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Beste lezer, 

Voor u ligt het eerste digitale exemplaar van ‘Salus 

Credentium’, een (voorlopig) digitaal tijdschriftje dat 

maandelijks zal verschijnen en tot u zal worden 

doorgestuurd via mail en welke u zelf thuis als boekje kunt 

afdrukken. Indien in de toekomst hier voldoende draagvlak voor is, kan 

dit tijdschrift eventueel in een gedrukte versie verspreid worden.  

Dit boekje draagt de titel van het opschrift dat de H. Don Bosco in zijn 

visioen van de twee zuilen, op de zuil van het H. Sacrament zag: 

“Veiligheid van de gelovige.” In deze tijden, waarin de Kerk in een 

ongeziene crisis verkeert, willen we met dit tijdschriftje, waarin de traditie 

en de onveranderlijke, ware Leer van de Kerk wordt gehandhaafd, een 

‘veiligheid voor de gelovige’, een houvast, bieden.  In dit boekje zullen veel 

dingen aan bod komen met betrekking tot het katholiek geloof: 

getuigenis, catechese, enz… Ook het thema ‘evolutietheorie ontkracht’ zal 

hier een vaste plaats krijgen. Veel leesplezier! 

Michaël Dekee, de verantwoordelijke uitgever. 
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De H. Paus Pius X, de Paus van de Eucharistie 

Op 20 juli 1903 overleed Paus Leo XIII en 

het college van kardinalen koos een 

nieuwe paus. Voor velen was het de eerste 

keer omdat Leo’s pontificaat 25 jaar had 

geduurd en hij de meerderheid van de 

nieuwe kardinalen had gecreëerd, 

inclusief Kardinaal Sarto die tijdens de 

eerste stemming niet werd verkozen. Die 

eer ging naar Kardinaal Rampolla, maar 

Oostenrijk gaf zijn veto voor zijn 

verkiezing want toen was het een 

voorrecht voor verschillende Katholieke 

naties om hun veto te stellen voor de 

verkiezing van een paus. 

Het verlies voor Rampolla was winst voor 

Sarto en de Kerk, want het conclaaf 

stemde opnieuw en, geleid door de H. Geest, verkoos het conclaaf op 4 

augustus 1903 Guiseppe Kardinaal Sarto tot het hoogste ambt van de 

Moeder de H. Kerk. Hij kreeg 55 van de 60 mogelijke stemmen. Hoewel 

velen deze benoeming met genoegen zouden aannemen, weigerde Joseph 

eerst, uit nederigheid. Hij was diep bedroefd door het misbruik van 

vetorechten en zwoer om deze macht aan banden te leggen en ieder te 

excommuniceren die informatie zou lekken tijdens een conclaaf. Dit deed 

hij kort nadat hij paus was geworden. 

Hij ging in de eenzaamheid en na lang en diep gebed en de aanmoediging 

van zijn medekardinalen, besefte hij dat het de Wil van God was dat deze 

eenvoudige parochiepriester Christus’ Ware Kerk zou leiden aan het 

begin van de 20ste eeuw. Dus, op 9 augustus 1903, bij zijn kroning in de 

St.-Pietersbasiliek, koos hij de naam Pius, ter ere van Paus Pius IX, die zijn 

priesterleven had geïnspireerd. Kort nadat hij tot de Stoel van Petrus 
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verheven was, stelde hij zijn agenda samen, en kondigde hij aan de wereld 

zijn ideaal en motto aan: “om alle dingen te herstellen in Jezus Christus” 

-“instaurare omnia in Christo“. 

Het eerste doel in zijn agenda was om de vroomheid te promoten en 

Christus meer toegankelijk te maken in het Sacrament van de H. 

Eucharistie. Het was Pius X die uitvaardigde dat de Hostie en de Kelk 

moeten opgeheven worden tijdens de Consecratie in het H. Offer van de 

Mis en bij de doxologie (lofprijzing). Hij herinnerde de gelovigen eraan 

van de noodzaak om Jezus vaak te ontvangen in de vervulling van het 

Onze Vader, waarin Christus zei: “Geef ons heden ons Dagelijks Brood.” 

Pius voelde dat het noodzakelijk was om deze kwestie van het regelmatig 

ontvangen van de H. Communie opnieuw aan te kaarten, omdat velen 

zich onwaardig achtten om zo vaak Jezus in het H. Sacrament te 

ontvangen, en ze dus in hele horden wegbleven, behalve op verschillende 

feestdagen en plechtige zondagen. Dit is nogal tegengesteld aan vandaag, 

waar zovelen die de Mis bijwonen gewoon naar de Communie gaan 

zonder besef van hun waardigheid vóór God, door Hem te benaderen met 

een zuiver hart en in staat van genade. 

Pius besefte ook dat kinderen makkelijker op een dwaalspoor kwamen 

omdat ze niet in staat waren om de nodige genaden te ontvangen of te 

begrijpen wat Jezus vroeg. Doorheen een diepgaande kennis van de 

sacramenten en catechese, voelde Pius dat generatie na generatie 

voordeel zou halen uit het ontvangen en het doorgeven van het “Brood 

des Levens”. Bijgevolg, bepaalde Pius X in Quam Singulari, op 15 augustus 

1910, dat van deze tijd af alle kinderen die de leeftijd van verstand hadden 

bereikt, toegelaten zouden worden om Jezus in de H. Communie te 

ontvangen. Vele keren haalde hij de passage in Matteüs 19:13, Marcus 10:14 

en Lucas 18:16 aan, waarin Jezus benadrukte, “Laat de kinderen tot Mij 

komen, en belet het hen niet, want voor zulks is het Koninkrijk van God.” 

