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Beste lezer, 

Op Allerzielen had ik het geluk een Tridentijnse gezongen Mis te mogen 

bijwonen. De priester draagt dan een zwarte kazuifel, en de traditionele 

liederen van een begrafenis worden dan gezongen: Dies irae, dies illa… over het 

Oordeel Gods. Het is goed om in deze novembermaand, waar we in het bijzonder 

stilstaan bij de overledenen, en in het bijzonder diegenen die nog in de plaats van 

loutering zijn: het Vagevuur. We bezoeken een kerkhof, doen een gebedje…, maar we 

kunnen de zielen in het Vagevuur helpen door allerhanden gebeden waar de Kerk 

aflaten aan heeft verleend. Denken we aan de bekende litanieën waar men telkens 

een aantal jaar aflaat mee kan verdienen, of de Kruisweg, waar men een telkens een 

volle aflaat mee kan verdienen. Een aflaat is vermindering van straf voor een ziel in 

het Vagevuur. Men kan dit op zichzelf toepassen of verlenen aan een ziel van een 

overledene. Bidden voor de zielen in het Vagevuur is een geestelijk werk van 

barmhartigheid. Denken we in deze tijd niet enkel aan onze overleden naaste familie, 

maar ook aan de zielen waar niemand voor bidt, waaronder bijvoorbeeld de zielen 

van de soldaten die in WOI hier in de Vlaamse velden gesneuveld en begraven zijn.  

Michaël Dekee 
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Getuigenis: Van moslim naar priester (2) 

Pater Mamadou Adrien Sawadogo is een  jonge Missionaris van Afrika 

(Witte Pater in de volksmond), afkomstig uit Burkina Faso, maar 

geboren in Ivoorkust op 8 april 1971, te Boboua-Daloa. Hieronder volgt 

deel 2 van zijn bekeringsverhaal.  

De priester vroeg verbaasd: “Ben jij dan niet 

gedoopt?”. Toen ik “neen” antwoordde, vroeg hij 

waarom. Wanneer ik vertelde dat ik moslim was, zag 

ik in zijn ogen dat hij angst had mij in te schrijven 

voor het catecheseonderricht. Ik besloot dan maar op 

school aan één van mijn vrienden, Serge Noel Zeba, 

één van diegenen die mij uitlachten wanneer ik mijn 

gebeden verrichte, te zeggen dat ik christen wou 

worden, maar dat hun priester bang was mijn in te 

schrijven voor de catecheselessen. Verrast en 

vreugdevol riep hij zo luid dat heel de klas het 

hoorde: “Hij wil christen worden!” Nadat hij rustiger 

was geworden, verzekerde hij mij: “Maak je niet 

ongerust, volgende woensdag ga ik met je mee.” De 

volgende woensdag zijn we samen naar de catechese gegaan en vertelde hij, 

om de priester te overtuigen, dat ik zijn vriend was, dat ik al een jaar 

catechese in Ivoorkust had gevolgd en dat ik in Banfora mijn geloofsweg wou 

verderzetten. Het was helemaal niet waar, maar genoeg voor de priester om 

mijn inschrijving voor het tweede jaar catechese te aanvaarden. Zo deed ik 

voort, als een insect dat onweerstaanbaar aangetrokken wordt door het licht, 

tot op een dag één van mijn ooms, Boukary Sawadoga, die van iemand 

vernomen had dat ik bij de christenen was en hun lessen volgde, mij terecht 

wees. Op dat moment begreep ik, als ontwaakt uit een diepe slaap, wat 

effectief op het spel stond door mijn bekeringsweg. Ik herinnerde me vanuit 
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mijn islamitische opvoeding dat de leer van de christenen voor moslims een 

valse leer is. Een buitengewone kracht dreef mij echter steeds vooruit om het 

woord na te volgen dat ik gehoord had van die verschijning: Jezus. 

Tegelijkertijd zag ik niet in waarom ik de Islam zou opgeven, want ik vond er 

vrede en het ontbrak me aan niets. Maar ik kon niet tegelijkertijd christen en 

moslim zijn en bevond me op de weg naar de Kerk en naar Jezus Christus – 

wat absoluut ondenkbaar was volgens de islamitische opvoeding die ik had 

ontvangen. Meer nog, het was een grote wandaad in de ogen van mijn 

omgeving en een vernedering voor mijn vader en mijn hele familie. Uit 

voorzichtigheid heb ik dus ontkend catecheselessen te volgen. Toch verbood 

mijn oom Boukary mij uitdrukkelijk nog naar de “Foyer des Jeunes” te gaan. 

Bijgevolg ging ik enkel nog in het geheim naar de catecheselessen, tot in 

het derde en laatste jaar. Toen stelde zich een nieuw probleem. Om het 

doopsel te kunnen ontvangen moesten de ouders of voogden een formulier 

ondertekenen. Ik was nochtans 22 jaar oud. Ik denk echter dat de Kerk deze 

handtekening uit voorzichtigheid verlangde, om elke beschuldiging van 

proselitisme te vermijden. Toen de priester mij dit alles had uitgelegd en mij 

het formulier had gegeven, overschaduwde mij een wolk van droefenis. Ik 

verstond maar al te goed dat het voor mij onmogelijk was om dit formulier 

te laten ondertekenen. Mijn vader zou het nooit ondertekenen! Mijn oom 

Daniël, mijn voogd in Burkina Faso, was dan wel een christen, maar zou uit 

angst voor de woede van zijn grote broer nooit het formulier ondertekend 

hebben om mij tot het doopsel toe te laten – ik had mijn geloofsweg daarom 

ook voor hem verborgen gehouden. Desondanks besloot ik mijn geluk te 

beproeven en hem te vragen het formulier te onderteken. Van zodra hij het 

woord ‘doopsel’ echter had gezien, riep hij uit: “Maar hoe is het mogelijk! 

