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Beste lezer,  

In dit nummer hebben we het nog eens over evolutie en schepping. We 

tonen dat het bewijsmateriaal voor de bewering dat wij van de apen 

afstammen als een kaartenhuisje in elkaar stort, en we geven een prachtig stuk uit 

de geschriften van de Eerbiedwaardige Maria van Agreda over de Schepping van de 

mens.  

 

NB: momenteel zijn er nog steeds te weinig inschrijvingen voor een gedrukte versie. 

Wie graag dit tijdschrift in de brievenbus zou ontvangen: graag zich inschrijven (zie 

onderaan deze pagina). 
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Getuigenis: Van moslim naar priester (4) 

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 4 van zijn bekeringsverhaal.  

Op de dag van mijn vormsel, tijdens de H. Mis waarin de toenmalige 

vicaris-generaal voorging, herinnerde het Evangeliewoord “Ga en maak alle 

volkeren tot mijn leerlingen” mij levendig aan de woorden die Jezus tot mij 

had gericht toen ik voor het binnenkoertje van de “Foyer des Jeunes” stond: 

“Jij zal ‘zoals hem’ zijn”. Pater Gilles was ook aanwezig bij die Mis. 

Onmiddellijk na het einde van de H. Mis, ging ik door de massa en wachtte 

discreet tot pater Gilles alleen zou zijn om hem aan te spreken. Hij merkte 

echter dat ik hem volgde en vroeg me: “Wat zoek je?” Verlegen antwoordde 

ik, hem recht in de ogen kijkend: “Ik wil ‘zoals u’ zijn” – “Ken je me?”, vroeg 

hij. Ik antwoordde: “Neen, maar ik weet dat ik ‘zoals u’ moet zijn”. Nadat hij 

me een minuut lang in stilte had aangekeken, nodigde hij me uit hem te 

volgen naar de pastorie, waar hij me liet neerzitten, naar zijn kamer ging en 

terugkwam met een hoop boeken. Hij zei me: “Kijk, ga dit eens rustig lezen. 

Als je werkelijk geïnteresseerd bent, kom dan terug”. Vervuld van vreugde 

nam ik de boeken mee, zonder 

echter veel te begrijpen, en ik ging 

terug naar huis. Het waren boeken 

over kardinaal Charles Martial 

Lavigerie, de stichter van de 

Sociëteit van de Missionarissen van 

Afrika (Witte Paters) en van de 

Zusters Missionarissen van Onze 

Lieve Vrouw van Afrika (Witte 

Zusters). In één van die boeken zag 
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ik een foto van vermoorde missionarissen in het Afrikaanse oerwoud, met als 

opschrift: “Deze mannen hebben hun leven geofferd om Christus naar Afrika 

te brengen: wil je hen navolgen?”. Dit was voor mij als een plots licht dat 

stappen in de duisternis kwam verlichten. Ik sloot het boek, verzamelde alle 

anderen, ook diegene die ik nog niet gelezen had, en haastte me naar de 

pastorie van pater Gilles. Ik zei hem, de boeken aanreikend: “Ja, ja, dat is het. 

Daar moet ik zijn.” Hij keek me aan, verrast, verward, verbaasd, en – ik kon 

het in zijn ogen zien – met vele vragen. Uiteindelijk vroeg hij me 

eenvoudigweg terug naar huis te gaan en te wachten tot hij me zou roepen. 

Dat deed ik. Nadien zag ik pater Gilles nog eens in de stadsschool van 

Banfora, waar ik studeerde; vervolgens nogmaals bij mijn oom Daniël. Ik 

verstond er niets van tot de dag dat hij me liet roepen. Hij liet me naast hem 

zitten en bekende me dat hij was gaan rondvragen naar mijn geestelijke 

gezondheid, maar niets abnormaals vond. Bijgevolg restte hem slechts één 

optie: pro beren te begrijpen wat mij zo motiveerde. “Er is iets in je leven 

gebeurd, nietwaar?”, vroeg hij me plots. Verrast sprong ik op van mijn stoel 

en keek hem recht in de ogen. Ik zei tegen mezelf: “Tot nu toe kon ik het 

geheim houden, moet ik het hem vertellen? Wat zal hij denken? Hij is 

bovendien een blanke7, zal hij het begrijpen?” Hij leek echter mijn 

onrustigheid te begrijpen en zei me: “Je mag me vertrouwen.” Door die 

woorden werd ik bevrijd van mijn angsten en antwoordde met vertrouwen: 

“Akkoord!” Dan vertelde ik hem mijn weg, beginnend bij de ontmoeting met 

die gestalte in stralend witte kleding, tot de dag waarop ik met de boeken 

naar hem was teruggekomen. Hij bleef stil voor minstens dertig minuten. In 

de tussentijd vroeg ik me steeds weer af wat in hem omging. Uiteindelijk zei 

hij: “Het is goed, ga maar weer naar huis, je bent een goede jongen”. 