Naar een artikel uit de Daily Catholic 
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Mirakel: Hosties onaangeroerd onder het puin 

Op 30 oktober 2016 werd centraal Italië 

getroffen door een aardbeving met een kracht 

van 6.6. op de schaal van Richter, waarbij vele 

dorpen en steden werden verwoest, waaronder 

Arquanta del Tronto. De parochiekerk werd tot 

puin herleid en pas recent werd het tabernakel 

gerecupereerd. Wat ze ontdekten was 

werkelijk “miraculeus”. 

De Hosties die teruggevonden werden waren niet 

door bacteriën aangetast en werden niet vermolmd, 

wat doorgaans wel na een aantal weken gebeurt met 

niet-geconsacreerde hosties. De ciborie lag op z’n zijde in het tabernakel 

en bevatte 40 Hosties waarvan de vorm en de geur onveranderd waren 

gebleven. De lokale priester beschreef het als een mirakel. De plaatselijke 

bisschop drong aan tot voorzichtigheid maar gaf toe dat de ontdekking 

“geen woorden nodig heeft”. 

De ontdekking van de hosties na zo’n lange periode is gelijkaardig aan een 

Eucharistisch mirakel dat gebeurde in 1730 in Siena. Er werd toen een 

ciborie met 351 geconsacreerde Hosties gestolen, welke later werden 

teruggevonden in een offerblok in de kerk. De Hosties werden niet 

genuttigd, maar apart bewaard. Door de jaren heen toonden ze geen 

enkele vorm van aftakeling of ontbinding. Op 14 april 1780 nuttigde de 

Generale Overste van de Franciscanen, Vader Carlo Vipera één van die 

Hosties en hij zei dat het vers en onaangetast was. Sommige Hosties 

werden verdeeld, maar de Generale Overste beval dat de resterende 230 

samen zouden bewaard worden. 

Naar een artikel uit de Italiaanse krant Aletitia 
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Getuigenis 

Getuigenis van Nora, die erin slaagde haar man te bekeren. 

“Ik heb reeds voor vele jaren mijn wekelijks uur van Aanbidding 

gehouden, opdat mijn man zou terugkeren naar de Mis en de 

Sacramenten, want hij blijft daar al weg sinds 26 jaar. Hij ging zelfs de 

kerk niet binnen toen onze kinderen 

hun Eerste Communie en hun 

Vormsel deden. Op een natte en 

koude winterdag zette hij me af aan 

de Aanbiddingskapel voor mijn heilig 

uur, en hij vroeg me om me te 

haasten na het uur omdat hij naar 

een belangrijke afspraak moest. Na 

het uur kwam hij me halen en hij 

wachtte buiten in de auto. Na een 

twintigtal minuten extra wachten, 

verloor hij zijn geduld en liep hij de Aanbiddingskapel binnen om mij op 

te jagen. Ik deed alsof ik hem niet zag en hij zat zeer ongeduldig neer voor 

enkele minuten. Uiteindelijk stond ik recht en ging ik weg, en hij kwam 

snel achter mij. Ik verwachtte dat hij kwaad zou zijn en zou klagen, omdat 

ik langer dan het uur had gebleven en hem deed wachten. Nadat we in de 

auto waren gestapt keerde hij zich naar mij en zei kalm en zacht: ‘Ik ga 

niet naar die afspraak waar ik het over had, maar in plaats daarvan ga ik 

naar de priester in de pastorie en ik ga hem vragen om mijn biecht te 

horen. Iets kwam over mij toen ik de Aanbiddingskapel binnenging en ik 

voel dat God mij terugroept.’ Hij ging naar de biecht die dag en werd een 

dagelijkse kerkganger en een wekelijkse aanbidder voor de allereerste 

keer. Ik schrijf dit toe aan de kracht van het gebed vóór het Heilig 

Sacrament.” 

Nora 
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Geloofsmanifest van Kardinaal Gerhard Müller 

In februari 2019 publiceerde Kardinaal Müller, de voormalige 

Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, een geloofs-

manifest, om eventuele verwarring die er vandaag in de Kerk zou 

bestaan over bepaalde punten, op te helderen.  

Geloofsmanifest 

“Laat uw hart niet verontrust worden!” (Joh. 14:1) 

Met het oog op groeiende verwarring over de leer van het Geloof, hebben 

vele bisschoppen, priesters, religieuzen en leken van de Katholieke Kerk 

gevraagd dat ik een publiek getuigenis zou geven over de waarheid van de 

openbaring. Het is de taak van de herders om diegenen die aan hen 

toevertrouwd werden, te leiden op het pad van de verlossing. Dit kan 

enkel slagen indien ze die weg kennen en hem zelf volgen. De woorden 

van de Apostel zijn hier van toepassing: “In de eerste plaats dan heb ik u 

Kardinaal Müller. Foto: Elke Wetzig (CC BY-SA 4.0) 
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overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen ” (1 Kor. 15:3). 

Vandaag zijn veel christenen zelfs niet langer op de hoogte van de 

basisprincipes van het geloof, dus is er een groeiend gevaar van het 

mislopen van het pad naar het eeuwig leven. Echter, het blijft hét doel van 

de Kerk om de mensheid naar Jezus Christus te brengen, het licht van de 

naties (zie L.G. 1). In deze situatie, rijst de vraag van oriëntatie. Volgens 

Johannes Paulus II, is de Catechismus van de Katholieke Kerk “een veilige 

standaard voor de doctrine van het geloof” (Fidei Depositum IV). Het 

werd geschreven met het doel van het versterken van het Geloof van de 

broeders en zusters wiens geloof enorm in vraag is gesteld geweest door 

de “dictatuur van relativisme.” 