Sinds wanneer volg jij die weg?” – “Sinds twee jaar”, antwoordde ik, mijn 

blik strak op zijn hand en het formulier gericht. Dan zei hij me aarzelend: 

“Ach neen, dat papier kan ik niet tekenen. Mijn grote broer zou me 

vermoorden!” Ik nam de pen en het formulieren dus weer mee. In mijn 

kamer gekomen, wierp ik beide op mijn bureau en ging naar bed. Ik bad dit 

eenvoudige gebed: “Gij hebt mij gezegd dat ik ‘zoals hem’ zal zijn. Om ‘zoals 
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hem’ te zijn, moet ik echter christen zijn. Om christen te zijn, moet ik gedoopt 

worden, en om gedoopt te worden, moet dit papier getekend worden. Ik heb 

alles gedaan wat ik kon. De rest is in uw handen.” 

  Toen ik dit gebed beëindigd had, viel ik in 

een diepe slaap. Dan hoorde ik, in de stilte, die 

vertrouwde stem die me driemaal herhaalde: 

“Sta morgenvroeg op, neem de pen en het 

papier en ga naar je oom. Zeg hem: ‘Oompje, 

als jij niet ondertekent, zal ik het zelf moeten 

doen’.” Nadat deze boodschap een derde maal 

herhaald was, werd ik plotsklaps wakker, 

overweldigd door het gebeurde. Verward 

meende ik dat ik tot ’s morgens vroeg geslapen 

had. Ik hoorde echter het geluid van de 

televisie en, kijkend op mijn polshorloge, zag 

ik dat ik eigenlijk slechts vijf minuten in bed 

had gelegen. Toen begreep ik de zin van deze 

boodschap en werd door vreugde vervuld. De 

volgende ochtend heb ik exact gedaan wat de 

stem me had opgedragen. Mijn oom stond op met slaperige ogen en tekende 

het formulier, terwijl hij zich beklaagde zo vroeg gewekt te worden. Ik liep, 

dol van vreugde, naar de pastorie om mijn ondertekend formulier af te geven. 

Wanneer ik terugkwam van de les, vroeg mijn oom of hij mijn formulier nu 

eigenlijk ondertekend had. “Ja”, zei ik, waarop hij antwoordde: “Ik wil er 

niets mee te maken hebben”. Tijdens de voorbereidingen voor het grote feest, 

op de vooravond van mijn doopsel, realiseerde de priester zich dat ik nog 

geen christelijke naam had gekozen. Hij droeg me op een naam te vinden. Ik 

had geen idee waar te beginnen en sprak erover met de vrouw van mijn oom, 

Solange Sawadoga. Zij antwoordde spontaan: “Neem ‘Adrien’, die naam hoor 

ik graag.” Zo gezegd, zo gedaan: op 28 mei 1992 werd ik in de kerk van 

Banfora gedoopt. En Sawadoga Mamadou werd Sawadoga Mamadou Adrien. 

Toen ervoer ik hoezeer deze geloofsstap botste met het geloof van mijn 
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moslimfamilie, die ik binnenkort onder ogen moest komen, want het was 

weldra schoolvakantie. Ik ging me de woede van mijn vader op de hals halen, 

en evenzeer die van de moslimgemeenschap in Kabadougou (te Daloa, in het 

noorden van Ivoorkust), waar mijn vader woonde bij zijn twee koffie- en 

cacaoplantages. Langzaam werd ik mij de ernstige gevolgen van deze 

geloofsstap bewust. Mijn christelijk geloof was zeer tegenstrijdig met dat van 

mijn mohammedaanse familie. Nu zou ik mijn familie ontmoeten want de 

vakantietijd begon. Mijn vader en mijn vroegere mohammedaanse 

gemeenschap in Dalao in het Noorden van de Ivoorkust, gingen zich ergeren 

over mijn ingeslagen weg. 

Op de dag van mijn aankomst thuis, nam ik mijn normale gewoonten op: 

ik zette het water voor de rituele wassingen klaar en bereidde mijn 

gebedsplaats voor. Mijn vader had de christelijke rozenkrans, die ik om mijn 

hals droeg, al opgemerkt, maar hij had niets gezegd. Hij had me enkel een 

woedende blik toegeworpen. Toen hij echter vanop zijn gebedstapijt merkte 

dat ik de wassingen niet verrichtte, vermaande hij me streng en beval me het 

gebed aan te vatten. Vol eerbied zei ik: “Papa, ik ben christen geworden”. Hij 

antwoordde: “En ik zeg je je wassingen te verrichten en te bidden.” Om zijn 

gebed niet te storen, nam ik mijn rozenkrans en begon op enige afstand de 

rozenkrans te bidden, in gebedseenheid met hem. Op dat moment werd hij 

woedend. Gezien ikzelf, net als mijn vader en mijn hele familie, bekend stond 

als zeer devote moslim, was mijn bekering tot het christendom gewoon 

ondenkbaar: het was een ernstige en plotse dwaasheid. Ikzelf en mijn familie 

verkeerden in opperste verwarring. Die dag begon een zeer lange periode van 

vervolging en lijden, zowel voor mijn familie als voor mezelf. Men oefende, 

langs mijn vader en de lokale moslimgemeenschap, grote druk uit op mij. 

Niets ontbrak: verwijten, bedreigingen, intimidaties, uitingen van afkeur en 

uitsluiting. Plotsklaps was uit het lievelingszoontje de pest van de familie 

geworden. 

