Commissie Ecclesia Dei zullen later nieuwe 
heiligen en bepaalde nieuwe prefaties ingevoegd worden. (N. 25) De 
lezingen in de Buitengewone Vorm mogen enkel worden gedaan in het 
Latijn, in het Latijn en dan in de plaatselijke taal of voor gelezen missen 
enkel in de plaatselijke taal. (N. 23)
- De discipline verbonden aan de viering, is die van het huidige Recht. Het 
Motu Proprio wijkt wat zijn domein betreft, af van de sinds 1962 genomen 
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wetgevende maatregelen, die onverenigbaar zijn met de sinds 1962 
geldende rubrieken.
- Het Pontificaal (dat de voor de bisschoppen voorbehouden ceremoni�n 
en sacramenten bevat), dat in 1962 van kracht werd, mag alleen door de 
Ecclesia Dei-instituten worden gebruikt of met behoud van het gebruik van 
de liturgische boeken van 1962 (N. 31)
- De kloosterordes mogen de liturgische boeken gebruiken die ze in 1962 
gebruikten (N. 34).
- Het Romeinse Pontificaal, het Romeinse Rituaal en het Ceremoniaal van 
de Bisschoppen geldig in 1962, mogen worden gebruikt (rekening 
houdend met N.31)

II Enkele conclusies

De Instructie doet elk 
vermoeden teniet dat 
Summorum Pontificum een 
circumstantieel voorrecht 
zou zijn : Summorum 
Pontificum is een 
universele kerkelijke wet.
Ze bevestigt dat de oude 
liturgie een onheuglijke 
traditie is (en bijgevolg 
onmogelijk kan worden 
verboden).
Ze bevestigt dat de twee 
liturgische vormen naast 
elkaar bestaan en dat ze 

moeten worden toegepast volgens hun eigen teksten en liturgische boeken: 
het “mengen” van liturgie�n of “aanpassen” van het oude lectionarium aan 
het nieuwe, bijvoorbeeld, is verboden. Zo moet ook de specifieke kalender 
van de oude liturgie worden gevolgd. De Instructie herinnert eraan dat de 
Paus gemachtigd is om de liturgie te regelen en te ordenen: dit betekent 
niet “uit te vinden”, “het oude te verbieden” en nog minder “overhoop te 
gooien”.
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De oude liturgie moet worden toegepast in een geest van gehoorzaamheid 
aan de kerk en de Opperherder, teneinde nieuwe conflicten te vermijden en 
de vrede te bevorderen.
De Ecclesia Dei-Commissie heeft uitdrukkelijk het opperste gezag in deze 
materie gekregen. Alleen van de Paus krijgt zij bevelen. Zij kan dus 
geschillen oplossen die soms kunnen ontstaan in verband met aanvragen 
voor een traditionele Mis. Zij zal ook kunnen beslissingen nemen 
(uitspraak doen) zowel tegenover aanvragers van de Buitengewone Vorm 
als ten overstaan van de bisschoppen.
Liturgische handelingen die voortvloeien uit de liturgische wetten van na 
1962 hebben geen kracht van wet, als zij indruisen tegen de traditionele 
liturgie. De Ecclesia Dei-Commissie heeft al ��n geval opgelost: in de 
Buitengewone Vorm is het meisjes niet toegestaan de Mis te dienen. 

Er mogen nog andere zeer belangrijke beslissingen worden verwacht (en 
hopelijk gelijkaardige gevallen). Laten we bidden dat ze snel en juist 
genomen worden.

Globaal bekeken, is deze Instructie geen complete 
verrassing. Dit is trouwens ook niet de rol van een 
Instructie, die een wet moet toelichten en toepassen (in 
dit geval een magisteri�le pauselijke tekst).
Men zou kunnen zeggen dat deze Instructie het 
wetgevende kader van het Motu Proprio opnieuw 
bepaalt, het een ietsje optilt en ... de nagel diep inhamert 
in het huis Kerk, zodat het voor allen ondubbelzinnig 
overkomt.

Na de vrees die de weken van de bekendmaking voorafgingen, zijn we 
bijzonder verheugd, onder meer omdat “Universae Ecclesiae” binnen de 
Kerk een grote openheid verplichtend maakt ten overstaan van de 
gelovigen van de Traditie die wij allen zijn. 
Deo gratias !

Pater Herv� Hygonnet, FSSP
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PATER ARGOUARC'H VAN HET KLOOSTER 
VAN RIAUMONT

ZAL ONZE NAJAARSBEDEVAART NAAR FOY 
LEIDEN.

Riaumont , wat 
“Koningsberg” betekent, 
is gelegen op ��n van de 
heuvels van het plaatsje 
Li�vin in het Franse 
departement Pas-de-
Calais, het vroegere 
Artesi�.
In Riaumont bevindt 
zich een monastiek 
klooster waar de 
Benediktijnse 
spiritualiteit en de geest 
van de padvinderij 
beoefend wordt, en 
verder een kinderdorp voor schoolkinderen en jongeren met problemen en 
een scoutsgroep, aangesloten bij de Franse vereniging van neutrale 
padvinders.
Het dorp en het klooster werden gesticht in 1960 door Pater Revet die de 
leiding waarnam tot aan zijn dood in 1986. Hij werd opgevolgd door Pater 
Jean-Paul Argouarc'h die op zijn beurt in 2002 als prior opgevolgd werd 
door Pater Alain Hocquemiller. 
Van bij de stichting wordt Riaumont gesteund door een aantal schrijvers, 
zoals Gilbert Renault (pseudoniem Colonel Remy), Serge Dalens en Jean-
Louis Foncine, auteurs in de reeks “Signe de Piste”, en Pierre Joubert,
padvinder-tekenaar.
De Orde van het Heilige Kruis van Riaumont volgt, overeenkomstig de wil 
van zijn stichter, volledig de lijn van de padvindersbeweging die Pater 
Jacques Sevin uit de grond stampte: “Een religieus leven in de geest van 
de padvinderij in dienst van de jongeren”. De orde steunt op twee 

Figure 2 Bedevaart naar Foy Notre Dame op 17 september 2006
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levensregels : de Orde van de H. Benedictus (de paters zijn Oblaten-
Benediktijnen) en de wet van de padvinder. 

De statuten worden in 1971 
goedgekeurd door Dom Jean 
Roy, abt van Fontgombault, en 
Mgr Rupp, bisschop van 
Monaco, die generale prior 
geweest was van de eerste 
stichting van Pater Sevin, de 
Orde van het Heilige Kruis van 
Jeruzale.In 1991 krijgen de 
constituties hun definitieve 

goedkeuring van Paus Joannes-
Paulus II en de bisschop van 

Arras. Van de Benediktijnen nemen ze het kleed en het schapulier over, 
terwijl de witte kapmantel met rood kruis met horizontale dwarsbalkjes 
verwijst naar de padvinderij en de religieuze ridderorden. Het voornaamste 
symbool is dit rode kruis met horizontale dwarsbalkjes aan elk uiteinde, 
het erkenningsteken van de Franse padvindersbeweging, dat afkomstig is 
van het kruis van het Koninkrijk Jeruzalem. 
Deze religieuze orde naar pontificaal recht verwijst naar het Motu Proprio 
Ecclesia Dei van 1988 en past de liturgie van de Buitengewone Vorm van 
de Romeinse ritus toe.
De orde beschikt thans over een eigen kapel in het kinderdorp. In 2003 
zegende Mgr Jaeger, bisschop van Arras, de eerste steen van de nieuwe 
kerk (72 op 35 m) die Sint-Jan-de-Doper-kerk zal heten. 

De Don Bosco-school, die in 1990 werd gesticht, is een college met 
internaat, waar verschillende cursussen gegeven worden buiten de 
bevoegdheid van het Franse Ministerie van Onderwijs. Er zijn heel wat 
buitenschoolse en open-luchtactiviteiten. Het pedagogische opzet van de 
Don Bosco-school is de terugkeer naar “het christelijk realisme” dat 
teruggaat naar de padvindersbeweging van Lord Baden Powell, en komen 
tot een “volledig christelijke opvoeding ge�nspireerd op het Thomistische 
realisme en de pedagogie van de padvinderij”.
Er zijn ook enkele bezienswaardigheden in het dorp, die te maken hebben 
met de padvinderij: een gedenkteken ter nagedachtenis van de padvinders 

Figure 3 De abdij  'Notre Dame de Fontgombault'
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die hun leven gaven voor het Franse vaderland, een padvindersmuseum 
met allerhande kentekens en uniformen van scoutsverenigingen en met 
liturgische gewaden en voorwerpen die toebehoorden aan aalmoezeniers 
van de padvinderij of uit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. 
Verder zijn er ook schilderijen en beeldhouwwerk van Gerard Ambroselli 
en werken van Pierre Joubert. Voor wetenschappelijke vorsers is er nog 
een “Scouts-archief”met naslagwerken, kranten en allerhande geschriften 
over padvinderij. Tenslotte kan de bezoeker nog terecht in de winkel waar 
padvindersuitrusting verkocht wordt.
Op geregelde tijdstippen komen scouts en meisjesgidsen in het dorp bijeen 
rond reuzekampvuren ter gelegenheid van de “Sint-Jansnacht”.
Al decennia lang heeft ons land nauwe banden met Riaumont en Pater 
Argouarc'h. Broeder Olivier is trouwens een landgenoot. Pater Argouarc'h 
zelf is ook al verscheidene keren in Belgi� lezingen komen geven over 
padvinderij. In 1997 en 2004 leidde hij onze bedevaart naar Foy, waar hij 
telkens de Heilige Mis opdroeg en een sermoen hield. 
Toen in Belgi� een traditionele padvindersgroep opgericht werd, namen de 
contacten met Riaumont toe: het is heerlijk om terug te denken aan de 
prachtige weekends en korte kampen in Riaumont, waar verscheidene van 
onze padvinders hun belofte aflegden.
In 1991 zakten 150 padvinders met hun familieleden en vrienden af naar 
Riaumont voor het jaarlijkse Sint-Jansvuur met als thema “Hulde aan de 
padvinderij”. Onze landgenoten reisden nog een aantal keren naar 
Riaumont voor bijv. de eeuwige geloften van Broeder Olivier, de 
priesterwijding van de gebroeders Alain, Herv� en Christophe, de 
kerstmarkten, ...
Het is een traditie geworden om een afvaardiging uit Riaumont voor onze 
bedevaart naar Foy hier op te vangen. Onder de bedevaarders die geregeld 
biddend en zingend met ons meestappen op weg naar het heiligdom van 
Onze-Lieve-Vrouw, zijn een aantal padvinders en Spahi's (soldaten van 
een bereden eenheid uit het vroegere Franse Noord-Afrika) in hun 
prachtige uniformen.
Wij moeten dus talrijk deelnemen aan onze volgende bedevaart naar O-L-
V van Foy op 9 oktober aanstaande. Pater Argouarc'h stapt mee en zal, 
evenals andere priesters, biecht horen. Hij zal ook de Plechtige Heilige 
Mis opdragen en een passend sermoen houden. Het thema van de 
bedevaart 2011 luidt : “Bidden wij voor de herevangelisering van onze 
landen !”