1. De Ene en Drie-ene God geopenbaard in Jezus Christus 

De samenvatting van het Geloof van alle Christenen wordt gevonden in 

de belijdenis van de Meest Heilige Drie-eenheid. We zijn leerlingen van 

Jezus geworden, kinderen en vrienden van God, door gedoopt te zijn in 

de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De onderscheiding 

van de drie personen in de goddelijke eenheid (CKK 254) kenmerkt een 

fundamenteel verschil in het geloof in God en het beeld van de mens van 

dat van andere religies. Religies zijn het net oneens over dit geloof in Jezus 

Christus. Hij is ware God en ware Mens, ontvangen door de Heilige Geest 

en geboren uit de Maagd Maria. Het Vleesgeworden Woord, de Zoon van 

God, is de enige Verlosser van de wereld (CKK 679) en de enige 

Bemiddelaar tussen God en de mensen (CKK 846). Daarom verwijst de 

eerste brief van Johannes naar diegene die zijn Goddelijkheid afwijst als 

een antichrist (1 Joh. 2:22), omdat Jezus Christus, de Zoon van God, van in 

eeuwigheid één is met God, Zijn Vader (CKK 663). We moeten met 

duidelijke vastberadenheid het terugvallen in oude ketterijen weerstaan, 

die in Jezus Christus enkel een goed persoon zagen, broeder en vriend, 

profeet en moralist. Hij is eerst en vooral het Woord dat met God was, en 

God is, de Zoon van de Vader, die onze menselijke natuur aannam om ons 

te verlossen en Die zal komen om de levenden en de doden te oordelen. 
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Hij alleen aanbidden we in eenheid met de Vader en de Heilige Geest als 

de Enige en Ware God (CKK 691). 

2. De Kerk 

Jezus Christus stichtte de Kerk als een zichtbaar teken en een instrument 

van verlossing, gerealiseerd in de Katholieke Kerk (CKK 816). Hij gaf Zijn 

Kerk, die voortkwam uit de zijde van Christus die stierf op het Kruis (CKK 

766), een sacramentele constitutie die zal blijven totdat het Koninkrijk 

ten volle tot stand gekomen is (CKK 765). Christus, het Hoofd, en de 

gelovigen als leden van het lichaam, zijn een mystiek persoon (CKK 795), 

waardoor de Kerk heilig is, want de ene Middelaar heeft haar zichtbare 

structuur ontworpen en onderhouden (CKK 771). Doorheen de Kerk komt 

het verlossende werk van Christus tegenwoordig in ruimte en tijd via de 

viering van de Heilige Sacramenten, in het bijzonder het Eucharistisch 

Offer, de Heilige Mis (CKK 1330). De Kerk brengt met de autoriteit van 

Christus de goddelijke openbaring over, die zich uitstrekt tot alle 

elementen van de doctrine, “inclusief de moraalleer, zonder dewelke de 

verlossende waarheden van het geloof niet kunnen bewaard, uitgelegd en 

in acht genomen worden.” (CKK 2035) 

3. De Sacramentele Orde 

De Kerk is het universele sacrament van verlossing in Jezus Christus 

(CKK776). Ze weerspiegelt niet zichzelf, maar het licht van Christus, die 

op haar gezicht schijnt. Maar dit gebeurt enkel wanneer de waarheid 

geopenbaard in Jezus Christus het referentiepunt wordt, eerder dan de 

mening van een meerderheid of de geest van de tijd; want Christus zelf 

heeft de volheid van de genade en de waarheid aan de Katholieke Kerk 

toevertrouwd (CKK 819) en Hijzelf is tegenwoordig in de sacramenten van 

de Kerk. 

De Kerk is geen door mensenhanden gemaakte vereniging wiens 

structuur door de wil van haar leden in het leven werd gebracht middels 

een stemronde. Het is van goddelijke oorsprong. “Christus zelf is de 

auteur van de bediening in de Kerk. Hij richtte haar op, gaf haar autoriteit 
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en missie, oriëntatie en doel” (CKK 874). De vermaning van de Apostel is 

vandaag nog steeds geldig, dat wie een ander evangelie verkondigt, 

vervloekt is, “zelfs indien wij het zouden geven, of een engel van de hemel” 

(Gal. 1:8). De voorspraak van het geloof is onlosmakelijk verbonden met 

de menselijke geloofwaardigheid van z’n boodschappers, die in sommige 

gevallen de mensen in de steek gelaten hebben die aan hen werden 

toevertrouwd, en hen in de war sturen en hun geloof ernstig schade 

toebrengen. Hier beschrijft het Schriftwoord diegenen die niet luisteren 

naar de waarheid en hun eigen verlangens volgen, die hun oren strelen 

omdat ze de gezonde leer niet kunnen verdragen (cf. 2 Tim. 4:3-4). 