P. Mamadou Adrien SAWADOGO M. Afr. 
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Alleen gekend bij God 
 

Eens hoorde men hier in de verte                                                                                            

het naderen van vier jaren strijd                                                                                              

het wenen en kreunen der velden                                                                                             

vol klappers gezaaid mijlen wijd 

De heuvels gekwetst vol met puisten                                                                                       

de weiden gescheurd en gebunkerd                                                                                           

de bomen als fakkels verkoold                                                                                                

en kraters vol vuur en zwavel des doods 

Haar dorpen en trots van wel eeuwen                                                                                       

een vloedgolf als alsem zo bitter                                                                                            

één poppie vertelt ons weer even                                                                                              

de hoop van tijden vol dwaasheid 
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Namen gehoord dichtbij en veraf                                                                                         

gebeiteld in harten en steen                                                                                                      

in ‘remembrance’ en tranen herinnerd                                                                                     

jongens van ver en dichtbij 

Een laatste geschal van ’t klaroen                                                                                              

verstijfd in kou en memorie                                                                                                    

een klank ijzig en broos                                                                                                      

reeds jaren heel d’aarde gehoord  

En steeds is er steeds die hoop                                                                                             

naar vrede en ‘no more war’                                                                                                    

een gebed vol leven en licht                                                                                                   

ons gegeven door Gods durend vertrouwen 

Heuvels bezaaid met rood                                                                                                    

dalen bedekt met steeds dat woord:                                                                                      

‘alleen gekend bij God’                                                                                                        

duizenden als graankorrels vol hoop! 

Pr. Vindevogel 
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Litanie voor de zielen in het Vagevuur 
Het is ook goed om onderstaande litanie te bidden, speciaal voor de zielen 

in het Vagevuur:  

O Heer erbarm U over de lijdende zielen en help: 

    Mijn lieve ouders en voorouders, Mijn Jezus, barmhartigheid! 

    Mijn zusters en naaste verwanten, 

    Al mijn geestelijke en materiële weldoeners, 

    Allen die mij door hun vriendschap nabij waren, 

    Allen die ik liefde of gebed verschuldigd ben, 

    Allen die ik nadeel of schade berokkend heb, 

    Allen die mij hebben misdaan, 

    Zij die de vereniging met U het meest nabij zijn, 

    Die het meest moeten lijden, 

    Die van de bevrijding het verst af zijn, 

    Die het minste hulp ontvangen, 

    Die het meest voor de Kerk hebben verdiend, 

    De rijken, die daar het armst zijn, 

    De machtigen, die nu als geringe dienaars zijn, 

    De ijdelen die hun tijd hebben verkwist, 

    De armen, die Gods rijkdom niet hebben gezocht, 

    De lauwen, die het gebed weinig hebben beoefend, 

    De tragen, die zoveel goede werken hebben verzuimd, 

    De kleingelovigen, die de heilige sacramenten hebben verwaarloosd, 

    De gewoontezondaars, die enkel door het wonder der genade werden 

gered, 

    De ouders, die over hun kinderen niet waakten, 

    De oversten, die zich om het zielenheil van hun onderdanen niet 

bekommerden, 

    De blinde mensen, die bijna enkel naar geld en genot streefden, 
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    De aardsgezinden, die hun geld of talent niet voor de hemel ten nutte 

maakten, 

    De dorren, die zovelen zagen sterven en toch hun eigen dood niet 

gedachten, 

    Zij die hun eeuwige woning niet bijtijds bestelden, noch zich voor de grote 

reis tijdig hebben uitgerust, 

    Allen, die U zoveel te strenger oordeelt naarmate U grotere dingen aan hen 

had toevertrouwd, 

    De pausen, koningen en vorsten, 

    De bisschoppen en hun raadgevers, 

    De leraars en zielenherders, 

    De overleden priesters van dit bisdom, 

    De priesters en kloosterlingen van heel de Katholieke Kerk, 

    De verdedigers van het heilig Geloof, 

    Zij die op de slagvelden en in oorlogen vielen, 

    Zij, die in de zee werden begraven, 

    Zij die door een beroerte om het leven kwamen, 

    Zij die zonder sacramenten stierven, 

    Zij die door aardbevingen om het leven kwamen, 

    Zij die vandaag of morgen zullen sterven, 

    Mijn eigen arme ziel, wanneer zij eens voor uw oordeel zal verschijnen, 

Heer geef hen allen de eeuwige rust. Glorie zij de Vader…. 

 

Laat ons bidden. O Maria, die wij zo dikwijls hebben aangeroepen, wees bij 

ons sterfbed in het uur van onze dood. Wees er zoals onze moeder (er zou 

zijn indien ze nog leefde). Misschien zal onze verlamde tong Uw Naam niet 

meer kunnen uitspreken, maar ons hart zal steeds herhalen wat onze tong 

niet zeggen kan. Zullen we alleen zijn in dit pijnlijke uur, ver en verstoken 

van elke bijstand? Nee! We zullen glimlachend sterven omdat U er zal zijn! 

Dat geloven we, dat hopen we, dat weten we zeker! Nimmer zal U een van 

Uw kinderen teleurstellen die op U hun vertrouwen hebben gesteld. Dat is 

bekend en daar vertrouwen we op.  Amen. 
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Uit het leven van de H. Pastoor van Ars 
 

Jean-Marie-Baptiste Vianney (1786-1859), bekend als de ‘heilige 

Pastoor van Ars’, werd, na een moeizame opleiding, in 1815 priester 

gewijd. Aanvankelijk kreeg hij geen toestemming om biecht te horen. 

Drie jaar later werd hem het onbeduidende dorpje Ars toevertrouwd. 

Zijn eerste jaren in Ars streed hij sterk voor de bekering van zijn 

parochie. Ook het kerkgebouw herstelde hij. In 1824 begint hij met zijn 

‘Providence’, een kosteloze meisjesschool. Vanaf die tijd ook neemt zijn 

bekendheid als een heilige biechtvader sterk toe. Ongeveer 35 jaar lang 

(van 1824 tot 1858) wordt hij niet alleen inwendig, naar ook uiterlijk 

belaagd door de duivel.  