Korte samenvatting door Yves-Paul Muret
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HET SACRAMENT VAN HET VORMSEL EN 
ZIJN BETEKENIS

Geboren worden en groeien: twee fases waarvan iedereen weet dat ze 
verschillend zijn in het leven van een mens. Iedereen weet echter ook dat 
beide intiem met elkaar verbonden zijn: niemand kan groeien zonder eerst 
geboren te zijn. Het ligt zo voor de hand dat het doel van de geboorte niet 
bereikt is, als daar niet de groei op volgt.We worden geboren om te 
groeien, en onze groei vervolmaakt tezelfdertijd onze geboorte.

Deze vanzelfsprekende feiten van het lichamelijk leven kunnen ons 
helpen de intieme relatie te begrijpen in ons geestelijk leven tussen het 
doopsel en het vormsel. Ook al is het vormsel op zichzelf een verschillend 
en volledig sacrament, zijn einddoel ligt in het vervolmaken van wat met 
het doopsel in ons is begonnen. We zouden in zekere zin kunnen zeggen 
dat wij gedoopt zijn om te worden gevormd.

Het Vormsel is een sacrament dat ons de Heilige Geest geeft, in 
onze ziel de kracht inprent van soldaten van Christus en van ons 
volmaakte christenen maakt.

Door het Doopsel zijn wij geestelijk geboren. 
Dankzij het Doopsel worden wij deelachtig aan het 
goddelijke leven van de Heilige Drieëenheid en 
beginnen wij een bovennatuurlijk leven. Door de 
beoefening van de deugden van geloof, hoop en 
liefde en door ons bij Christus te voegen in zijn 
Kerk om God te eren, groeien wij ook in genade en 

goedheid. Maar in deze fase van ons geestelijk 
leven zijn wij, net als in de fase van de kindsheid, 
vooral op onszelf gefocust. Wij zijn geneigd ons in 
te laten met de behoeften van onze ziel en wij trachten "goed" te zijn. Met 
het Vormsel ontvangen wij de genade om ons geloof te verdiepen en te 
versterken, zodat die voldoende sterk wordt niet alleen om aan onze eigen 
behoeften te voldoen, maar ook om de anderen te helpen met wie wij het 
geloof delen. 

Figure 4 Het H.Vormsel is een 
sacrament dat ons de H.Geest 
meedeelt
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Het kind dat de adolescentie bereikt, neemt geleidelijk zijn 
verantwoordelijkheden als volwassene op. Het begint zijn plaats te 
ontdekken binnen het hele gezinskader en in de ruimere context van de 
maatschappij. Op een gelijkaardige manier begint de christen die gevormd 
werd, duidelijker  zijn verantwoordelijkheid in te zien (of zo zou het 
moeten zijn) tegenover zijn naaste ten opzichte van Christus. Hij zet zich 
ten volle in (of zo zou het moeten zijn) voor het welzijn van de Kerk in de 
wereld. Het Vormsel is in die zin een spirituele groei. Opdat wij met die 
verantwoordelijkheid tegenover de Kerk en tegenover onze naaste zouden 
kunnen handelen, in daden en in gevoelens, schenkt het Vormsel ons een 
bijzondere genade en een bijzondere macht. Zoals het "merkteken" van het 
Doopsel ons laat deel nemen in de priesterlijke functie van Jezus en ons de 
macht geeft om ons met Hem te verenigen in zijn huldebetoon aan God, zo 
ook laat het Vormsel ons met Jezus deel nemen in zijn profetische functie 
en zijn onderwijzende taak. Nu delen wij met Hem de opdracht tot 
uitbreiding van het Rijk Gods, en het aanbrengen van nieuwe zielen bij het 
Lichaam van Christus. Onze woorden en daden zijn niet meer bestemd 
voor onze persoonlijke heiliging alleen, maar zijn ook bedoeld om de 
waarheid van Christus reëel en levend over te brengen naar onze 
omgeving.

Door het Vormsel worden de banden van de gedoopte met de Kerk 
volmaakter; ze worden verrijkt met een bijzondere kracht van de Heilige 
Geest en verplichten aldus meer bepaald het geloof te verspreiden en te 
verdedigen met woord en daad als echte getuigen van Christus. Door de 
zalving ontvangt de vormeling het "merkteken", het zegel van de Heilige 
Geest. Het zegel is een symbool van de persoon; zo werden de soldaten 
gemerkt met het zegel van hun leider. De analogie tussen de gevormde 
christen en de soldaat heeft door haar langdurig gebruik veel van haar 
kracht verloren, maar als die juist begrepen wordt, is die betekenisvol. De 
gevormde christen geeft uiting aan zijn onvoorwaardelijke trouw aan de 
Koning, in wiens dienst hij staat; hij is bereid alle pijnen te doorstaan in 
dienst van zijn Koning, het kwade te bestrijden, zelfs ten koste van zijn 
leven, waar ook, en alles in het werk te stellen om het rijk van zijn Vorst 
uit te breiden. 

Wat jammer dat vele katholieken de rol van de soldaat enkel negatief 
bekijken. Ze voelen zich als in het defensief gedrongen, pas klaar om te 
strijden voor het geloof, als de strijd de drempel van hun woning heeft 
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bereikt. Ofwel zien ze misschien Christus' rijk – en ook zichzelf – als 
belegerd door een zeer nabije vijand, en willen ze enkel nog overleven. 

Dit is helemaal niet de echte en dynamische opvatting van de genade 
en de macht van het Vormsel. De gevormde christen – men noeme hem 
geestelijke soldaat of geestelijke volwassene – neemt opgewekt de 
uitvoering van zijn roeping op. Met zijn sterk geloof en vervuld met een 
vurige liefde voor de zielen, die ontstaat uit zijn liefde voor God, is hij 
voortdurend bezorgd om de anderen. Hij voelt zich onvoldaan, als hij niet 
iets doet dat de moeite waard is voor zijn naaste, iets dat diens leven 
aangenamer maakt, dat bijdraagt tot een groter geloof in de belofte van het 
eeuwige leven. De genade die hem aldus zal doen handelen, is de genade 
die Christus beloofde aan zijn apostelen (en aan ons) toen hij hun zei : 
"Maar wanneer de Heilige Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen, en 
mijn getuigen zijn … tot aan het einde der aarde." (Hand. 1, 8)

De instelling van het Vormsel als sacrament.

We weten niet op welk ogenblik precies Jezus tijdens 
zijn leven het Vormsel als sacrament heeft ingesteld. Het is ��n van de 
dingen "wat Jezus gedaan heeft", waarover Johannes schrijft en die niet 
beschreven zijn in de Evangeli�n (zie Joh. 21, 25). Wij weten dit door de 
Traditie van de Kerk die evenveel gezag heeft als de Heilige Schrift als 
bron van de goddelijke waarheid. 

Toch heeft de Heilige Schrift het over het vormsel, niet met dit 
woord natuurlijk, want, met uitzondering van het doopsel, werden de 
namen van de sacramenten uitgevonden door de eerste theologen van de 
Kerk: de oorspronkelijke naam voor het Vormsel was "handoplegging". 
Deze naam wordt in de Handelingen der Apostelen gebruikt : "Toen de 
apostelen te Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord Gods had 
aangenomen, zonden ze Petrus en Johannes er heen. Zij kwamen af, en 
baden voor hen, dat ze de Heilige Geest zouden ontvangen. Want deze was 
nog op niemand hunner neergedaald; ze waren alleen maar gedoopt in de 
naam van de Heer Jezus. Nu legden ze hun de handen op, en ze ontvingen 
de Heilige Geest. (Hand. 8, 14-19)

Hier wordt dus gesproken over het sacrament van het vormsel. Zelfs 
al is het vormsel een aanvulling van het doopsel, al vervolledigt ze wat het 
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doopsel heeft ingezet, toch gaat het om een ander sacrament dan het 
doopsel. De Samaritanen waren al gedoopt, maar hun moesten nog "de 
handen worden opgelegd". Deze passage uit de Heilige Schrift toont ook 
aan hoe dit sacrament werd toegediend: degene die vormt, legt zijn hand 
op het hoofd van degene die zal gevormd worden, terwijl hij bidt, opdat de 
Heilige Geest zou neerdalen.

Bekijken we 
nu even van 
dichterbij het feit
dat deze passage 

duidelijk 
aantoont: het 
waren de 
apostelen zelf –
d.w.z. de 
bisschoppen – die 
het vormsel 
toedienden. Door 
wie de 
Samaritanen ook 
werden gedoopt, 
ze bezaten 
duidelijk niet het 
gezag om "de 
handen op te 
leggen" en de 
Heilige Geest te 
doen neerdalen. 

Twee apostelen, Petrus en Johannes, moeten van Jeruzalem naar Samaria 
reizen om aan deze nieuwe christenen het vormsel toe te dienen. 

Zoals het in het begin was, zo is het ook nu. De bisschop is de 
gewone bedienaar van het vormsel. Om ernstige redenen kan hij evenwel 
de bevoegdheid om het vormsel toe te dienen, overdragen aan priesters. 
Sinds de oudheid hebben de Pausen aan de priesters van de Griekse 
katholieke Kerk de toelating gegeven om het vormsel toe te dienen. In het 
Oosten dient de priester die een kind doopt, het onmiddellijk daarna ook 
het vormsel toe. In de Latijnse Kerk wordt het Vormsel gewoonlijk pas 
toegediend als het kind zijn Eerste Communie gedaan heeft, bij de jaren 

Figure 5 Het H.Doopsel, het H.Vormsel, en de H.Eucharistie
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des onderscheids. Volwassenen die niet gevormd werden, kunnen het 
gemakkelijk worden.

De betekenis van het vormsel.

We hebben wellicht al verscheidene malen de toediening van het 
vormsel bijgewoond, hetzij als vormeling of peter of meter. Bij het begin 
van de plechtigheid spreekt de bisschop staande de vormelingen toe en 
strekt de handen uit over de groep vormelingen. In die houding aanroept 
hij de Heilige Geest om zijn genade uit te storten over de vormelingen en 
zegt het volgende gebed: "Zeer goede God, Vader van Jezus, de Christus, 
onze Heer, aanschouw deze gedoopten die wij de handen opleggen: door 
het Doopsel hebt gij hen bevrijd van de zonde, gij hebt hen opnieuw doen 
geboren worden uit het water en de Geest. Stort nu, zoals je beloofd hebt, 
uw Heilige Geest over hen uit; geef hen ten volle de Geest die op uw Zoon 
Jezus rustte: geest van wijsheid en verstand, geest van raad en sterkte, 
geest van kennis en kinderlijke gehechtheid; vervul hen met de geest van 
godvrezendheid. Door Christus, onze Heer."