De taak van het Magisterium van de Kerk is om “Gods volk te behoeden 

voor afwijkingen en afvalligheid” om “hen de objectieve mogelijkheid te 

garanderen van het belijden van het ware geloof zonder dwaling” (CKK 

890). Dit is in het bijzonder waar met betrekking tot alle zeven 

sacramenten. De Heilige Eucharistie is “bron en hoogtepunt van het 

christelijk leven” (CKK 1324). Het Eucharistisch Offer, waarin Christus ons 

insluit in Zijn Offer op het Kruis, is gericht op de meest intieme vereniging 

met Hem (CKK 1382). Daarom vermaant de Heilige Schrift ons met 

betrekking tot het ontvangen van de Heilige Communie: “Wie dus op 

onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, bezondigt 

zich aan het lichaam en bloed des Heren” (1 Kor. 11:27). “Ieder die zich 

bewust is van een zware zonde, moet het Sacrament van de Verzoening 

ontvangen vooraleer te Communie te gaan (CKK 1385). Vanuit de interne 

logica van het sacrament, is het duidelijk dat burgerlijk hergetrouwden, 

wiens sacramentele huwelijk voor God [nog altijd] bestaat, alsook die 

christenen die niet in volle eenheid zijn met het Katholiek Geloof en de 

Kerk, net als al diegenen die niet behoorlijk geschikt zijn, de Heilige 

Eucharistie niet vruchtbaar kunnen ontvangen (CKK 1457) omdat het hen 

niet naar de verlossing brengt. Dit duidelijk maken komt overeen met de 

spirituele werken van barmhartigheid. 

De belijdenis van zonden in de Heilige Biecht, ten minste éénmaal per 

jaar, is één van de geboden van de Kerk (CKK 2042). Wanneer de 
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gelovigen niet langer hun zonden belijden en niet langer de absolutie voor 

hun zonden ervaren, wordt verlossing onmogelijk; per slot van rekening 

werd Jezus Christus Mens om ons van onze zonden te verlossen. De macht 

van de vergeving die de Verrezen Heer aan de Apostelen en hun opvolgers 

in het ambt van bisschop en priesters heeft gegeven, is ook van toepassing 

voor de dood- en dagelijkse zonden die we begaan na het Doopsel. De 

huidige populaire praktijk van biecht [namelijk de bekende 

biechtvieringen, waar men z’n zonden niet meer hoeft te belijden, nvdr] 

maakt duidelijk dat het geweten van de gelovigen niet voldoende 

gevormd is. Gods barmhartigheid wordt aan ons alle gegeven, zodat we 

Zijn Geboden zouden vervullen en één zouden worden met Zijn Heilige 

Wil, en niet de roep tot bekering afwijzen (CKK 1458). 

“De priester zet het werk van de verlossing op aarde verder” (CKK 1589). 

De wijding van de priester “geeft hem een heilige macht” (CKK 1592), die 

onvervangbaar is, omdat hierdoor Jezus sacramenteel aanwezig komt in 

zijn Verlossende daad. Daarom kiest de priester vrijwillig voor het celibaat 

als “een teken van nieuw leven” (CKK 1579). Het gaat over het geven van 

zichzelf in de dienst van Christus en zijn komend Koninkrijk. Met een kijk 

op het ontvangen van de wijding in de drie stadia van dit ambt, is de Kerk 

“gebonden door de keuze die door de Heer zelf werd gemaakt. Dat is 

waarom het niet mogelijk is om vrouwen te wijden” (CKK 1577). Om te 

impliceren dat deze onmogelijkheid op één of andere manier een vorm 

van discriminatie tegen vrouwen is, toont enkel het gebrek aan begrip van 

dit sacrament, dat niet gaat over aardse macht, maar over de 

vertegenwoordiging van Christus, de Bruidegom van de Kerk. 

4. Morele wet 

Geloof en leven zijn onscheidbaar, want het Geloof zonder de werken is 

dood (CKK 1815). De morele wet is het werk van de goddelijke wijsheid en 

leidt de mens naar de beloofde zaligheid (CKK 1950). Daaruit volgt dat 

“kennis van de goddelijke en de natuurlijke wet noodzakelijk is” om het 

goede te doen en dit doel te bereiken (CKK 1955). Het aanvaarden van 

deze waarheid is essentieel voor alle mensen van goede wil. Want hij die 
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sterft in doodzonde zonder bekering zal voor altijd van God gescheiden 

zijn (CKK 1033). Dit leidt tot praktische consequenties in het leven van 

christenen, die vandaag vaak genegeerd worden (CKK 2270-2283; 2350-

2381). De morele wet is geen last, maar een deel van de bevrijdende 

waarheid (Joh. 8:32), waardoor de christen wandelt op de weg van de 

verlossing, en welke niet mag gerelativeerd worden. 

5. Eeuwig leven 

Velen vragen zich af welk doel de Kerk nog heeft in haar bestaan, wanneer 

zelfs bisschoppen verkiezen om politicus te zijn, in plaats van het 

Evangelie te verkondigen als leraars van het Geloof. De rol van de Kerk 

mag niet verslapt worden door onbenulligheden, maar er moet verwezen 

worden naar haar gepaste plaats. Iedere mens heeft een onsterfelijke ziel, 

die bij de dood van het lichaam gescheiden wordt, hopend op de 

verrijzenis van de doden (CKK 366). De dood maakt de keuze vóór of 

tegen God definitief. Iedereen moet onmiddellijk na de dood het 

bijzonder oordeel onder ogen zien (CKK 2021). Ofwel is er een zuivering 

nodig, ofwel gaat de mens rechtstreeks naar de hemelse gelukzaligheid en 

mag hij God zien van aangezicht tot aangezicht. Er is ook de vreselijke 

mogelijkheid dat een persoon tot het bittere eind tegen God gekeerd blijft, 

en door het definitief afwijzen van zijn Liefde, “zichzelf onmiddellijk en 

voor altijd veroordeelt” (CKK 1022). “God schiep ons, zonder ons, maar Hij 

wilde ons niet redden zonder ons” (CKK 1847). De eeuwigheid van de straf 

van de hel is een vreselijke realiteit, die – volgens het getuigenis van de 

Heilige Schrift – al diegenen aantrekt die “sterven in de staat van 

doodzonde” (CKK 1035). De christen gaat door de smalle poort, want “de 

weg die naar de ondergang voert is wijd en breed, en velen zijn er die hem 

inslaan” (Matt. 7:13). 