Het grote wonder van de Pastoor van Ars – zo zegt men - is zijn dag en 

nacht belegerde biechtstoel. Met evenveel recht zou men ook kunnen zeggen, 

dat zijn wonder bij uitstek de bekering van de zondaars was. ‘Ik heb talrijke 

en schitterende bekeringen gezien’, verzekerde abbé Raymond, ‘dat is het 

mooiste hoofdstuk uit het leven van de Pastoor van Ars.’ ‘O, mijn vriend,’ zei 

hij me dikwijls, ‘op de laatste oordeelsdag eerst zal men weten hoeveel zielen 

hier hun geluk hebben gevonden!’ Volgens Jeanne-Marie Chanay was hij 

tenslotte voor lichaamsgenezingen weinig gevoelig. ‘Het lichaam is zoiets 

onbelangrijks’, herhaalde hij dikwijls. Maar wat hem een ware vreugde 

verschafte, was de terugkeer van de zielen tot God. Hoeveel malen had hij 
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gelegenheid zich daarover te verheugen! ‘Ik vroeg hem eens’, verhaalt 

Prosper des Garets, ‘hoeveel grote zondaars hij bekeerd had gedurende het 

jaar’. ‘Meer dan zeven honderd’, antwoordde hij mij.  

‘De Pastoor van Ars’ – dat heeft abbé Toccanier eens gezegd – ‘had een 

heel bijzondere voorliefde voor de bekering van de zondaars. Zijn liefde voor 

hen was evenredig aan de haat, waarmee hij de zonde verafschuwde. Hij 

verfoeide het kwaad en sprak er met afkeer en verontwaardiging over, maar 

voor de schuldigen voelde hij een onmetelijk medelijden, en zijn 

verzuchtingen over de zielen die verloren gingen, waren hartverscheurend. 

“Mijn God”, riep hij in zijn kamer uit, “mijn God, hoe is het mogelijk dat Gij 

zoveel hebt geleden om hen te redden en dat er toch nog zoveel verloren 

gaan?” En in zijn catechese-onderricht: zei hij: “Wat een bittere droefheid is 

het te bedenken dat er mensen sterven zonder God te beminnen!” Elke avond 

bij het gebed kon hij van ontroering nauwelijks bidden: “Mijn God, die de 

dood van de zondaar niet wil!” – “Ach, die arme zondaars!” - en men moest 

horen op welk een toon hij die twee woorden uitsprak – “als ik maar in hun 

plaats kon biechten!”, aldus het verhaal van abbé Toccanier die zo vervolgt: 

‘De arme zondaars! Wanneer een van hen zich niet aan de genade wilde 

overgeven, verdubbelde de heilige zijn gebeden en boetedoeningen. ‘Ik voel 

mij niet wel’, zei hij heel fijntjes, ‘alleen wanneer ik bid voor de zondaars’. Bij 

de nadering van grote feesten en vooral van de paastijd legde hij zich een 

buitengewoon vasten op. Het is wel om zijn ijver voor het heil van zoveel 

schuldige zielen, dat hij gedurende een lang leven een dodelijk ambt 

aanvaardde, zonder onderbreking, zonder verandering, zonder verzachting 

hoe ook; dat hij om twaalf uur ’s nachts of om één uur opstond en eerst laat 

in de avond de kerk verliet; dat hij zich veroordeelde tot een bijna volledig 

gemis aan slaap; maar waardoor hij heeft volhard in een onverwoestbaar 

geduld, temidden van de meest afmattende beproevingen’. Zo getuigt de 

burgemeester van Ars, graaf des Garets.  Toch mocht de zachtheid, waarmede 

Abbé Vianney de zondaars ontving, geen zwakheid genoemd worden. Hij gaf 

hun de absolutie niet dan nadat hij zich van hun oprecht berouw had 

overtuigd. Zeker tot 1840 was hij rigoureus, zoals men dat toen algemeen in 
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de Franse biechtstoelen was. Hij volgde nog de princiepen, die men rond 1815 

op het grootseminarie van Lyon onderwees. Maar vanaf 1840 toonde de 

pastoor zich minder streng, dankzij de gesprekken met abbé Tailhades, een 

vroom en welwillend priester, dankzij ook de raadgevingen van abbé 

Camelet, overste van de diocesane missionarissen, die in zijn lange praktijk 

een grote ervaring had opgedaan, dankzij ook de theologie van de H. 

Alphonsus van Liguori, zodat het - behalve in buitengewone gevallen - niet 

meer voorkwam dat hij een penitent zes tot zeven maal liet terugkomen. 

Hij keek dwars door de zielen heen… 

Toch eiste Abbé Vianney, voordat hij een hardnekkig zondaar de absolutie 

gaf, voldoende aanwijzingen van een ernstige bekering. Zij die hun zondig 

leven niet vaarwel wilden zeggen, vonden hem onwrikbaar. Hij legde hun 

streng de nodige offers op. Zo verplichtte hij een dame uit Parijs, al de slechte 

boeken te verbranden die zij in haar bibliotheek had, voordat zij de absolutie 

ontving. Een andere Parisienne, die tijdelijk in het zuiden woonde, kwam te 

Ars aan op haar terugreis naar de hoofdstad. Een geestelijke, die op de hoogte 

was van haar ongeregeld leven, had haar deze halte aanbevolen. ‘U zult daar, 

madame, iets buitengewoons zien: een dorpspastoor, die reeds een 

wereldnaam bezit… U zult van deze omweg geen spijt hebben’. Op een 

vreemde wijze nu ging deze voorzegging in vervulling.  

Op een namiddag wandelde deze dame op het kerkplein van Ars, samen 

met een onbekende, die zij daar toevallig ontmoet had. Abbé Vianney kwam 

haar tegen, toen hij van een ziekenbezoek terugkeerde. ‘U, madame’, zei hij 

tot de Parisienne, ‘wilt u mij volgen!’ En tot de andere: ‘U kunt u 

terugtrekken, u heeft mijn hulp niet nodig’. Toen hij met die zondares onder 

vier ogen was, onthulde hij deze Samaritaanse al haar ongeregeldheden. Als 

door de bliksem getroffen door dergelijke openbaringen, zweeg zij. Maar 

plotseling: ‘Mijnheer pastoor, wilt U mijn biecht horen?’  