Dan volgt de essentiële ritus van de plechtigheid: de bisschop legt 
zijn hand op het hoofd van elk van de vormelingen, en maakt met zijn 
duim een kruisteken op hun voorhoofd dat hij vooraf met het heilige 
chrisma gezalfd heeft en zegt terwijl hij dit doet: "Wees getekend met de 
Heilige Geest, gave van God".

Het heilige chrisma is één van de drie 
zalfoliën die de bisschop elk jaar zegent 
tijdens de Mis op Witte Donderdag. De 
andere twee oliën zijn de olie van de 
catechumenen (gebruikt bij het doopsel) en 
het olie van de stervenden (gebruikt bij de 
ziekenzalving). Deze olijfoliën zijn alle 
zuivere oliën. Sinds de oudheid wordt 
olijfolie beschouwd als een versterkende 
stof (atleten namen vaak een bad olijfolie 
vóór ze deelnamen aan een wedstrijd). De 
betekenis van het gebruik van oliën in de 
sacramenten is dus duidelijk: de olie 
betekent de versterkende werking van 

Gods genade. Naast de speciale zegen die aan elke olie gegeven wordt, 
heeft het chrisma nog een ander kenmerk: het werd vermengd met balsem. 
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Balsem is een aromatische stof die uit de balsemboom wordt gehaald. 
Verwerkt in het chrisma betekent de balsem de "welriekende geur" van de 
deugd, de goede geur, de aantrekkingskracht die moet doorgeuren in het 
leven van degene die de genade van het vormsel in toepassing brengt. 

Het is gemakkelijk na te gaan of wij het sacrament van het vormsel 
hebben begrepen en of wij ernaar handelen. Het volstaat ons af te vragen: 
"Gedraag ik me echt zoals iemand die door de Heilige Geest werd 
getekend ? Ben ik in het dagelijkse leven een getuige van Christus? Laat ik 
door mijn houding ten opzichte van de anderen, door mijn handelwijze 
tegenover mijn omgeving, in al mijn daden, duidelijk zien : Kijk, zo is een 
Christen, zo is het te leven in de geest van het Evangelie? " Luidt het 
antwoord neen … dan zijn we bezig een stortvloed van genade te 
verwaarlozen: de genade van het sacrament van het Vormsel. Die genade 
is in overvloed beschikbaar, als ik die maar wil gebruiken: de genade om 
mijn menselijke kleinzieligheid te overwinnen, mijn laffe houding 
tegenover het menselijk opzicht, mijn afkeer van offerbereidheid.

In de ritus van het vormsel is er nog iets dat iedereen zich herinnert: 
een "tik" op de wang, waarmee de bisschop de plechtigheid afsluit. Dit is 
geen essentieel onderdeel van de ritus. De "tik" werd ingevoerd rond de 
12de eeuw: zeer waarschijnlijk werd ze overgenomen van de plechtige
ridderslag. Wanneer iemand tot ridder werd geslagen, raakte zijn leenheer 
zijn schouder of zijn nek aan met het plat van zijn zwaard. Door het 
Vormsel worden wij ridders van Christus (milites Christi, soldaten van 
Christus was de gebruikte term). Wij beloven Christus getrouwheid en 
bereidheid om alle lijden te doorstaan liever dan hem te verlaten. Wij 
wijzen erop dat "alle lijden te doorstaan" geen zuiver passieve houding is. 
Ze veronderstelt de aanvaarding van de onvermijdelijke onthechting, van 
de noodzakelijke versterving die de actieve overgave in zijn dienst in zich 
draagt.

Doorgaans krijgen de vormelingen ook een nieuwe voornaam 
toegevoegd of liever, worden zijn onder de bescherming geplaatst van een 
nieuwe heilige; Het is een beetje alsof wij onder de last van de nieuwe 
waardigheid waartoe wij verheven werden, - die van apostelen en getuigen 
van Christus – de behoefte voelen om op machtige vrienden in de hemel te 
rekenen. Wij voegen dus een nieuwe beschermheer toe aan degenen wij al 
eerder hadden.

Zonder doopsel blijft de hemel gesloten. Zonder vormsel kunnen we 
wel naar de hemel, maar de tocht zal moeilijker zijn. Zonder vormsel kan 
men gemakkelijk de verkeerde weg inslaan, het geloof verliezen. Daarom 
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is het zo belangrijk dit sacrament te ontvangen wanneer wij daar de 
gelegenheid toe krijgen. 

Wij weten dat Jezus geen enkel sacrament heeft ingesteld "gewoon 
voor het plezier". Hij heeft ze alle ingesteld, omdat Hij in zijn oneindige 
wijsheid wist dat wij in bepaalde omstandigheden bijzondere genade 
zouden nodig hebben. Hij heeft onder meer de gevaren voorzien waaraan 
ons geloof zou blootgesteld worden: gevaren van binnenuit, wanneer onze 
passies en ons ego�sme ons geloof zouden aantasten. Willen wij een weg 
volgen die ons geloof ons verbiedt, dan kunnen wij niet voortdurend in 
conflict leven met onszelf, omdat wij naar innerlijke vrede verlangen: het 
ene of het andere moet wijken. Daar komt de genade van het Vormsel ons 
ter hulp, en als wij die laten inwerken, zal ze de bezitsdrang van ons 
ego�sme op onweerstaanbare wijze afzwakken en het geloof doen 
zegevieren. De vrede die wij aldus zullen terugvinden, is een echte vrede.

Op andere momenten komt het gevaar van buitenaf: de gevaarlijke 
situatie waarin iemand zich bevindt die echt vervolgd wordt, met 
gevangenzetting en foltering – nog steeds re�el in bepaalde landen in de 
wereld – spreekt voor zich. We kunnen dan duidelijk de behoefte aan de 
genade van het Vormsel gebruiken. Minder duidelijk is het gevaar waarin 
iemand verkeert die omgeven is door totale religieuze onverschilligheid. 
Toch blijft het gevaar zeer re�el. Het gevaar voor contaminatie, 
om"eerlijke, maar middelmatige mensen" te willen zijn, is ook steeds 
aanwezig. De neiging om zijn geloofsbeleving te versoepelen, het niet al te 
ernstig op te nemen, is een bijna onvermijdelijk gevaar. De genade van het 
Vormsel zal ons helpen onze waardenschaal te beschermen en ons geloof 
op peil te houden. 

We hebben allen de genade van het Vormsel zo nodig, dat het bijna 
zonde zou zijn dit sacrament af te wijzen, als we de gelegenheid hebben 
het te ontvangen. Ouders die uit veronachtzaming hun kinderen beletten 
het Vormsel te ontvangen, kunnen een zware zonde begaan. 

De sacramentele genade van het Vormsel is, zoals we gezien hebben, 
is een versterking van het geloof. Vanuit negatief oogpunt wordt ons 
geloof versterkt tegen bekoringen en vervolging; vanuit positief oogpunt 
wordt ons geloof versterkt om actieve getuigen van Christus te worden. 
Behalve deze sacramentele genade ontvangen wij ook de gaven van de
Heilige Geest. Het zijn er zeven : wijsheid, verstand, raad, kracht, kennis, 
vroomheid en de vreze Gods. 
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Het Vormsel brengt in onze ziel ook een toename van 
de bron van bovennatuurlijk leven dat de heiligmakende 
genade is. God kan niet doen toenemen wat niet bestaat. 
Daarom moet de persoon die het Vormsel ontvangt, in staat 
van genade zijn. Het Vormsel ontvangen in staat van 
doodzonde zou misbruik zijn: de zware zonde van 
heiligschennis. Het toegediende Vormsel zou wel geldig 
zijn. Wanneer de gevormde vergiffenis van zijn zonden zou 
krijgen, zouden de latente genade van het Vormsel in hem 
vrij komen. 

Pater Andrzej Komorowski, FSSP

Figure 6 Het H.Doopsel, het H.Vormsel en de H.Biecht (Olieschilderij uit de vijftiende eeuw).
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De redenen waarom Maria in de Litanie van Loreto 
wordt aangeroepen als 'Ark van het Verbond'

De Litanie van Loreto kent iedere gelovige katholiek, maar kent men de 
achtergrond van iedere aanroeping afzonderlijk? Niet alle spreken voor 
zich. Want waarop is bijvoorbeeld de aanroeping van Maria als 'Ark van 
het Verbond' gebaseerd? Om een inzicht te krijgen in deze eretitel van 
Maria, zullen wij in kort bestek het ontstaan van het Joodse volk moeten 
belichten.
Nadat Jozef, de zoon van de aartsvader Jacob, onderkoning van Egypte 
geworden was, vestigden de Isra�lieten zich in Egypte en groeiden daar uit 
tot een volk. Onvermijdelijk kwamen zij daar in aanraking met de 
Egyptenaren die afgodendienaars waren. Zo waren de Isra�lieten 
bijvoorbeeld getuigen aan de oevers van de Nijl van de processies van de 
Egyptenaren, waarbij afbeeldingen of symbolen van afgoden werden 
meegedragen in langwerpige kisten van goud, zilver of een kostbare 
houtsoort.
Aangezien God het Joodse volk had uitverkoren om, temidden van een 
volk dat in afgoderij leefde, het geloof aan de ene ware God te bewaren, 
verloste Hij de Isra�lieten, zodra zij talrijk genoeg waren om tezamen een 
volk te vormen, uit de slavernij van Egypte. Hij leidde hen door de 
woestijn naar het land van Kana�n, dat Hij herhaaldelijk aan hun 
voorvaderen beloofd had.
Echter, op weg getrokken naar het Beloofde Land - zij hadden  nog maar 
net Egypte verlaten -, werden zij God ontrouw. Terwijl God zich met 
Mozes op de berg Sina� onderhield, morden de wachtende Isra�lieten. Zij 
wensten zich, zoals bekend, net zoals de Egyptenaren hadden, een 
zichtbare, tastbare god. En zij vervaardigden daarop het Gouden Kalf. Wij 
kennen de reactie van Mozes, toen hij –teruggekomen van zijn ontmoeting 
met God op de Sina�- zag, hoe het volk in aanbidding om het Gouden Kalf 
danste: hij verbrijzelde de twee stenen tafelen met de Tien Geboden tegen 
het Gouden Kalf. Maar God had –in Zijn oneindige barmhartigheid -
medelijden met Zijn volk, en gaf opdracht de Ark van het Verbond te 
maken :
�Laat van acaciahout een ark maken, een kist van twee-en-een-halve el 
lang, anderhalve el breed en anderhalve el hoog. Overtrek die met zuiver 
goud, zowel vanbinnen als vanbuiten; aan de bovenkant moet ge rondom 
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een gouden sierlijst aanbrengen. Giet vier gouden ringen en bevestig ze 
aan de vier poten: twee ringen aan elke kant van de ark. Maak draagbomen 
van acaciahout, verguld ze en steek ze door de ringen aan weerszijden; zo 
kan de ark gedragen worden. De draagbomen moeten in de ringen blijven, 
ze mogen er niet uit gehaald worden. 
In de ark moet ge de verbondstekst leggen die ik u zal geven. Ge moet 

ook een verzoendeksel maken van zuiver goud, twee-en-een-halve el lang 
en anderhalve el breed. Maak aan de beide uiteinden daarvan een 
cherubijn, eveneens van goud, ��n aan het ene uiteinde en ��n aan het 
andere uiteinde. Het moet drijfwerk zijn, de twee cherubijnen moeten ��n 
geheel met de deksel vormen. Ze moeten tegenover elkaar staan, met het 
gezicht naar de verzoendeksel gekeerd, en hun vleugels moeten gespreid 
zijn zodat ze zich daar beschermend over uitstrekken. Leg de 
verzoendeksel op de ark; leg de verbondstekst die ik u zal geven in de ark. 
Daar zal ik u ontmoeten, en vanaf die plaats, boven de verzoendeksel, 
tussen de twee cherubijnen op de ark met de verbondstekst, zal ik met u 
spreken en u alles zeggen wat ik van de Isra�lieten verlang. (Exodus 
25:10-22)� 