Om te blijven zwijgen over deze en andere waarheden van het Geloof, en 

om de mensen overeenkomstig te onderrichten, is de grootste misleiding 

waarvoor de Catechismus krachtig waarschuwt. Het vertegenwoordigt de 

laatste beproeving van de Kerk en leidt de mensen naar een religieuze 

begoocheling, “de prijs voor hun afvalligheid” (CKK 675); het is het bedrog 
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van de Antichrist. “De komst van de goddeloze zal steunen op de kracht 

van de satan, en vergezeld gaan van allerlei wonderen, tekenen en 

goochelkunsten, en van alle mogelijke misdadige verleiding, bestemd 

voor hen die verloren gaan, omdat zij zich hebben afgesloten voor de 

liefde tot de waarheid, die hen had kunnen redden” (2 Thess. 2, 9-10) 

Oproep 

Als werkers in de wijngaard van de Heer, hebben we allen de 

verantwoordelijkheid om deze fundamentele waarheden in herinnering 

te brengen, door vast te houden aan wat we zelf hebben ontvangen. We 

willen moed geven om de weg van Jezus Christus met overtuiging te gaan, 

om het eeuwig leven te verkrijgen door zijn geboden te onderhouden 

(CKK 2075). 

Laat ons de Heer vragen om ons te laten weten hoe groot de gave van het 

Katholiek Geloof is, waardoor hij de deur tot het eeuwig leven opent. “Als 

iemand zich schaamt over Mij en mijn woorden ten overstaan van dit 

overspelig en zondig geslacht, zal ook de Mensenzoon zich over hem 

schamen, wanneer Hij, vergezeld van de heilige engelen, komt in de 

heerlijkheid van zijn Vader” (Marc. 8:38). Daarom zijn we vastberaden om 

het geloof te versterken door de waarheid, die Jezus Christus zelf is, te 

belijden. 

Ook wij, en in het bijzonder wij bisschoppen en priesters, worden 

aangesproken wanneer Paulus, de Apostel van Jezus Christus, zijn 

vermaning geeft aan zijn metgezel en opvolger, Timoteüs: “Ik bezweer u 

voor het aanschijn van God en van Christus Jezus die levenden en doden 

zal oordelen, bij zijn verschijning en bij zijn koningschap: verkondig het 

woord, dring aan te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, in een 

woord, geef uw onderricht met groot geduld. Want er komt een tijd dat 

de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Zij zullen zich een 

menigte leraars aanschaffen naar eigen smaak, die hun naar de mond 

praten. 4n zij zullen hun oren sluiten voor de waarheid om te luisteren 

naar allerlei mythen. Maar gij, blijf nuchter bij dit alles, aanvaard uw 
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lijden, doe het werk van een evangelist, wijd u geheel aan uw dienst” (2 

Tim. 4,1-5). 

Moge Maria, de Moeder van God, voor ons de genade afsmeken om 

zonder wankeling trouw te blijven aan de belijdenis van de waarheid over 

Jezus Christus. 

Verenigd in geloof en gebed 

Gerhard Kardinaal Müller 

Prefect van de Congregatie van de Geloofsleer 2012-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar een artikel van LifeSiteNews  
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Evolutietheorie ontkracht 

Moerasgeur in een steenkoolmijn? 
 

In 1878 werden op een diepte van meer dan 300 

meter, in de steenkoolmijn van Bernissart in 

Henegouwen (België) enkele complete skeletten 

van iguanodons gevonden. Ze werden Iguanodon 

bernissartensis genoemd, en werden gedateerd op zo’n 125 miljoen 

jaar, uit het Onder-Krijt. Naast die skeletten werden ook 

overblijfselen van vissen, krokodillen en schildpadden, amfibieën 

en heel wat planten gevonden. Maar er waren nog enkele andere 

opmerkelijke waarnemingen. 

In het voorjaar van 1878 stuitten mijnwerkers op een opvulling van een 

karstpijp, die later de Cran aux Iguanodons werd genoemd. De situatie 

ziet er ongeveer zo uit: 

Figuur: PePeFe (Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0) 
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Alles boven de steenkoollagen, tot de karstpijp met de Iguanodons toe, 

werd geplaatst in het Onder-Krijt. Dus ruim “125 miljoen jaar” oud. Op 

wikipedia lezen we dat deze opvulling bestond uit “bruinkoolhoudende 

klei”, “steenkoolpuin”, “schalie” en “steenkoolhoudende zandsteen,” en 

bovendien verspreidde de opvulling “een sterke moerasgeur.” 

Een sterke moerasgeur? Uiterst frappant. Een moerasgeur ontstaat door 

rottend plantenmateriaal, en we kennen moerasgeur van veengebieden of 

een stilstaande plas in een bos, waar veel plantenafval in gevallen is. Maar 

een moerasgeur op 300 meter diepte, in een laag die 125 miljoen jaar oud 

zou zijn? Dat hou je toch voor onmogelijk? Bovendien werd in die laag, 

waarin de iguanodons werden gevonden, bruinkool gevonden. Dit is een 

variant van steenkool, maar met een mindere compressie. Eigenlijk is het 

gewoon turf dat wat meer werd samengedrukt. 