‘Uw biecht’, antwoordde de heilige, ‘zou onnuttig zijn. Want ik lees in uw 

ziel en zie daar twee duivels, die haar geketend houden: de duivel van de 

hoogmoed en die van de onkuisheid. Ik kan u slechts de absolutie geven, als 
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u niet naar Parijs terugkeert en, daar ik uw gesteldheid ken, weet ik dat u er 

wel heen zult gaan’. En door een profetisch gezicht liet de man Gods haar 

vervolgens zien, hoe zij zou afdalen tot de uiterste grenzen van het kwaad. 

‘Maar, mijnheer Pastoor, ik ben niet in staat dergelijke schandelijkheden te 

bedrijven... Dan ben ik verdoemd!’ - ‘Dat zeg ik niet, maar het zal van nu af 

moeilijk voor u zijn uw ziel te redden!’ – ‘Wat moet er dan met mij gebeuren?’ 

– ‘Kom morgenochtend maar terug; dan zal ik het u zeggen’ De nacht daarop 

bad de pastoor zeer lang en legde zich bloedige boetedoeningen op om de 

ondergang van deze ziel te verhoeden. De volgende ochtend liet hij deze niet 

alledaagse penitente vóór haar beurt de biechtstoel ingaan en gaf haar dit 

antwoord: ‘Welnu, tegen uw zin zult u Parijs verlaten en terugkeren naar het 

huis, vanwaar u gekomen bent. Daar zult ge, indien ge uw arme ziel wilt 

redden, deze en dergelijke verstervingen doen’.  

Nog zonder biechtabsolutie vertrok deze dame uit Ars. Parijs lokte haar 

weer een ogenblik en zij zag met ontsteltenis dat voor haar voeten die 

afgrond van zonde zich weer opende. Walging overviel haar. Zij riep tot God 

en vluchtte weg... En, verborgen in haar villa aan de Middellandse Zee, 

besloot zij, ondanks het tegenspartelen van de zondige natuur, die al te lang 

door steeds bevredigde driften was bedorven, op de goede weg te blijven. En 

zij herinnerde zich de raad van de Heilige van Ars. Een krachtige inwendige 

genade stuwde haar voort en hielp haar die raad op te volgen. ‘Op de weg van 

de versterving’, zei Abbé Vianney, ‘zijn het slechts de eerste stappen, die 

moeite kosten; heeft men die eenmaal gezet, dan gaat alles verder vanzelf...’ 

Onze berouwvolle zondares deed daarvan de gelukkige ervaring op. 

Wordt vervolgd. 

Naar:  Le Curé d’Ars – Saint Jean-Marie-Baptiste Vianney (1786-1859), door mgr. Francis 

Trochu (Editions Résiac, Montsurs), en de Nederlandse bewerking ervan door abbé H. Vorage, 

pastoor van Molières (Firma Becelaere, Torhout).  
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De Zalige A.K. Emmerick over de zielen in 

het Vagevuur 
Bij de aanschouwing van zekere menselijke 

gebeenten had zij de indruk van licht, van 

overvloedige zegen en van redding. Het waren 

gebeenten van heiligen en van zalige afgestorvenen. 

Bij andere gebeenten had zij de indruk van 

verschillende graden van armoede en gebrek, zij 

voelde dat men haar smeekte om hulp door gebed, 

vasten, aalmoezen. Maar bij zekere graven werd zij 

van schrik en afgrijzen vervuld; het was een 

gevoelen van duisternis, donkerder dan de nacht, 

zwarter dan zwart. Soms zag zij een zwarte damp 

opstijgen uit een graf, het deed haar beven. Haar 

verlangen om te helpen werd afgestoten en zij werd 

doordrongen van het gevoel van de heilige Rechtvaardigheid van God. Uit 

andere graven steeg niets op: het waren zielen in het diepste van het 

Vagevuur, zonder hulp, zonder gedachtenis van de mensen, ver van elke band 

met de gemeenschap der heiligen. Zij hoorde jammeren: “Help mij hieruit!” 

en zij voelde zelf de angst van een persoon volstrekt van alle hulp beroofd. 

Op zekere graven zag zij grijze zuilen opstijgen, minder of meer licht, 

waardoor de arme zielen hun staat van behoefte kenbaar maakten. Het 

waren de overledenen welke niet vergeten werden. En die door het gebed van 

de nabestaanden en familieleden in troostende omgang waren met de 

Strijdende Kerk op aarde. Zij wonen in licht en zalige verwachting, maar zij 

kunnen niets voor zichzelf en smeken om bijstand. Al wat wij voor hen 

verdienen offeren zij aan de Heer. Het zijn als arme gevangenen welke nog 

het medelijden kunnen opwekken door een kreet, een schreeuw, een 
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uitgestoken hand. Wanneer zij een kerkhof bezocht zag zij die als een tuin 

ongelijkmatig verzorgd en met een deel braakgrond. Als zij dan bad en de 

anderen deed bidden was het of de verwelkte planten opleefden en zich 

rechtten. Alsof de aarde terug werd bewerkt, een verborgen zaad begon op te 

schieten, dauw en regen neerdaalden. Zo kwam zij tot de kennis van wat er 

in een parochie gedaan werd voor de overledenen.  