Deze ark, die naar het voorbeeld van 
de Egyptische afgodskoffer werd 
vervaardigd, was – uitgaande van de 
egyptische el van die tijd - een 
langwerpige kist van ongeveer 1.40 
meter lang en 80 centimeter breed en 
hoog.
De plaats waar de vleugels van de 
Cherubijnen bij elkaar kwamen, werd 
Gods voetbank genoemd. Dat was de 
plaats waar God zich met Mozes 

onderhield. Deze plaats werd op de Grote Verzoendag door de 
hogepriester besprenkeld met het bloed van het offer.
Bij de andere, heidense volkeren stond er gewoonlijk een afgod op het 
verzoendeksel, bij de Isra�lieten niet. Bij hen was er niets dat aan 
afgodendienst deed denken.
De Ark van het Verbond bevatte dus de twee tafelen met de Tien Geboden, 
die ook wel verbondstekst genoemd werd (Ex. 25:21). Vervolgens bevatte 
de Ark een gouden kruik gevuld met manna, dat men uit de woestijn had 
meegenomen als aandenken aan Gods Voorzienigheid (Ex. 16: 32-34). 
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Ten slotte bevatte de Ark nog de staf van Aaron, die het instrument van 
vele wonderen was geweest (Numeri 17:25). 
De Ark zelf was een gedenkteken van 
het verbond dat God met het Joodse 
volk gesloten had.
De inhoud waaruit dit verbond bestond 
was: de Joden beloofden trouw aan God 
door het onderhouden van Zijn Wet die 
op de berg Sina� was uitgevaardigd, 
terwijl God van Zijn kant Zich 
verplichtte om Zijn uitverkoren volk te 
beschermen en de beloften die aan de 
aartsvaders gedaan waren, gestand te 
doen.
Zolang de Joden rondzwierven in de 
woestijn, werd de Ark in een tent ('tabernakel') overal mee naar toe 
gedragen. Maar vanaf het moment waarop zij het Beloofde Land in bezit 
hadden, kreeg de Ark een vaste rustplaats in Silo, later in Hebron. Toen 
echter de tempel van Jeruzalem voltooid was, werd zij daar in het Heilige 
der Heiligen geplaatst.
Tot zover de historie van het onstaan van de Ark. Maar wat is de 
symboliek van de overeenkomsten tussen de Ark van het Verbond en de 
Allerheiligste Maagd Maria? 
De Ark ontleent haar naam aan het verbond, dat God met Zijn uitverkoren 
volk had gesloten. Zij was tevens een waarborg dat de Almachtige aan 
Zijn woord trouw zou blijven.

V��r Maria’s geboorte hadden wij met de Ark van het Verbond alleen 
Gods belofte van de Verlossing. Nadat Maria geboren was, hadden wij 
Maria als waarborg van de Verlossing: Zij was dus de Ark van het Nieuwe 
Verbond.
Lagen in de Ark van het Verbond de stenen tafelen, de platen van de Wet, 
verborgen, Maria verborg in Haar schoot de Wetgever zelf, het Woord, die 
de 'wet van de vrees' door de 'Wet van de Liefde' zou vervangen.
Besprenkelde de hogepriester op Grote Verzoendag de Ark van het Oude 
Verbond met het bloed van offerdieren, Maria droeg Gods Zoon die Zijn 
bloed zou vergieten om ons met God te kunnen verzoenen.
In de Ark bevond zich dus de gouden kruik met manna, die daar veilig 
bewaard werd om voor altijd de Joden er aan te herinneren, hoe God, om 

Figure 7 Aaron wierp zijn staf voor de farao en zijn 
dienaren en de staf  veranderde in een slang



St Petrus-Broederschap, Benelux 

25

hun voorvaderen in de dorre woestijn te voeden, dagelijks een schitterend 
wonder bewerkte. Dit manna nu, was een voorafbeelding van een veel 
verhevener en wonderbaarlijker voedsel, dat de uitverkorenen van het 
Nieuwe Verbond zouden mogen nuttigen. Jezus zou zich immers als 
voedsel schenken in de Heilige Communie om de ziel te sterken in de 
strijd tegen haar vijanden en te steunen gedurende de lange tocht door de 
woestijn van dit leven, naar het Beloofde Land van de Hemel. 
Tenslotte bevond zich in de ark de staf van Aaron, waarmee heel veel 
wonderen waren bewerkstelligd. Zo deed God, om het wettig karakter van 
Aarons priesterschap te bewijzen, de dorre staf van de hogepriester die 
voor de Ark neergezet was, uitbreken in bladeren en bloesems, zo zelfs dat 
hij rijpe amandelen voortbracht. De kerkvaders zagen in die dorre staf die 
tot bloei kwam, een zinnebeeld van de Moeder van God: Maria werd 
namelijk, hoewel Zij maagd bleef, moeder en schonk aan de wereld de 
Vrucht die de oorsprong is van alle zegen.

De Ark was vervaardigd van 
acaciahout, dat de eigenschap heeft 
onbederfelijk te zijn, ook in dat 
opzicht was zij een beeld van Maria, 
hoewel Maria voortkwam uit het 
mensengeslacht dat aan het bederf van 
de zonde was prijsgegeven door de val 
van Adam en Eva. Maria is door Gods 
beschikking vrij van de erfzonde en 

haar gevolgen. Maria heeft zelfs het 
bederf van het graf niet gekend.
De Ark was ook een symbool van de 

Liefde, zij was aan binnen- en buitenkant bekleed met goud. Hierin mogen 
wij opnieuw de Ark van het Verbond als een zinnebeeld voor de Moeder 
Gods zien: Zij is het kostbare kleed dat Jezus omhulde, Haar Onbevlekt 
Hart was van oneindige Liefde. 
In de tempel was het Heilige der Heiligen de plaats van de Ark. Daar 
verscheen de hogepriester op de Grote Verzoendag om in naam van het 
gehele volk, verzoening met God af te smeken. In zijn algemeenheid 
verbeeldt ook hier de Ark de Heilige   Maagd Maria. Ook wij kunnen naar 
Maria gaan om barmhartigheid af te smeken bij God. In oprecht berouw 
aan Haar troon neergeknield kan men zeker zijn van Haar voorspraak. 

Figure 8 Met de Ark van het Verbond over de droge 
bedding van de Rode Zee
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Door Maria tot Jezus. Jezus kan Zijn Allerheiligste Moeder immers niets 
weigeren.
Tot slot: De Ark heeft in het Oude Verbond steeds een wonderbaarlijke en 
centrale rol gespeeld in het leven van de Isra�lieten! Zij was hun toeverlaat 
op de tocht door de woestijn en hun schild tegen de vijanden. Onder haar 
bescherming trokken zij onbevreesd op tegen de machtigste vijanden en 
behaalden de overwinning.
Duidelijk onderkennen wij hier de voorafbeelding van de Ark van Noach:  
ark (letterlijke betekenis: kist), die op Gods aanwijzing werd gebouwd om 
Zijn uitverkorenen van Zijn straf, namelijk de zondvloed, te vrijwaren. 
Zoals de Ark door God aan Noach werd gegeven om hem en Zijn volk te 
bewaren en zoals de Ark van het Oude Verbond door God aan de 
Isra�lieten werd gegeven, zo is Maria door God aan ons gegeven om ons te 
bewaren tegen de gevaren van lichaam en ziel.
Juist in deze tijd deelt Zij, als Moeder van God, rijkelijk Haar genaden uit 
aan hen die erom vragen. Aan hoeveel gevaren en bekoringen zijn wij door 
Haar machtige bescherming en voorspraak niet ontkomen? Hoeveel 
overwinningen op de duivelse machten der Hel danken wij niet aan Haar 
bemiddeling? Hoe vaak ruimde Zij niet de hindernissen uit de weg die de 
weg naar de  Hemel versperren? Ontelbaar zijn zij die hun eeuwige 
Zaligheid aan Maria verschuldigd zijn!
De H. Schrift verhaalt dat Abiathar, om een zwaar misdrijf de dood 
verdiend had, maar dat Salomon tot hem sprak: “Omdat gij de Ark van de 
Heer hebt gedragen, daarom zal ik u sparen!”
Wellicht staat dit geval opgetekend in de Heilige Schrift om aan te tonen 
hoe groot de verdiensten waren die verbonden waren aan de toewijding 
aan de Ark van het Verbond, maar bovenal  hoe groot de verdiensten zijn 
die verbonden zijn aan de toewijding van de Ark van het Nieuwe Verbond, 
Maria, de Moeder van de Verlosser.
Zoals beschreven: Maria droeg als Ark van het Nieuwe Verbond Hem die 
ons Zijn Wet van de Liefde bracht. Zij droeg de Verlosser, Christus, Die 
thans onder ons verblijft middels de Eucharistische Jezus, in Haar 
ongeschonden Gouden Huis, waardoor Zij voor ons, temidden van de vele 
gevaren op onze pelgrimstocht van het leven, waarlijk de Deur van de 
Hemel vormt. 

Pater Alfard Schijffelen FSSP



St Petrus-Broederschap, Benelux 

27

Enkele blikken op Paus Benedictus en de Liturgie.

Lex credendi, Lex 
orandi / De wet van 
het geloof is het wet 
van het Gebed
Het is voor Paus 
Benedictus XVI in zijn 
motu proprio 
“summorun 
pontificum” evident 
dat Paus Paulus VI bij 
de promulgatie van het 
Missaal van 1970 
dezelfde “Lex 
credendi, Lex orandi” voor ogen had als die van het Missaal van 1962. 
Daarom zegt Paus Benedictus dat beide riten twee verschillende 
Uitdrukkingen zijn van de een en dezelfde Romeinse Ritus is,  En wel de 
“Lex credendi, lex orandi” van de Kerk deze opvatting is  overeenkomstig 
met de wil van Paulus VI zoals hij die uitdrukt in de encycliek Mysterium 
Fidei uit 1966 . In deze Apostolische Constitutie van 3 april 1969 schreef 
Paus Paulus: “Tenslotte willen wij over alles wat wij hierboven over het 
nieuwe Romeins missaal hebben uiteengezet het volgende besluiten en 
vaststellen. Toen onze voorganger, de heilige Pius V, de offici�le editie van 
het Romeins missaal uitgaf, bood hij dit het christenvolk aan als een 
instrument tot liturgische eenheid en als een document van authentieke en 
gelovige eredienst in de kerk. Wij willen niets anders, ofschoon wij, 
overeenkomstig het besluit van het Tweede Vaticaans Concilie in dit 
nieuwe missaal 'wettige verschillen en aanpassingen' hebben opgenomen”.