Bovendien worden in bruinkoollagen soms resten niet-vergaan hout 

gevonden, zoals in turf. Dat wijst op een zeer geringe ouderdom. Turf kan 

men vinden onder de kleilagen in de polders, maar uiteraard ook in nog 

bestaande veengebieden, wat wijst op zeer recente ouderdom. Vaak vond 

ik stukken aangespoelde turf op het strand – in de periode dat ik vaak het 

strand afschuimde – met herkenbare zaden, bladeren en stukken hout in. 

Bruinkool wordt al direct gedateerd op miljoenen jaren (vnl. het 

“Tertiair”, dus van “na de dinosauriërs”), terwijl er in essentie niet zoveel 

verschil is met turf (vnl. aanwezigheid van intacte, niet-vergane resten 

hout, en dat het verbrokkelt bij opdroging). 

(Een leuk weetje: wetenschappers van het Max-Plack Instituut in 

Duitsland waren in 2006 in staat om op één dag tijd van recent 

plantenmateriaal middels ‘hydrothermale carbonisatie’ iets te produceren 

dat op bruin- of steenkool leek. Deze bevinding, die werd gepubliceerd in 

een wetenschappelijk artikel, zorgde toen voor heel wat media-

aandacht…) 
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De skeletten van de iguanodons werden (net als de overige skeletten van 

de andere diersoorten) als bijna complete en intacte skeletten 

teruggevonden, wat wil zeggen dat de laag waarin ze zitten in één 

ogenblik moet zijn afgezet. De skeletten zaten vast in die Krijt-laag, en 

zijn compleet én gearticuleerd, en soms -door verschuiving van het nog 

zachte sediment – anatomisch uit hun positie verschoven, dus kunnen ze 

niet vóór de afzetting van die laag reeds ‘omgekomen’ zijn door 

bijvoorbeeld verdrinking in een veronderstelde moerasput, of doordat ze 

stierven op een soort ‘dinosauriërkerkhof’, of doordat ze stierven door 

uitdroging rond een uitgedroogde drinkplaats… Er werden in het verleden 

verschillende theorieën bedacht over hoe deze dieren aan hun einde 

zouden kunnen zijn gekomen en hoe deze geologische formatie is 

ontstaan, maar geen enkele biedt een afdoende verklaring. 

En nog meer bijzonder is dat sommige skeletten op hun rug werden 

gevonden en een gekromde nek hebben, wat wijst op een snelle dood door 

verstikking. Er werden tevens hier en daar huidafdrukken gevonden en in 

1898 werd in een verslag zelfs gewag gemaakt van mogelijke resten van 

Afbeelding door Gustave Lavelette – juli 1882 (Wikimedia commons, publiek domein). 
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zacht dinosauriërweefsel! De dieren werden wellicht levend vermengd 

met het sediment, en de karstopvulling of inzakking zal tijdens of zeer 

snel na de vorming van deze tientallen meters dikke laag zijn gebeurd, 

toen het sediment nog zacht was, en de afzetting van de laag nog bezig 

was. Bij één van de skeletten van de iguanodons werd bijvoorbeeld een 

fossiele afdruk van een vis gevonden aan de voorpoot… 

Hier ziet men dat de Krijtlagen boven de laag waarin de iguanodons 

werden gevonden een evenwijdig afzettingspatroon vertonen met de 

lagen van het Carboon. De inzakking van die karstpijp kan dus niet na de 

afzetting van al die Krijtlagen zijn gebeurd, en moet TIJDENS de afzetting 

van de laag met de iguanodons zijn gebeurd. Bovendien ontbreekt tussen 

de laag van het Krijt, en de laag van het Carboon bijna 200 miljoen jaar. 

 (Wikimedia commons – publiek domein) 
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Waar zijn de lagen van het Perm, Jura en Trias naartoe? Opgegaan in 

rook? 

De enige fatsoenlijke verklaring voor deze vondst is een grote catastrofe, 

een zéér grote (en vrij recente) catastrofe die in staat is om enorme 

hoeveelheden sediment te verplaatsen, en ik ken er maar één die dit 

mogelijk kan gemaakt hebben én een verklaring biedt voor alle andere 

“anomalieën”: de Zondvloed. 
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Een beetje geschiedenis: het circus van Nero  

Velen denken: wat doet een heidense obelisk op het Sint-Pieters-

plein in Rome? Deze obelisk gaat terug tot de tijd van de eerste 

Christenen en Keizer Nero, en de obelisk was het laatste wat Petrus 

zag voordat hij stierf aan het kruis.  

Het Circus van Nero was een antiek stadion voor wagenrennen in Rome. 

Het staat ook bekend als het Circus van Caligula, naar de keizer die het 

liet bouwen, en als Circus Vaticanus, naar de Vaticaanse Heuvel waarop 

het was gebouwd. Het Circus van Nero is gebouwd in opdracht van keizer 

Caligula. Het stadion was ongeveer 560 meter lang en 80 breed en stond 

aan de Via Cornelia. 

Caligula was een groot liefhebber van wagenrennen en wilde een eigen 

circus hebben waar hij zelf rustig kon oefenen. Het werd gebouwd in 

tuinen op de Vaticaanse heuvel, een stuk grond dat aan zijn moeder 

toebehoorde. Het Circus van Caligula was maar nauwelijks kleiner dan 

het Circus Maximus en om de grootsheid van zijn eigen renbaan te 

benadrukken liet hij een enorme obelisk uit Egypte halen en op de spina, 

de middenafscheiding van de renbaan, plaatsen. 