Reeds als kind en jong meisje trachtte zij de zielen 

te helpen, maar dit ging niet zonder strijd: zij werd 

gestoord, verschrikt en soms ruw mishandeld door 

vervloekten en door boze geesten. Rondom haar 

waren het schrikwekkende kreten en 

spookgedaanten; zij werd op de graven neergesmakt 

en dooreen geschud. Soms probeerde een 

onzichtbare macht haar het betreden van het 

kerkhof te verhinderen. Veel dank betuigden haar de 

zielen. Mochten alle mensen die vreugde delen; welk een overvloed aan 

genaden zijn er te winnen op aarde! Maar men laat ze verloren gaan, die 

genaden waarachter de arme zielen snakken, zij vergaan van verwachting 

naar hulp en bevrijding. En toch loven zij de Heer en Zaligmaker in al hun 

ellende. Al wat wij voor hen doen wordt een bron van oneindige zaligheid. 

Het leven is zó kort en wij kunnen zoveel verdienen! 

Zij zag de toestand van de kinderen welke gedood werden vóór of na hun 

geboorte, of een natuurlijke dood zijn gestorven zonder doopsel. Zij zag een 

moeder en haar twee kinderen in het Vagevuur, in een zeer diep gelegen 

kring. Haar taal was onverstaanbaar. Het ene kind was gedoopt en behoorde 

tot één der hoogste kringen van het reinigingsoord, het was vrij gereinigd en 

moest nog enkel een geestelijke groei doormaken. Het andere was niet 

gedoopt en daaraan had de moeder gedeeltelijk schuld, het leed onder de 

nauwe banden met de erfzonde en de onzuiverheid van zijn ouders.  

Door de voorbede van de H. Petrus en van Maria Marcus kreeg Anna 

Katharina een verwittiging aangaande een overleden kind van drie jaar oud, 
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dat door armoedige omstandigheden geen begrafenis kon krijgen. ’s 

Anderendaags kwam een vrouw uit Dulmen zich beklagen over die 

omstandigheden. Clemens Brentano betaalde de kosten en zij schonk het 

laken om het in te wikkelen. Dit werk van barmhartigheid bracht de 

bovenvermelde moeder op een betere plaats in het Vagevuur. Zij moest daar 

met grote moeite en allerlei bezwaren het ongedoopte kind aankleden, en dit 

lukte haar slechts wanneer Maria, de Moeder van God, haar daarvoor een wit 

doopkleedje schonk.  

A.K. Emmerick zag welk onmetelijk goed, welke schat deze kinderen 

missen door het derven van het H. Doopsel. Dit verlies beroerde haar zo 

intens dat bij het vernemen van zulk overlijden, zij aan God haar lijden en 

gebeden offerde als vergoeding voor hetgeen met nagelaten had te doen voor 

hen: te weten, het toedienen van het Doopselsacrament. Opdat het nalaten 

van deze liefdadigheid welke anderen zich hebben te verwijten, zou kunnen 

goedgemaakt worden door de gemeenschap der heiligen, waarvan zij ook een 

lid was.  

“Ach,” zei zij zo dikwijls, “hoeveel lijden de zielen door de verlatenheid 

waarin ze gelaten worden, omdat de godsvrucht verflauwt, en de ijver voor 

de glorie van God en het heil van de naaste zodanig verminderen! De heiligen 

in de Hemel kunnen geen boete meer doen om hen te helpen, de zielen 

kunnen slechts geholpen worden door de leden van de strijdende Kerk. En 

hoe vurig is hun verlangen daarvoor! Ze weten dat geen enkele goede 

gedachtenis, geen enkele betrachting van de levenden om hen te helpen 

zonder verhoring blijft. En desondanks, hoe klein is het getal dat zich om hen 

bekommert. Een priester die godvruchtig zijn brevier leest met het verlangen 

de nalatigheden van de arme zielen te herstellen kan hen aldus ongelofelijke 

grote troost brengen. Ook de kracht van de priesterzegen dringt door in het 

reinigingsoord en verfrist als een hemelse dauw de zielen waarvoor de zegen 

bestemd is, met een vast geloof.”  

Uit: Anna Katharina Emmerick en de zielen van het Vagevuur, brochure uitgegeven 

door F. Jacobs, Mechelen.  
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Aflaten 
Wij kunnen voor de zielen in het Vagevuur aflaten verdienen. De Kerk 

heeft aan bepaalde godsdienstige oefeningen en gebeden aflaten verleend, 

welke wij kunnen toepassen op de zielen in het Vagevuur. Om aflaten te 

kunnen verdienen moet men in staat van genade zijn en de intentie hebben 

om de aflaat te verdienen. Algemeen beginsel is: men kan slechts eenmaal 

per dag een volle aflaat verdienen, met uitzondering alleen van stervens-

gevaar. Het is vereist dat alle gehechtheid aan zonde, zelfs kleine dagelijkse 

zonde, afwezig is. Indien aan de laatste voorwaarde minder perfect wordt 

voldaan of wanneer de drie voorgeschreven voorwaarden niet vervuld zijn, 

zal de aflaat slechts een gedeeltelijke zijn De drie gewone voorwaarden om 

een volle aflaat te verdienen zijn: biecht, communie en gebed tot intentie van 

de paus. Voor het gebed tot intentie van de paus volstaat men met een Onze 

Vader en een Weesgegroet, of een gebed van gelijke duur. Is voor het 

verdienen van een aflaat bovendien het bezoek van een kerk of kapel 

voorgeschreven, dan moet men bij dat bezoek bidden een Onze Vader en de 

Geloofsbelijdenis. Hierdoor vervalt echter niet het gebed tot intentie van de 

paus. Een overzicht van enkele oefeningen of gebeden met aflaten: 

✓ Bij de opheffing van de Hostie en de Kelk tijdens de consecratie: zeg in uzelf 

“Mijn Heer en mijn God”: 7 jaar aflaat 

✓ De Kruisweg: volle aflaat 

✓ Bij de priesterzegen, zeg: “Mijn Heer en mijn God”: 7 jaar aflaat 

✓ Litanie van de Allerh. Naam Jezus, H. Hart, de H. Maagd,… : 7 jaar aflaat 

(volle aflaat indien men deze litanie een maand lang elke dag bidt,  plus 

voldaan aan gewone voorwaarden).  