Die Mis van alle tijden, een groot goed voor de Kerk
Daarom is, (ook zijn wij met de verwerkelijkte vrucht van de 
hervormingen van Paulus VI het niet  eens) het beslissende punt in 
“Mysterium Fidei” de wil die erin tot uiting werd gebracht van de zelfde 
lex credendi lex orandi. Dat dit in de huidige vorm van de gewone ritus 
niet altijd het geval gewest is, en is, blijkt duidelijk uit de leer over de 
liturgie van paus Benedictus, want anders zou een hervorming van de 
reform niets betekenen, niet noodzakelijk zijn een geen eigen weert 
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bezitten,en zou er ook geen veerstand tegen de hervorming hebben 
bestonden. Omdat de hervorming van de reform dwingend noodzakelijk is, 
is  het vrije gebruik van de buitengewone vorm van de Romeinse Liturgie 
inderdaad een groot goed voor de gehele Kerk. Het is de eeuwenoude 
Liturgische uitdrukking, die rechtstreeks teruggaat tot op de eerste eeuwen 
en door Paus Gregorius de Grote gereguleerd en vastgelegd is. Het is deze 
Liturgische vorm die eeuwenlang binnen de Romeinse kerk in gebruik was 
alvorens deze door Paus Pius V, na de door het Concilie van Trente 
gewenste wijzigingen en aanvullingen te hebben aangebracht, voor de 
gehele Latijnse Kerk verplichtend is gesteld. Het is deze Liturgische vorm, 
die ook ons heden ten dage de ware “Lex credendi, Lex orandi” van de 
Kerk toont. Het is dus ook aan deze “Lex credendi, Lex orandi” waaraan 

de ware interpretatie van de gewone uitdrukking van de Romeinse Liturgie 
aan dient te voldoen en welke Paus Paulus VI voor ogen stond, toen hij de 
gewone uitdrukking van het Romeinse Missaal promulgeerde. Het is dus 
ook deze Lex Credendi, Lex Orandi van die ten grond moeten liggen voor 
een toekomstig en autentieke hervorming van de liturgie

Helaas is de weerstand tegen de implementatie van het motu proprio 
Summorum Pontificum nog groot en wordt door velen blijk gegeven dat zij 
genoemde lering door onze H. Vader niet accepteren. Zij wijzen de 
buitengewone uitdrukking van de Romeinse Liturgie niet zelden af 
vanwege haar intrinsieke “Lex credendi, Lex orandi” of zij gedogen deze 
liturgische uitdrukking uitsluitend omdat de huidige Paus dat nu eenmaal 
wil, misschien met de stellige verwachting dat de volgende Paus deze 
liturgische vorm “weer zal verbieden”. We kunnen onze ogen daarvoor 
niet sluiten en moeten ons derhalve afvragen hoe dit zover heeft kunnen 
komen. Het laatste woord hierover zal zeker nog niet zijn gesproken, 
zolang de door Paus Benedictus XVI ge�nitieerde “Reform-of-the reform” 
niet is voleindigd. Het motu proprio Summorum Pontificum is samen met 
de thans gepubliceerde instructie Universae Ecclesiae in ieder geval een 
goed begin op de nog af te leggen weg.
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De Instructie “Universae Ecclesiae”
Ontelbare priesters en leken zijn Paus Benedictus XVI, zeer dankbaar voor 
de publicatie van de instructie Universae Ecclesiae betreffende de 
uitvoering van het motu proprio Summorum Pontificum uit 2007.  Met 
vreugde hebben de traditionalisten kennis genomen van de nieuwe 
instructie Universae Ecclesiae, gepubliceerd 13 mei 2011. Het Vaticaan 
maakt hierin duidelijk dat het gebruik van de buitengewone vorm van de 
Romeinse Ritus – de Traditionele Latijnse liturgie – beschikbaar moet zijn 
voor alle gelovigen, priesters en leken. Deze instructie volgt op het motu 
proprio Summorum Pontificum met het doel deze niet alleen te 
verduidelijken en te bevestigen, doch bovenal de ernst van de intentie van 
paus Benedictus XVI zichtbaar te maken. Het is ook zeker geen toeval dat 
de Paus deze instructie getekend heeft op 30 april de feestdag van de 
heilige Paus Pius V (nieuwe kalender) en dat twee dagen na de publicatie 
een plechtige Pontificale Hoogmis volgens de Buitengewone Vorm van de 
Romeinse Ritus in het Vaticaan aan het altaar van St. Petrus Stoel in de St. 

Pieter werd opgedragen Door Kardinaal 
Brandmuller.

De instructie bevestigt nogmaals de 
boodschap, die door de H. Vader in het 
motu proprio Summorum Pontificum reeds 

is verkondigd, dat het missaal van de Zalige Paus Johannes XXIII (1962) 
en het missaal van Paus Paulus VI waarvan in 2000 door Paus Johannes 
Paulus II de derde editie is gepromulgeerd, twee onderscheiden 
uitdrukkingen zijn van de Latijnse of Romeinse Liturgie. Twee vormen, 
die als de buitengewone en de gewone uitdrukking van de Romeinse 
Liturgie dezelfde “Lex credendi, Lex orandi” van de Katholieke Kerk 
dienen uit te drukken. Dit wordt vooral aangehaald in art. 7 van de 
instructie, waar onze H.Vader expliciet schrijft: “Er bestaat geen 
tegenspraak tussen de twee edities van het Romeins Missaal. In de 
geschiedenis
van de liturgie vinden we groei en vooruitgang, maar geen breuk. Wat 
heilig was voor eerdere generaties, blijft ook heilig en goed voor ons, en 
kan niet opeens geheel verboden of zelfs schadelijk geacht worden”.

Zoals de instructie in art. 8 expliciet aangeeft, is het motu proprio 
Summorum Pontificum een belangrijke uitspraak van het Magisterium van 
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de Romeinse Pontifex. Het toont de zorg van de Paus als Plaatsbekleder 
van Christus en Opperste Herder van de Universele Kerk en heeft als doel:
a) het aanbieden aan alle gelovigen van de Romeinse Liturgie in de Usus 
Antiquior, die
beschouwd wordt als een kostbare schat die bewaard moet blijven en 
uitgedragen moet worden;
b) het effectief garanderen en verzekeren van het gebruik van de forma 
extraordinaria voor allen die erom vragen, gegeven dat het gebruik van de 
Romeinse Liturgie van 1962 een vrijgevig gegunde mogelijkheid is voor 
het welzijn van de gelovigen en daarom moet worden geïnterpreteerd op 
een wijze die gunstig is voor de gelovigen die de eerst aangesprokenen 
ervan zijn;
c) het bevorderen van verzoening in het hart van de Kerk.

In 35 artikelen worden 
in deze instructie 
normen gegeven, die er 
vooral op gericht zijn 
om zo welde actieve als 
ook de passieve 
tegenwerking van de 
implementatie van het 

motu 
proprioSummorum 

Pontificum te 
doorbreken. Normen, 
waarover art. 10 

aangeeft dat de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei een macht uitoefent 
door maatregelen te bepalen, als hiërarchisch superieur, tegen elke 
mogelijke eenmalige administratieve voorziening van een ordinarius die in 
tegenspraak lijkt met het motu proprio.

Pater Martin Kromann Knudsen  FSSP

Figure 9 Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth
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Moeten onze kinderen zo spoedig mogelijk 
gedoopt worden?

Met de tendens in onze huidige maatschappij 
om ons heerlijke geloof in vraag te stellen, blijft 
de vraag van de noodzaak om jonge kinderen te 
dopen actueel. In bepaalde kringen is het "in" om 
namens de vrijheid ervoor te pleiten de kinderen 
niet bij hun geboorte te laten dopen of ze te laten 
kiezen eenmaal ze volwassen zullen zijn, hoewel 
de Kerk voor het tegendeel pleit. In de 
Katechismus van de Katholieke Kerk (KKK) 
wordt dit standpunt toegelicht: "De Kerk en de 
ouders zouden hun kind dan ook de onschatbare 
genade om kind van God te worden, ontzeggen, indien zij het niet kort na 
de geboorte zouden laten dopen." (KKK, nr 1250)

Alvorens de bezwaren tegen het doopsel van jonge kinderen te 
bespreken, is het goed de regel van de Kerk dienaangaande te 
onderstrepen. Ze staat te lezen in het Wetboek van Canoniek Recht (CIC): 
"De ouders zijn gehouden aan de verplichting ervoor te zorgen dat hun 
kinderen binnen de eerste weken gedoopt worden; zo spoedig mogelijk na 
de geboorte en zelfs al voordien, dienen zij zich tot de pastoor te wenden 
om het sacrament voor hun kind te vragen en om naar behoren hierop 
voorbereid te worden." (Can. 867 - §1)."Als een kind in stervensgevaar 
verkeert, dient het zonder enig uitstel gedoopt te worden." (Can. 867 - §2).

De vaakst voorkomende bezwaren tegen het doopsel van kinderen 
zijn de volgende : 

I/ Bezwaren tegen het doopsel van jonge kinderen.

A/ Eerbied voor de vrijheid van het kind !

Eerbied voor de vrijheid? Wat voor vrijheid? Het kind niet laten dopen is 
ook een keuze die we in zijn plaats maken zonder om zijn mening te 
vragen. Het kind werd niet geraadpleegd om verwekt te worden. Moet het 

Figure 10 Onze kinderen moeten zo 
spoedig mogelijk gedoopt worden
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geraadpleegd worden om te worden verwekt in de liefde van God? Heeft 
het kind zijn ouders, zijn geslacht, zijn nationaliteit gekozen … ? Deze 
redenering steunt op een verkeerd begrip van vrijheid die zich beperkt tot 
de vrijwillige daad. Echte vrijheid staat ver boven dit alles: het is eerder 
de mogelijkheid om te kiezen voor het Goede. De vrijheid wordt dan 
ook op een des te volmaaktere wijze uitgeoefend als men zich losgemaakt 
heeft van de zonde en vooral van de erfzonde. In plaats van de vrucht te 
zijn van een gewone vrijheid van keuze wordt het doopsel dan een veilig 
middel om deze vrijheid uit te oefenen. Met andere woorden, het doopsel 
is de bron en niet de vrucht. 