Foto: Greg O'Beirne (CC BY-SA 2.5) 
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Caligula werd vermoord voordat de bouw klaar was en het circus werd 

voltooid onder zijn opvolger, keizer Claudius. Zowel Claudius als zijn 

opvolger Nero, lieten hier regelmatig spelen organiseren. Door de 

wreedheden die Nero hier liet uitvoeren op de eerste christenen, staat het 

circus nu bekend onder zijn naam. 

Vespasianus, de uiteindelijke opvolger van Nero na het vierkeizerjaar, 

wilde de herinnering aan zijn voorganger doen vergeten en sloot het 

circus. Hierna verviel het tot een ruïne, totdat Constantijn de Grote de 

laatste resten liet afbreken om op deze plaats zijn Oude Sint-

Pietersbasiliek te bouwen. Het circus werd voornamelijk gebruikt voor 

wagenrennen, maar er werden ook criminelen en christenen in het 

openbaar geëxecuteerd. 

Na de Grote brand van Rome in juli 64, ging in de stad het hardnekkige 

gerucht rond dat keizer Nero zelf deze brand had laten aansteken. Om de 

aandacht hiervan af te leiden beschuldigde Nero een groep aanhangers 

van een nieuw geloof in Rome van het aansteken van de brand. Dit waren 

Uit de Vaticaanse archieven: reconstructie van het Circus van Nero met in het midden de obelisk. 
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de eerste christenen en Nero was de eerste Romeinse keizer die hen liet 

vervolgen. De Romeinse historicus Tacitus beschrijft in zijn Annales 

(xv.44), hoe zij op wrede wijze in het Circus van Nero om het leven werden 

gebracht. Sommigen werden gekleed in dierenhuiden en daarna 

verscheurd door wilde honden. Anderen werden gekruisigd en in brand 

gestoken om als nachtelijke verlichting te dienen. De keizer woonde deze 

vertoningen persoonlijk bij, gekleed in het kostuum van een 

wagenmenner en staand op een wagen. 

De kruisen werden waarschijnlijk naast de obelisk op de spina (de 

middenafscheiding van de renbaan) geplaatst. Nadat de veroordeelden 

waren gestorven, werden zij door hun verwanten van het kruis gehaald en 

vlak bij het circus begraven. 

 

De beroemdste christen die hier waarschijnlijk stierf was de apostel 

Petrus, die enige jaren daarvoor in Rome was komen wonen. Nadat hij 

gekruisigd en gestorven was, werd ook hij begraven naast het circus. 

Ondanks de verscheidene perioden van de christenvervolgingen, werd 

zijn graf op deze plaats altijd vereerd door het groeiende aantal 

christenen. Zij kwamen als pelgrims naar het graf om te bidden. Velen 
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wilden ook in de buurt van Petrus’ graftombe begraven worden, zodat er 

in de loop der tijd een grote necropolis ontstond. 

Nadat keizer Constantijn de Grote in 313 het edict van Milaan 

uitvaardigde, werd de christelijke godsdienst gelegaliseerd. Constantijn 

liet hierna een grote basiliek bouwen ter ere van Petrus, dit was de eerste 

Sint-Pietersbasiliek. Het altaar van de basiliek werd recht boven zijn graf 

geplaatst. Op de mogelijke plaats van de kruisiging van Petrus, op de spina 

van het circus, werd een ronde kapel gebouwd. 

Het Circus van Nero was toen al jaren buiten gebruik en was 

waarschijnlijk sterk in verval geraakt. Het werd grotendeels afgebroken. 

De noordelijke lange muur werd nog wel als fundering gebruikt voor de 

nieuwe basiliek. Deze lag iets meer naar het noorden dan het circus, maar 

wel parallel aan diens lengteas. De restanten van de Via Cornelia en de 

necropolis bevonden zich nu een aantal meter onder de basiliek. 

De 40 meter hoge obelisk, die door Caligula in 37 uit Egypte is gehaald en 

als versiering op de spina was geplaatst, is tot 1586 op dezelfde plaats 

blijven staan. De basiliek van Constantijn werd in de 16e eeuw vervangen 

door een nieuwe kerk, waarbij het altaar wederom boven de tombe van 

Petrus werd geplaatst. De obelisk werd tijdens een grootse operatie van 

de zijkant van de basiliek verplaatst naar het nieuwe grote Sint-

Pietersplein ervoor, waar deze nog altijd staat. 

 

 

 

 

 

 

Vrij naar een artikel op Roger-Pearse.com; Wikipedia 
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Grondplan met links het Circus van Nero en in het midden de oude en de nieuwe St-
Pietersbasiliek, met het altaar recht boven het graf van Petrus. Foto: Vaticaanse archieven. 
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Gebed: Litanie van het Kostbaar Bloed 

Juli is traditioneel de maand toegewijd aan het Kostbaar Bloed. 
Graag bevelen wij de Litanie van het Kostbaar Bloed aan, om deze 
maand dagelijks te bidden: 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

Christus, aanhoor ons. 

Christus, verhoor ons. 

God, Hemelse Vader, ontferm U over ons. 

God, Zoon, Verlosser van de Wereld, ontferm U over ons. 

God, Heilige Geest, ontferm U over ons. 

Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons. 