✓ Schietgebed: “Geloofd en gebenedijd zij ten allen tijde het Allerheiligste en 

Goddelijke Sacrament”: volle aflaat  

✓ Het Angelus:  100 dagen aflaat  

✓ Lofzang Adore te devote: 5 jaar aflaat 

✓ Rozenhoedje gebeden in een kerk: volle aflaat 

✓ Bezoek van kerk of kapel op Allerzielen: volle aflaat 
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Over het doopsel der overledenen 
Op ieder ogenblik van de dag worden onschuldige kinderen vermoord in 

de moederschoot. Deze arme kleine zielen sterven helaas zonder Doopsel, en 

worden daarom niet toegelaten tot de aanschouwing van God. Zij moeten een 

zekere loutering en geestelijke groei doormaken. Toch kunnen wij hen 

helpen. In de visioenen van A.K. Emmerick lezen we dat Jezus zegt dat de 

afgestorvenen de genade van het Doopsel kunnen ontvangen door de goede 

werken van de levenden, indien deze met het volle geloof en met de volle 

liefde aan de zielen van de afgestorvenen het Doopsel wensen mee te delen 

indien zij dit konden. Na de volbrenging van dit offer zouden de zielen de 

genade van het Doopsel dan deelachtig worden.  

Een manier om het doopsel aan zieltjes toe te dienen is deze: 

Bid eerst de geloofsbelijdenis. Neem wijwater, sprenkel het naar alle 

zijden… en zeg het volgende: U allen die bij dag en bij nacht doodgeboren 

werd of zult doodgeboren worden, u allen die in de schoot van de moeder 

gedood werd of zult gedood worden, om u allen door Jezus Christus het 

eeuwige leven te laten verwerven, doop ik u…. [Noem hier enkele doopnamen 

van jongens en meisjes en de heilige van de dag] In de naam van de Vader, de 

Zoon en de H. Geest.  

God laat het doopwater over de hoofden van de dopelingen vloeien en beslist welke naam 

ze ieder afzonderlijk zullen krijgen. Hoe meer uw gebed waard is, des te meer worden u 

zielen van deze kleinen geschonken en voor wij gij de hemel geopend hebt.  

Bid om te eindigen een Onze Vader – Weesgegroet en Glorie zij de Vader.  
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Preek van de maand  

Zal de Heer bij zijn wederkomst nog geloof vinden? 

Het kerkelijk jaar loopt stilaan ten einde. We horen dan uiteraard ook in 

de lezingen in de liturgie een en ander omtrent de eindtijden en wat komen 

moet. Trouwens, de tijd na Christus Koning van het Heelal wordt opgevolgd 

door en tijd van ‘verwachten’, de Advent naar Kerstmis toe. 

Christen zijn mensen die steeds in een modus van ‘verwachting ‘ leven. Ze 

zijn mensen van hét Boek, de Bijbel of Heilige Schrift, dat eeuwen vertolkt 

van de band tussen God en zijn mensen. Vanaf de schepping, over het 

omzwerven van de eerste mens, hun vallen en opstaan, hun streven en falen. 

De geschriften vertellen ons op oneindig uiteenlopende wijzen over hoe God 

zijn mensen benadert in de geschiedenis en hoe de mens daar mee omgaat of 

antwoordt. We zien doorheen verre geschiedenissen over koningen, langs 

profeten, wijsheidsschrijvers, rond uitverkoren bijzonder figuren zoals 

Abraham, Mozes, al dan niet gekende profeten en wijzen deze tocht op deze 

aarde, door God geschapen. De mens mag deel nemen aan deze schepping én 

er zelfs over ‘heersen’. Kortom, de mens wordt ‘au serieux’ genomen door 

onze Schepper en Heer. Maar voor God is het delen in zijn liefde en goedheid 

nooit genoeg. Hij gaat verder: Hij komt wonen onder ons, Hij wordt als Zoon 

één van ons, in alles aan ons gelijk uitgezonderd in de zonde. Daartoe krijgen 

wij ook zijn Heilige Geest, die ons helpt en alles in herinnering brengt. 

De Schrift is dus niet zomaar een oud wijsheidsboek met wat geschiedenis 

of zo en dat ons vrij staat het te nemen of te laten. Een Christen wil trouw 

zijn aan zijn Schepper en daarom leest hij niet enkel deze uiteenlopende 

geschriften, maar merkt naderhand de rode lijn die er steekt in dit Boek, 

uniek en niet door een ander te overtreffen. Het is dan ook zo dat er 

gewaarschuwd word om niets weg te moffelen, noch bij te foefelen of creatief 
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zomaar om te springen met dat Woord Gods. Het gaat er om de teksten te 

doorgronden, te begrijpen en te plaatsen in het leven doorheen veranderende 

tijden. Dus geen ‘aanpassen’ aan tijden, noch te boetseren tot teksten van 

deze of andere tijden… Dat zou een grote vergissing zijn en de ziel van de 

overgeleverde teksten geweld aan doen. 

Men heeft het vaak over tekststijlen en ‘bedoelingen’ maar het 

belangrijkste is: wat bedoelt God met ons in deze heel verschillende 

deelaspecten, die we de Bijbelboeken noemen. Hét doel kan enkel zijn: God 

nabij te weten en te ontdekken doorheen zijn geschiedenis met de mensheid. 

Dat is nu werkelijk de rijkdom van de Heilige Schrift: doorheen alle tijden is 

er een kern en die kern wijst naar wie onze God is en wat niet. Vandaar dat 

het een veilige gids is voor onderweg en we waakzaam dienen te zijn voor 

dwaalwegen én wijzigingen in de bedoelingen. En het lijkt voor mij nogal 

klaar te zijn dat het beleven van dit Godsgebeuren vruchten draagt in het 

concrete leven. Concreet in onze leefwereld en tijden. Bijbel gaat hand in 

hand met geloven, bidden en christen-zijn. Terug naar de lezingen van de 

33ste zondag jaar C. Het Kerkelijk jaar wordt binnenkort bekroond met het 

belijden van de Schepper, de Koning van het heelal. Een ‘koning’ in de juiste 

zin van het geloof, Iemand die ‘herder’ is en zijn volk in de armen neemt. 