B/Het kind zal later zijn keuze doen !

Het zal later zijn keuze doen? Maar wanneer? Wat is de ideale leeftijd 
om ja of neen te zeggen aan Jezus Christus? Gedoopt of niet, de ziel zal op 
de ene of de andere dag deze persoonlijke keuze doen. Het zal een keuze 
van omschakeling zijn, de overgang van het geloof van een kind naar het 
geloof van een volwassene. Deze keuze zal met des te meer vrijheid 
gedaan worden als de ziel vanaf zijn jongste jaren zal gevoed zijn met 
Gods liefde door de genade van het doopsel.
De mens zal des te beter kunnen kiezen als hij meer kennis bezit: hij zal 
beter ge�nformeerd zijn, en dus verantwoordelijker. Wanneer het kind zijn 
geloof in vraag zal stellen om tot het geloof van een volwassene te komen, 
zal het zeer onder de indruk komen dat zijn ouders hem hebben laten 
dopen van bij zijn geboorte. Het zal hem de zekerheid geven dat zijn 
ouders het Geloof bezitten, dat ze werkelijk geloven, dat ze niet getwijfeld 
hebben tussen de waarheid en de dwaling. 

C/ De ouders leggen hun keuze op !

De ouders leggen hun keuze op? Wat aangezien wordt als misbruik van 
gezag tegenover een wezentje dat zich niet kan verdedigen, is eigenlijk de 
uitvoering van de opdracht van de ouders. De christelijke ouders geven 
alles wat ze hebben en alles wat hun kind nodig heeft. Ze beperken zich 
dus niet tot het doorgeven van hun cultuur, hun moedertaal en het voedsel 
voor het lichaam, maar ook hun Geloof, het aanleren van het spreken met 
God en het voedsel voor de ziel door de genade. Wacht men tot de jaren 
van verstand om het kind te laten kiezen welk voedsel het wil eten? Is er 
een leeftijdsgrens om aan zijn kind het mooiste geschenk ter wereld te 
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geven: het goddelijke leven ? Waarom zouden we het dit moeten 
ontzeggen ?

II/ Wat is de realiteit van het Sacrament van het Doopsel ?
(zie Brief aan de Vrienden van oktober en december 2011)

Deze verkeerde opvatting van vrijheid en verantwoordelijkheid 
toegepast op het Doopsel, wijst op een grondige misvatting over de 
werkelijkheid van dit Sacrament. Het is immers zo dat, lang vóór een ziel 
door een interne omschakeling vrijelijk kiest voor God, het Doopsel drie 
belangrijke effecten heeft: 
1/ Het brengt heiligmakende genade, m.a.w. het goddelijke leven, om het 

kind te helpen groeien in het Geloof.
2/ Het neemt de erfzonde weg waarmee elk kind geboren wordt.
3/ Het lijft het in in de Katholieke Kerk en maakt het tot een volwaardig 
lid van deze door Christus gestichte gemeenschap.

Figure 11 Jezus wordt gedoopt door Johannes de Doper
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Deze effecten zijn concreet en doeltreffend. Zij tonen aan hoezeer het 
Doopsel niet mag worden herleid tot een gewone liturgische ritus, maar dat 
het in de werkelijkheid een tweede geestelijke geboorte is. Het geven van 
heiligmakende genade, het wegnemen van de erfzonde bij iedere boreling 
en de inlijving in de Kerk, het mystieke lichaam van Christus, bieden echt 
alle mogelijkheden om de waarachtige vrijheid van kind van God uit te 
oefenen. Welnu, wij weten dat de echte vrijheid die is welke ons aanzet om 
het goede te doen en het kwade te mijden, en niet om te doen wat ons 
bevalt. Het Doopsel drukt in de ziel het onuitwisbare merkteken dat de 
mens toebehoort aan God en aan de Kerk. Omdat het Doopsel onmisbaar 
is om de andere sacramenten geldig te ontvangen, noemt men dit 
sacrament terecht "de Poort der Sacramenten".

III/ Wat is de plicht en de rol van het gezin ? 

A/ Plicht en opdracht van de ouders.

Aan God teruggeven wat Hem toebehoort. Het kind behoort toe aan 
zijn ouders, maar zoals er maar één liefde bestaat, bestaat er ook maar één 
toebehoren, het toebehoren aan God. Wat wij bezitten, wordt ons door God 
in bruikleen gegeven. De ouders als 
medebewerkers van de schepping, komen 
dan ook met het doopsel hun kind 
teruggeven aan God, dat Hem toebehoort 
zoals Jozef en Maria Jezus als kind 
kwamen opdragen in de tempel.

Aan God aanbieden wat ons het 
dierbaarst is. Het christelijke gezin dat 
door een sacramentele liefde verbonden 
werd, is zichzelf verplicht voortdurend aan 
God aan te bieden, wat hem het dierbaarst 
is: zijn kind. Deze offergave zou van bij de 
ontvangenis geestelijk moeten aanwezig 
zijn en zal bij de geboorte tot uiting komen 
in het Doopsel. Zo worden alle ouders, volgens de leer van Paulus, 

Figure 12 Het sacrament van het huwelijk
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verzocht zo spoedig mogelijk hun kind te maken tot een Tabernakel van 
God, een nieuwe menswording voor Christus.

De opdracht van geloofsverkondiging volbrengen. Het sacrament van 
het huwelijk verschaft de nodige genade voor het onderhoud, de 
ontwikkeling en de groei van het goddelijke leven dat door het doopsel in 
het hart van elk kind werd ingeplant. Deze opdracht van de ouders, die 
onlosmakelijk verbonden is met het doopsel van het kind van bij de 
geboorte, is essentieel. De Katechismus van de Katholieke Kerk brengt dit 
in herinnering: "Christelijke ouders zullen erkennen dat deze praktijk ook 
overeenstemt met hun rol als verzorgers van het leven dat God hun heeft 
toevertrouwd." (KKK nr 1251). De christelijke opvoeding van de ouders is 
nodig, willen de theologale deugden van Geloof, Hoop en Liefde, die door 
het doopsel als een zaadje in de ziel van het kind werden geplant, niet 
wegkwijnen. Door hun kind te laten dopen, verbinden de ouders er zich 
dus toe hun kind in het katholieke geloof op te voeden. Deze opvoeding 
komt tot uiting door de katechismus van in de jongste jaren, het gebed in 
gezinsverband (samen bidden, bidden v��r het eten, het angelus, de 
rozenkrans, enz. …), maar vooral door de uitstraling van het Geloof van de 
ouders.

Men begrijpt dan ook beter waarom het Wetboek van Canoniek Recht eist 
dat elke priester dit zou doen naleven: "Opdat een kind geoorloofd gedoopt 
wordt: 1 moeten de ouders, ten minste één van hen of degene die wettig 
hun plaats innemen, toestemmen; 2 moet gegronde hoop aanwezig zijn dat 
het in de katholieke godsdienst zal worden opgevoed; als deze volkomen 
ontbreekt, dient het doopsel volgens de voorschriften van het particulier 
recht uitgesteld te worden, waarbij de ouders van de reden op de hoogte 
worden gebracht." (Can. 868 - �1)

B/ Rol van de peter en de meter.

"Voor zover het kan, dient aan de dopeling een peetouder gegeven te 
worden, aan wie het toekomt de volwassen dopeling in de christelijke 
initiatie bij te staan en, als de dopeling een kind is, hem samen met de 
ouders ten doop te houden, en eveneens mee te helpen opdat de dopeling 
een christelijk leven leidt in overeenstemming met zijn doopsel en de 
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verplichtingen die eraan verbonden zijn, getrouw vervult." (CIC  – Can. 
872)

Het doopsel werd aan de Kerk toegewezen krachtens de opdracht die 
Christus haar toevertrouwde : "Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn 
leerlingen, en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest". In het doopsel hebben de peter en de meter "werkelijk een  
kerkelijke functie" (KKK nr 1255). Door te antwoorden namens het 
gedoopte kind vertegenwoordigen zij de Kerk en stellen zij zich borg met 
de ouders voor de opvoeding van het kind in het geloof. Aangezien men 
niet kan geven wat men niet bezit en men niet kan mededelen wat men niet 
weet, is het bijgevolg belangrijk de peter en de meter zorgvuldig te kiezen. 
Ze moeten in het licht van deze rol gekozen worden, en niet om familiale 
of relationele reden of om de vriendschapsbanden.

Daarom heeft de Kerk een aantal regels dienaangaande 
uitgevaardigd. "Opdat iemand tot het opnemen van de taak van peetouder 
toegelaten wordt,:
1 moet deze door de dopeling zelf of diens ouders of door degene die hun 
plaats inneemt of, bij het ontbreken van dezen, door de pastoor of 
bedienaar aangeduid zijn, alsook de geschikheid en de intentie hebben om 
deze taak uit te oefenen;
2 moet deze het zestiende levensjaar voltooid hebben, tenzij door de 
diocesane Bisschop een andere leeftijd vastgesteld is of tenzij de pastoor 
of bedienaar om een goede reden een uitzondering toelaatbaar acht;
3 moet deze katholiek zijn, gevormd en het allerheiligste sacrament van de 
Eucharistie reeds ontvangen hebben, en een leven leiden dat in 
overeenstemming is met het geloof en met de op te nemen taak; 
4 mag deze door geen canonieke wettig opgelegde of verklaarde straf 
gebonden zijn; 
5 mag deze niet de vader of de moeder van de dopeling zijn." (CIC – Can. 
874 - �1)

Heer, geef ons heilige ouders, en goede peters en meters voor de 
kinderen van morgen !

Pater Louis-Dominique Kegelin, FSSP
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De afwijkende geloofsartikelen van de Getuigen 
van Jehovah
De Getuigen van Jehovah komen agressief naar 
buiten met hun overtuiging. Hun geloof is niet 
zoals het mormonisme dat geheime doctrines bevat 
die enkel gekend zijn door ingewijden.

Wanneer Mormonen bij je thuis langskomen, 
zeggen ze je niet dat ze geloven in meerdere goden, dat Jezus en Lucifer 
"geestesbroeders" zijn, en dat een donkere huidskleur een zogezegde vloek 
is van God voor de zonden. Mochten ze je deze dingen openlijk zeggen, 
dan zou je onmiddellijk de deur sluiten. Zulke doctrines zijn enkel voor 
ingewijden. Het mormonisme is dus een religie die enkel ontworpen werd 
voor of begrepen wordt door de bijzonder ingewijden. 

De religie van de Getuigen van Jehovah daarentegen is geschikt om een 
open confrontatie aan te gaan. Ze zijn blij je openlijk te zeggen wat ze 
geloven en ze verkondigen dit niet alleen aan je deur, maar ook in hun 
publicaties.

In "Jehovahh's Witnesses in the Twentieth Century" is bijvoorbeeld een 
diagram afgedrukt onder de titel "Wat de Getuigen geloven". Dit diagram 
vermeldt alle doctrines en hun zogezegde bijbelse grondslag. Laat ons nu 
eens onderzoeken wat sommige van die doctrines zijn die de Getuigen van 
Jehovah aanhouden.