Bloed van Christus, enige Zoon van de eeuwige Vader, verlos ons. (*) 

Bloed van Christus, mensgeworden Woord van God, * 

Bloed van Christus, van het nieuw en eeuwig verbond, * 

Relikwie van het Heilig Bloed te Brugge. Foto: Afernand74  CC BY-SA 2.0 
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Bloed van Christus, over de aarde uitgestort tijdens de doodstrijd, * 

Bloed van Christus, vloeiend bij de geseling, * 

Bloed van Christus, sijpelend bij de doornenkroning, * 

Bloed van Christus, vergoten op het kruis, * 

Bloed van Christus, losprijs van ons heil, * 

Bloed van Christus, zonder hetwelk geen vergeving mogelijk is, * 

Bloed van Christus, Eucharistisch voedsel en zuivering van de zielen, * 

Bloed van Christus, stroom van barmhartigheid, * 

Bloed van Christus, overwinning over de duivelen, * 

Bloed van Christus, sterkte van de martelaren, * 

Bloed van Christus, kracht van de belijders, * 

Bloed van Christus, bron van maagdelijkheid, * 

Bloed van Christus, steun van hen die in gevaar zijn, * 

Bloed van Christus, verkwikking van hen die lijden, * 

Bloed van Christus, troost in tranen, * 

Bloed van Christus, hoop van de boetvaardigen, * 

Bloed van Christus, hulp van de stervenden, * 

Bloed van Christus, vrede en zoetheid van de harten, * 

Bloed van Christus, onderpand van eeuwig leven, * 

Bloed van Christus, dat de zielen uit het vagevuur bevrijdt, * 

Bloed van Christus, alle eer en lof overwaardig, * 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer. 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer. 

Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons. 



27 

 

Heer, kom uw dienaren te hulp. 

Die gij vrijgekocht hebt met uw Kostbaar Bloed. 

Laten wij bidden. 

Almachtige, eeuwige God, uw Zoon heeft zich op het Kruis geofferd om 
ons leven te geven en met ons een nieuw verbond te sluiten, bezegeld 
door zijn Kostbaar Bloed. Niet is voor ons meer waardevol dan dat Bloed 
dat wij vereren. Wij bidden U nederig, ons in ons leven van elke dag iets 
mede te geven van uw liefde. Door Christus, uw Zoon, onze Heer.  

Amen.  
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Varia: vakantietips 

De vakantie is begonnen. Het is goed 

om in deze tijd ook aandacht aan God 

te besteden door religieuze plaatsen te 

bezoeken. Doe een bedevaart of bezoek 

een religieus museum waar u iets kunt 

bijleren over het geloof. 

Bedevaartplaatsen in omgeving 

✓ Banneux (België): O.L.Vrouw verscheen hier in 1933 als de 

‘Maagd der Armen’ aan een jong meisje. Er zijn verschillende 

kapellen, dagelijks een H. Mis in verschillende talen en er is een 

miraculeuze bron en een kapel met voortdurende aanbidding. 

✓ Beauring (België): O.L.Vrouw verscheen hier in 1932 aan 

verschillende kinderen al de Onbevlekte Maagd met een gouden 

hart. O.a. kapel met altijddurende aanbidding.  

✓ Boulogne-Sur-Mer (Noord-Frankrijk). Basiliek van Notre Dame 

de Boulogne. Zij verscheen hier in 636 aan de inwoners en vroeg 

om een kapelletje te bouwen ter ere van het miraculeus beeld dat 

toen op hetzelfde moment aanspoelde op het strand.  

✓ Onkerzele (België): OL.Vrouw verscheen daar aan Leonie Van 

den Dijck en verrichte er enkele zonnewonderen waar velen 

getuige van waren. Er is een kapelletje gebouwd en men kan de 

ommegang van de 7 Smarten doen.  

✓ Oostakker (België). Een Lourdesgrot waar een man met een 

kapot been eind 1800 werd genezen. Er staat een kerk gebouwd 

ter ere van O.L.Vrouw.  

✓ Meetkerke (België): een miraculeus beeld dat aanspoelde op het 

strand in de 17de eeuw.  

✓ Hasselt: Graf van het Heilig Paterke en de Kathedraal van Hasselt 

waar het Sacrament van Mirakel wordt bewaard. 
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✓ Asse (België): Sint-Martinuskerk waar de miraculeuze kruisen 

worden bewaard (Eucharistisch mirakel).  

✓ Bois-Seigneur-Isaac (België): Kapel van het klooster van de H. 

Charbel waar o.a. het Eucharistisch mirakel van aldaar wordt 

bewaard. 

✓ Boxmeer (Nederland): Eucharistisch mirakel (Heilig Bloed) 

bewaard in de kerk aldaar. 

✓ Boxtel (Nederland): Eucharistisch mirakel (heilige doeken met 

bloedvlekken) bewaard in de St-Petruskerk.  

✓ Alkmaar (Nederland): Eucharistisch mirakel in de St. 

Laurentiuskerk (bebloed kazuifelstukje in een engelenbeeldje 

vervat). 

Religieuze musea: 

 

▪ Museum Vaals (heiligenbeeldenmuseum) in een voormalige 

kloosterkapel, met bijbehorende kloostertuin. Eschberg 7, 6290 

AA Vaals (Nederland). 

▪ Expositie van de bovennatuurlijke afbeeldingen. 

Geldenaaksebaan 2, 3360 Bierbeek (België).  

▪ Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg, Sint-Antoniuskerk te 

Ruurloseweg 101, 7251 LD Vorden (Nederland). 
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▪ Heiligenmuseum in de oude pastorie in Lissewege. Collectie van 

ruim 120 gerestaureerde heiligenbeelden plus tentoonstelling 

over het oude cisterciënzerklooster Ter Doest. Oude 

Pastorijstraat 5, Lissewege (België).  

▪ Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde (België). Archeologische 

abdijsite is gratis te bezoeken, museum is te betalen, maar wel de 

moeite waard. Koninklijke Prinslaan 8, Koksijde (België).  

 

 

 

 

 

 