Maar hoe gaan wij om met onze Schepper? 

We gaan even langs bij het Evangelie van die zondag: Lucas 21, 5-19. We 

beluisteren een ‘eindtijdrede’. Net zoals bvb. in het Boek der Openbaring gaat 

het om ‘openbarende’ woorden. De woorden lijken niet zo vrolijk te zijn en 

doen misschien de wenkbrauwen fronsen. God is toch enkel goedheid? Jawel, 

maar misschien is zijn goedheid er niet één zoals wijzelf vermoeden. Als we 

deze wereld enkel zien als ons doel, dan lijken we eerder in opstand te komen 

tegen deze taal die tegen de borst slaat. Waar hoorden we dat nog? 

We horen over de verwoesting van de Tempel . Een gebeurtenis voor het 

Joodse uitverkoren volk dat een blijvende stempel drukte, toen de Romeinen 

eind de eerste eeuw dit grootse bouwwerk vernietigden. Een overgebleven 
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muur is de plaats van geklaag tot op heden. Een reden om te vervallen tot 

wanhoop? Waar is die nabije God nu? 

Of dienen we wat verder te kijken dan onze nieuwsgierige neus lang is. Is 

er misschien ook wat in te lezen voor onze geloofswereld nu? De Tempel is 

de plaats van Godsontmoeting. De Kerk is dat nu, en ik bedoel méér dan een 

stenen gebouw. Het is die kerk waarop Christus wilde bouwen en voorzegde 

dat de Kwade die nooit zou overweldigen. Wie laatst spreekt. 

Is de Kerk, en ik wil dan dit omschrijven in spirituele betekenis en niet 

enkel wat materieel in het oog springt ook nu niet in vrije val? Ik wil niet 

doemdenken, maar tevens ook niet blind wezen. 

Zal de Heer bij zijn wederkomst nog het geloof vinden op aarde? Een 

serieuze vraag aan ons, gelovigen of die dat pretenderen. Gaan we richting 

een kleinere Kerkgemeenschap, een soort rest als dat woord u niet al te veel 

huiver oproept. 

Kijk naar de ‘tekenen’! En nu dat is het wat we als een andere rode draad 

vinden bij het aandachtig lezen in de Schrift. 

Tekenen worden gegeven en hebben duidelijk hun waarde. Doorgronden 

we die ook? Het is dan ook een terechte keuze op deze zondag om als eerste 

lezing een stukje te lezen uit de profeet Maleachi ( Mal.3,19- 20a) 

God, Jahwe, wordt wrevelig bij het aanschouwen van zijn volk. Het voelt 

zich niet meer gehouden aan de beloften van God. Er is niet enkel iets tussen 

het gelovige volk (lees: Israël) en vreemde volkeren die ver van Gods leven. 

De scheiding loopt nu eenmaal doorheen het ‘gelovige’ volk zelf. Dat is een 

belangrijke vermelding. Maleachi had slechts korte woorden nodig om ons 

deze les na te laten. 

Iets voor onze tijden? Ik meen van wel. We zijn blind of vergoelijken wat 

zich akelig afspeelt: Mensen worden onverschillig voor Gods geboden en 
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genaden. Meer nog, ze worden gehaat of gehoond. Nieuwe menswetten 

vervangen deze van onze Schepper. Mensen worden apathisch voor de diepe 

werkelijkheid van het Rijk Gods en voelen zich knus in een wereld waar enkel 

mens centraal staat. Ook andere ‘godsdiensten’ worden geprezen en 

verheerlijkt, zelfs de mensonterende natuurgodsdiensten die zich tevreden 

voelen met zinloze offers en rituelen. 

Het beleven van Gods waarden verdorren en worden in het beste geval nog 

puur humaan, wat dan als gelijk wordt beschouwd. Het gebed dooft uit. God 

wordt een vreemde. Kerken lopen leeg en men maakt er zich geen zorgen om. 

Ontheiligingen zijn schering en inslag en sommigen vinden dit een 

heldendaad tegen verspilling van de geschapen goederen. Gebedsplaatsen 

worden als overbodig geacht. In een wereld van losgeslagen materialisme 

loopt menigeen in de val van “dat kost toch veel…” 

Doemdenken? Nee ! Pure realiteit. Het evangelie spreekt ons ook over 

vervolgingen. Niet enkel nu maar in de gehele kerkgeschiedenis vinden we 

dit. Redenen worden vlug gevonden om een ‘feest van de haat’ op te zetten. 

Ik denk dan aan de wijze woorden van Jezus Christus: “Vader, vergeef het 

hen, want ze weten niet wat ze doen.” En het gaat om de vervolgingen 

omwille van het geloof. Bij dit alles hoeven we geen angst te hebben. De Geest 

zal ons ingeven wat we moeten zeggen of doen. Onze verdediging moet niet 

uit onszelf komen, maar uit Gods zelf, die ons leidt en nabij is, steeds. Dit is 

geen ijdele of naïeve houding, maar concrete werkelijkheid. Zalig die het 

aanvoelen. Misschien heerst er bij velen strijd in hun binnenste omwille van 

wat rondom en in ons gebeurt. Weet dan dat dit een teken is dat de Heer ten 

volle nabij is. In welke mate zijn wij Hem nabij? 

Alvast mogen we binnenkort vol verwachting zijn, “Kom Heer Jezus, kom”. 

Advent leidt ons naar de menswording van Christus in de kribbe van onze 

ziel. De Heer is altijd bij ons, Hij wijst ons de weg. 

Priester Philippe Vindevogel, 11 november 2019  
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