(Bemerking: De volgende bijbelcitaten komen uit de "Bijbel" van de 
Getuigen van Jehovah, tenzij anders aangegeven. Hun "Bijbel" heet de 
"Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift". Deze Bijbelvertaling 
wordt echter door Griekse en Hebreeuwse experts als een bijzondere arme 
en erg onnauwkeurige vertaling beschouwd. Op vele plaatsen is de tekst 
niet getrouw aan het Hebreeuws of het Grieks, in het bijzonder waar de 
tekst in de oorspronkelijke taal de speciale doctrines van de Getuigen zou 
moeten ondersteunen.)

1. Eerste probleem: Christus is niet God. 
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De Getuigen van Jehovah verklaren: "Christus is Gods zoon en 
ondergeschikt aan Hem". Om deze stelling te staven, worden volgende 
citaten gebruikt: "Dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd."
(Mt. 3:17). "Van God ben ik uitgegaan en ben ik hier" (Jn. 8:42). Indien gij 
mij liefhadt, zoudt gij u verheugen dat ik heenga naar de Vader, want de 
Vader is groter dan ik." (Jn. 14:28) "Ik stijg op naar mijn Vader en uw 
Vader en naar mijn God en uw God." (Jn. 20:17) "Het hoofd van iedere 
man is Christus; de man is op zijn beurt het hoofd van de vrouw en God 
het hoofd van de Christus." (1 Cor. 11:3) "Wanneer echter alle dingen aan 
hem onderworpen zullen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen 
aan Degene die alle dingen aan hem onderwierp, opdat God alles zij voor 
iedereen." (1 Cor. 15:28)

Op het eerste gezicht lijken deze citaten zeer indrukwekkend. Het lijkt 
alsof Christus in zeker zin ondergeschikt is aan God de Vader. Maar wat 
met Jn. 10:30: "Ik en de Vader zijn één"? Of "Wie mij heeft gezien, heeft 
[ook] de Vader gezien. Hoe kunt gij dan zeggen: "Toon ons de Vader" (Jn. 
14:9)? Of "Alles wat de Vader heeft, is van mij" (Jn. 16:15) ? Of, "Om die 
reden dan waren de Joden er nog meer op uit hem te doden, omdat hij niet 
alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde, 
waardoor hij zichzelf aan God gelijk maakte" (Jn. 5:18) ? Of "[Jezus] die, 
alhoewel hij in Gods gedaante bestond, geen  gewelddadige inbezitneming 
heeft overwogen, namelijk om aan God gelijk te zijn." (Fil. 2:6). Deze 
verzen lijken de andere tegen te spreken. 

Hoe moeten we dit alles begrijpen ? Door ermee rekening te houden dat 
Jezus zowel God als mens is. Sommige verzen, zoals de vier laatste, 
verwijzen uitsluitend naar Zijn goddelijke natuur; andere verwijzen naar 
Zijn menselijke natuur. Voor zover Hij God is, is Jezus gelijkwaardig aan 
de Vader. Christus' menselijke natuur is geschapen en is ondergeschikt aan 
de Vader. Doordat de Getuigen zich echter uitsluitend concentreren op het 
menselijke aspect van Christus, met uitsluiting van zijn goddelijke natuur 
tot gevolg, verstaan ze verkeerd wat de Bijbel zegt dat Christus is. Andere 
verzen geciteerd door de Getuigen, zoals Mt. 3:17 tonen enkel aan dat 
Christus de zoon van God is, maar niet dat hij ondergeschikt is. Jn. 5:18 
toont aan dat men door de Zoon van God te zijn, gelijk is aan God. 

2. Tweede probleem: "Christus is geschapen"
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De Getuigen van Jehovah verklaren: Christus was de eerste van Gods 
scheppingen". Verzen geciteerd door de Getuigen van Jehovah die dit 
ondersteunen, zijn : "Hij is het beeld van de onzichtbare God, de 
eerstgeborene van heel de schepping." (Kol. 1:15) "Deze dingen zegt de 
Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van de schepping 
door God." (Apoc. 3:14)

Je ziet wat er wordt geargumenteerd in de eerste van de twee verzen: dat 
"eerstgeborene" opvolging en ondergeschiktheid inhoudt. Maar de titel 
"eerstgeborene" verwijst naar Christus' plaats als de hoofdzakelijke en 
enige Zoon van God (cf. Rom. 8:29) en verder, het Griekse voorzetsel dat 
vertaald wordt door "van" in dit vers, kan ook vertaald worden door 
"over".

En wat met het tweede vers van het Boek der Openbaring ? Eerlijk gezegd, 
het lijkt moeilijk om te zien hoe het de Getuigen van Jehovah eigenlijk 
helpt. Het zegt enkel dat Christus de bron van de schepping is en 
veronderstelt dus dat Christus goddelijk is, aangezien God alles geschapen 
heeft. 

Het feit dat er geen moment is geweest dat de Zoon niet bestond, staat in 
Jn. 1:1-3: "In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 
Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en 
zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat." [Katholieke Bijbelvertaling]. 
Deze passage toont ook aan dat de Zoon geen schepsel is omdat alle 
geschapen dingen ontstaan zijn door Hem, en dat geen geschapen dingen 
ontstaan zijn behalve door Hem.

3. Derde probleem: Geen hel. 

De Getuigen van Jehovah verklaren: "De Boosaardigen zullen voor eeuwig 
vernietigd worden" (d.w.z. geen hel, enkel vernietiging). Verzen die dit 
ondersteunen : "Gaat weg van mij, gij die zijt vervloekt, in het eeuwige 
vuur dat voor de Duivel en zijn engelen is bereid. . . En dezen zullen 
heengaan in de eeuwige afsnijding, maar de rechtvaardigen in het eeuwige 
leven." (Mt. 25:41, 46) "Dezen zullen de gerechtelijke straf van eeuwige 
vernietiging ondergaan, ver van het aangezicht van de Heer en van de 
Heerlijkheid van zijn sterkte" (2 Thes. 1:9)
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Je kan zelf zien dat deze verzen eigenlijk het tegenovergestelde bewijzen 
van wat de Getuigen verkondigen, namelijk het bestaan van de hel. Dit 
wordt bevestigd in het Boek der Openbaring dat zegt: "En de rook van hun 
pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en dag noch nacht hebben zij 
rust, zij die het wilde beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het 
merkteken van zijn naam ontvangt." (Apoc. 14:11). Als hun geen rust, dag 
of nacht gegeven wordt, dan zijn ze duidelijk nog aanwezig zijn om de 
pijniging te ervaren. 

4. Vierde probleem: Geen bloedtransfusies

De Getuigen van Jehovah verklaren: "Het opnemen van bloed in het 
lichaam door de mond of aderen breekt God's wetten." De Getuigen van 
Jhova zijn misschien het meest bekend om het ontzeggen van 
bloedtransfusies aan zichzelf en hun kinderen. Ze steunen zich voor deze 
overtuiging op volgende verzen : "Alleen vlees met zijn ziel – zijn bloed –
moogt gij niet eten." (Gen. 9:4) "Want de ziel van elke soort van vlees is 
zijn bloed door de ziel die erin is. Dientengevolge heb ik tot de zonen van 
Isra�l gezegd: gij moogt het bloed van geen enkele soort van vlees eten, 
want de ziel van elke soort van vlees is zijn bloed." (Lev. 17:14) "Want de 
ziel van elke soort van vlees is zijn bloed door de ziel die erin is. 
Dientengevolge heb ik tot de zonen van Isra�l gezegd: "Gij moogt het 
bloed van geen enkele soort van vlees eten, want de ziel van elke soort van 
vlees is zijn bloed. Een ieder die het eet, zal worden afgesneden." (Hand. 
15:28-29)

Maar er is een groot verschil tussen het eten van bloed en het ontvangen 
van leven-gevende bloedtransfusies. Wat fout was met het eten van bloed, 
was dat het het leven van het dier ontheiligde. Maar een mens die 
vrijwillig zijn bloed deelt met een ander om het leven zijn naaste te redden, 
ontheiligt niets. En zelfs ultra-orthodoxe Joden, die de wetten van het 
Oude Testament strikt volgen, geven toe dat bloedtransfusies niet 
verboden zijn door het gebod op het niet-eten van bloed. 

De Getuigen moeten ook andere problematische passages vermijden in 
verband met Gods verbod op het eten van bloed, omdat deze passages ook 
een verbod inhouden op het eten van vet. De Getuigen van Jehovah 
geloven niet dat het eten van vet fout is en zouden helemaal geen probleem 
zien in het eten van gefrituurde stukjes varkensvet of een maaltijd met 
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varkensribbetjes. Maar hun heftig verzet tegen het eten van bloed 
tegenover hun toestemming voor het eten van vet lijkt weinig consequent. 
Waarom ? Omdat Leviticus, het boek dat ze aanhalen om hun verbod van 
het eten van bloed (en ontvangen van transfusies) te rechtvaardigen, in
dezelfde passages een verbod uitspreekt op het eten van vet. 

Kijk maar naar volgende voorbeelden : "Gij moogt volstrekt geen vet en 
geen bloed eten." (Lev. 3:17). "En Jehovahh ging voort tot Mozes te 
spreken en zei: Spreek tot de zonen van Israël en zeg: gij moogt in het 
geheel geen vet van een stier of een jonge ram of een geit eten. Het vet nu 
van een [reeds] dood lichaam en het vet van een verscheurd dier mag 
anderszins voor al wat men zich denken kan, worden gebruikt, maar gij 
moogt het volstrekt niet eten. Want een ieder die vet eet van het dier 
waarvan hij het als een vuuroffer aan Jehovahh aanbiedt, de ziel die [het] 
eet, moet van zijn volk worden afgesneden. En waar gij ook woont, gij 
moogt in het geheel geen bloed eten, noch van gevogelte noch van 
viervoetige dieren. Elke ziel die enig bloed eet, die ziel moet van zijn volk 
worden afgesneden." (Lev. 7:22-27)

Deze en andere gelijkaardige verzen zijn voor de Getuigen moeilijk te 
verklaren. Het is totaal onlogisch om de nadruk te leggen op Gods "eeuwig 
verbod" op het eten van bloed, terwijl het "eeuwige verbod" (dat in 
dezelfde context verschijnt) tegen het eten van vet, vlot genegeerd mag 
worden. In verband met dit thema, en met vele andere, zijn de Getuigen 
erg selectief en moeten ze veel voorschriften van de Bijlbel negeren om 
hun heterodoxe opvattingen "bijbels" te kunnen noemen. 

Wat we moeten onthouden, is dat de culinaire voorschriften van het Oude 
Testament eenvoudigweg niet van toepassing zijn op de christenen 
vandaag. (cf. Kol. 2:16-17, 22) en dat de voorschriften die gegeven werden 
op het Concilie van Jeruzalem, in onbruik vielen toen Joodse bekeringen 
tot het Christendom erg ongewoon werden naar het einde van de eerste 
eeuw toe, en de Kerk toen hoofdzakelijk bestond uit niet-Joden. Dit waren 
geen onveranderlijke doctrines, maar disciplinaire regels. 

5. Vijfde probleem: Geen clerus. 

De Getuigen van Jehovah verklaren: "Een clericale klasse en speciale 
titels horen niet." Ter ondersteuning van deze stelling verwijzen de 
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Getuigen naar volgende verzen: "Laat mij alstublieft geen mens 
partijdigheid betonen; En aan een aardse mens zal ik geen titel verlenen." 
(Job 32:21) "Maar gij moet u geen Rabbi laten noemen, want één is uw 
leraar, terwijl gij allen broeders zijt. Noemt bovendien niemand op aarde 
uw vader, want één is uw Vader, de Hemelse. Laat u ook geen "leiders" 
noemen, want één is uw Leider, de Christus." (Mt. 23:8-10) "Maar gij 
moet u geen Rabbi laten noemen, want één is uw leraar, terwijl gij allen 
broeders zijt. Noemt bovendien niemand op aarde uw vader, want één is 
uw Vader, de Hemelse. Laat u ook geen "leiders" noemen, want één is uw 
Leider, de Christus." (Mt. 20:25-27)

Mattheus 23:9 wordt door protestantse fundamentalisen ook gebruikt, 
wanneer ze argumenteren tegen het priesterschap : "Hoe kan je een 
priester "Pater" noemen ?Dat is tegen de Heilige Schrift." Wat Christus 
echter in werkelijkheid wel bedoelde, was : we moeten geen eer bewijzen 
aan anderen, voor datgene wat naar ons komt vanwege God de Vader. 
Jezus moet niet verstaan worden op een totaal letterlijke wijze. Als Mt. 
23:9 op die manier moest begrepen worden, dan zou je moeilijkheden 
ondervinden met de titel voor de man die met je moeder trouwde. 

Bovendien noemde Paulus, schrijvend onder inspiratie van de Heilige 
Geest, zichzelf de vader van de kerk die hij gesticht had in Korinthe: 
"Want ook al hebt gij tienduizend leermeesters in Christus, stellig [hebt 
gij] niet vele vaders; want in Christus Jezus ben ik uw vader geworden 
door middel van het goede nieuws." (1 Kor. 4:15) Hij verwees ook, onder 
goddelijke inspiratie, naar Timotheus als "mijn zoon" (1 Tim. 1:18; 2 Tim. 
2:1), maar als hij Timotheus "mijn zoon" noemde, dan kon Timotheus hem 
"mijn vader" noemen, zolang hij Paulus' vaderschap niet verwarde met het 
soort vaderschap dat God heeft (Mt. 23:9)

De Getuigen negeren ook de leer van de Heilige Schrift aangaande het 
gezag van kerkleiders en de passende eer die hen toekomt in verband met 
hun taak: "Nu verzoeken wij U, broeders, respect te hebben voor hen die 
onder u hard werken en de leiding over u hebben in [de] Heer en u ernstig 
vermanen, en hun om hun werk meer dan buitengewone achting in liefde te 
betonen." (1 Thess. 5:12-13). "De oudere mannen die op een 
voortreffelijke wijze de leiding hebben, moet dubbele eer waardig worden 
geacht. . . "(1 Tim. 5:17), en "Weest gehoorzaam aan hen die onder u de 
leiding nemen en weest onderdanig, want zij waken over UW ziel als 
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[mensen] die rekenschap zullen afleggen, opdat zij dit met vreugde en niet 
met zuchten mogen doen, want dit zou voor u schadelijk zijn." (Heb. 13:17)

Conclusie

Het is duidelijk dat de Getuigen van Jehovah zeer selectief zijn in het 
gebruik van de Bijbel. Ze benadrukken bepaalde aspecten met de 
bedoeling hun foute boodschap als waarheid te doen overkomen. 
Daarenboven gebruiken ze een Bijbelvertaling die zwaar tekort schiet. De 
vertalingen zijn vaak eerder amateuristisch, en bovendien selectief 
gekozen. Ze doen de waarheid geweld aan en doen zich voor als 
christelijk, maar in werkelijkheid ontbreken hen fundamentele elementen, 
zoals de Heilige Drievuldigheid, waar alles in het Christelijke geloof op 
gebaseerd is. Hoewel het zeker niet evident is om met de Getuigen in 
discussie te gaan, is het toch goed om weten waar ze voor staan. 

Maarten Dupont
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Kroniek

 Op 11 en 12 mei jl. kwamen de priesters van de Benelux-regio, zoals ze 
geregeld doen, in vergadering bijeen. Ze verbleven iets minder dan twee 
dagen in Namen in hun gemeenschappelijk huis, en bespraken er onder 
meer een zeer ongewone aangelegenheid: een pastoor wiens kerk ingestort 
was en ging afgebroken worden, had de inboedel van zijn kerk beschikbaar 
gesteld. De priesters van de Benelux-regio gingen dus ter plaatse kijken en 
konden drie retabels, een aantal kleine marmeren zuilen, twee 
biechtstoelen, een kerststal, een houten zuil en ander kerkmeubilair van de 
vernietiging redden. 
Een paar dagen later werd een nieuwe expeditie op touw gezet met alle 
priesters van de regio, behalve één die in Namen achterbleef voor de 
permanentie. Ze redden alles wat ze konden en droegen de stukken over 
aan vooral de Sint-Agneskerk in Amsterdam, waar pater Knudsen en pater 
Komorowski een altaar ter ere van Sint-Jozef hadden ingericht.
De handen uit de mouwen voor de goede zaak, dus ! 

Figure 13 Het nieuwe retabel ter ere van de H. Jozef (Amsterdam).



St Petrus-Broederschap, Benelux 

45

AGENDA
* Maandag 15 augustus: HH. Missen zoals op zondag (Verplichte 
feestdag).

* Zondag 9 oktober Najaarsbedevaart.

Onze traditionele gezinsbedevaart van Leffe 
naar Foy-Notre-Dame wordt dit jaar geleid 
door E.P. Jean-Paul Argouarc'h. Zoals elk 
jaar bidden wij onderweg voor ons geluk en 
onze heiliging, en voor een goede inzet van 
het nieuwe schooljaar en bidden wij zeer 
concreet "Voor de herevangelisering van 
onze landen !"
Iedereen is van harte welkom.

Meer hierover op www.pelefoy.be
Inlichtingen en inschrijvingen : de Hr. 
Breydel info@pelefoy.be
+32 (0)495 519 655 of +32 (0)2 648 85 48

Praktische wenk
* De offergaven voor de doopsels worden overgelaten aan de vrijgevigheid 
van elkeen. Voor huwelijken en uitvaarten geldt voor de FSSP het 
honorarium van het bisdom waar de plechtigheid gevierd wordt. 
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Missen en Kerkdiensten
Namen

Kapel v.d. heilige Therese
Avenue Jean Ier, 5b (citadel)
Vrijdag: Mis om 18.15 uur
Zaterdag: Mis om 11 uur
Zondag en kerkelijke feestdagen:
Hoogmis om 11.15 uur

Kathedraal St. Aubain
Place Saint Aubain
Ma t/m do: aanbidding v/h Heilig 
Sacrament (met biechtgelegenheid) 
om 17.40 uur; daarna Mis om 18.15
uur

Herstal (Luik)

Sint-Oremuskapel - Place Jean Jaurès, B - 4040 HERSTAL
*Zondag en kerkelijke feestdagen : gezongen Missen om 9.45 u en 11 u

In de regel wordt tijdens de twee H. Missen biecht gehoord
*Eerste donderdag v/d maand: Mis om 18.30 u
*Eerste vrijdag v/d maand: H. Uur om 17.30 u, daarna gezongen Mis om 
18.30 u
*Op andere vrijdagen: Mis om 18.30 u (gedurende de werken rond de kapel)
*Zaterdag: Biechtgelegenheid vanaf 9 u, daarna Mis om 10 u; Rozenkrans 
om 17.30 u
*Voor bijzondere (feest)dagen : gelieve te bellen: tel.: +32(0)81 74.25.74

Amsterdam

St. Agneskerk
Amstelveenseweg 161
1075 XA Amsterdam
Elke dag een Mis om 11 u (behalve op maandag)
Tel. : +31 (0) 206 62 94 70

Vlissingen:

Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk, Singel 106 (Stadhuis) 
H. Mis meestal op de tweede zondag van de maand om 17 u ; vóór de H. 
Mis wordt biecht gehoord.
Tel.:  +31 (0) 206 62 94 70 tridentijnsvlissingen.blogspot.com
Volgende zondagsmis : zondag 28 augustus 2011 om 17 u.
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Brussel

Sint-Jan-en-Stefaan-der-Miniemen-Kerk,
rue des Minimes 62
1000 Bruxelles
*Vrijdag: Mis om 18.30uur

*De eerste vrijdagen van de maand (ter ere v/h H.Hart van Jezus)
-Mis om 18.30 uur
-Aanbidding v/h Allerheiligst Sacrament: 19.00-20.00 uur

*Zaterdag: Mis om 9 uur
*Zondag: gezongen Mis om 9 uur (preek is franstalig).

*In de maanden juli en augustus 2011 worden de gezongen missen altijd 
gecelebreerd om 9 uur.

*Biechtgelegenheid: een half uur vóór de Mis

Brugge

Basiliek van het Heilig Bloed, 
Burg 13, 
8000 Bruges
De laatste zondagen van de maand (oktober-maart): om 17 uur
De laatste zondagen van de maand (april-september): om 18 uur
Biecht : een half uur vóór de H. Mis.
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Priesterbroederschap St. Petrus in de Benelux
Honoraria voor Missen:

Neem rechtstreeks contact op met ��n van onze priesters of schrijf 
naar bovenstaand adres met vermelding van de gewenste intentie. 

De hiernavolgende bedragen zijn richtprijzen; bij financi�le 
moeilijkheden geeft u naar beste vermogen en de Mis zal worden 
opgedragen...

+ Mis: 12 €
+ Novene (9 Missen op 9 opeenvolgende dagen): 120 €
+ Gregoriaanse dertig Missen (30 opeenvolgende dagen): 420 €

De St.Petrus-Broederschap in de Benelux :
www.fssp.be

benelux@fssp.org

Pater H. Hygonnet, Pater L.D. Kegelin en Pater A. Schijffelen 
Rue Fran�ois Dufer 25,  B-5000 Namur  

Tel. : +32 (0)81 74 25 74

Pater M. Knudsen en Pater A. Komorowski
Amstelveenseweg 163, NL-1075 XA Amsterdam

Tel. : +31 (0) 206 62 94 70
www.agneskerk.org

België: KBC  733-0256486-48
BIC: KREDBEBB / IBAN: BE11 7330 2564 8648

Nederland:  ING  67.29.22.258