Op een dag riep pater Gilles me opnieuw en stelde me voor aan de 

roepingenbegeleider van de Missionarissen van Afrika. Bij mijn aankomst 

was ik getuige van een hevige discussie tussen pater Gilles en pater Calvo 

enerzijds en de roepingenbegeleider anderzijds. Deze laatste meende immers 

dat mijn roepingsweg veel te snel had gevolgd op mijn bekering zodat er van 

een echte roeping sprake kon zijn. Nadat hij met mij had gesproken, 
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aanvaardde hij toch om mij op te nemen bij de kandidaten voor een intrede 

bij de Missionarissen van Afrika. Zo begon mijn weg naar het apostolisch en 

priesterlijk leven. Terug thuisgekomen, vertelde ik mijn oom Daniël dat ik 

Missionaris van Afrika (en dus priester) wou worden. Verrast antwoordde 

hij mij: “Nu schakel je onmiddellijk van de eerste naar de vierde versnelling!” 

Hij had gelijk, want al snel zou ik ervaren dat mijn hele familie zich 

ertegen verzette. Elk had zijn eigen redenen om zich tegen mijn beslissing te 

keren. Voor mijn vader was dit uiteraard de laatste bevestiging van zijn 

ultieme verlies. Voor mijn ooms langs moederszijde stortte alle hoop op 

voortzetting van de clan in elkaar. Mijn broers en neven waren dan weer 

woedend omdat hen de hoop op materiële steun van hun grote broer 

ontnomen werd.  

Op dat moment voelde ik me heel erg alleen, in die mate dat ik op een 

zeker moment werkelijk niet meer voort kon. Verpletterd onder het gewicht 

van deze last, vluchtte ik onder tranen naar de kerk om er Jezus te ontmoeten 

in het Allerheiligste Sacrament. Ik zette me voor het tabernakel en bad onder 

tranen: “Heer, Gij weet dat ik weet dat Gij daar aanwezig zijt. Gij weet 

waarom ik naar U ben gekomen. Ik heb er genoeg van, ik kan niet meer. Als 

Gij wilt dat ik ‘zoals hem’ wordt, waarom dan al dit lijden om mij heen? Al 

wat ik weten wil is: ‘dat hele verhaal van priester en missionaris worden’, 

komt dat van U of is het een hersenspinsel van mijzelf, niet meer dan een 

droom? Als ik van hier heenga zonder teken van Uwentwege, dan stop ik alles 

en wel onmiddellijk. Dan ga ik vrede sluiten met mijn familie en zet ik mijn 

studies voort.” Mijn gebed was zeer oprecht en ernstig, want ik zat er 

werkelijk helemaal door. Na dit gebed ging ik in stilte voor het Allerheiligste 

Sacrament zitten en plots werd ik ondergedompeld in een diepe stilte. 

Hoewel de kerk van Banfora aan een drukke straat lag, hoorde ik niets meer. 

En in het midden van de stilte hoorde ik weer die stem, die me zei: “Waar 

bemoei jij je mee? Dat zijn mijn zaken, laat Mij er maar voor zorgen.” Die 

woorden werden drie maal herhaald en bij de derde maal sprong ik plots 

recht als uit een diepe slaap en zei, de handen ten hemel geheven: “Ah! Ah, 
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goed! Zoveel te beter dan. Zoveel te beter dan.” Terwijl ik dit uitriep, zei een 

innerlijke stem me: “Kijk achter je.” Instinctief draaide ik me om en zag vier 

of vijf vrouwen achter mij, die de rozenkrans baden. Allen richtten hun ogen 

op mij. Beschaamd keerde ik me snel om, want ze hadden mij ongetwijfeld 

gehoord. Toen zei die innerlijke stem me: “Je ziet, je droomt niet. Je hebt het 

werkelijk gehoord.” Een enorme vreugde vervulde me, een vreugde die me 

nooit meer heeft verlaten, ook op moeilijke momenten in mijn leven. Ik ging 

dus terug naar huis, vreugdevol en overtuigd Jezus vol vertrouwen na te 

volgen, waar hij me ook zou leiden. Twee jaar later, in 1995, zou ik beginnen 

met de eerste cyclus van filosofische vorming bij de Missionarissen van Afrika 

in Ouagadougou. Ditmaal was het echter 

de toenmalige rector die zich ongerust 

maakte over de snelheid van mijn 

roepingsweg. Hij wou dat ik een jaar aan 

de universiteit zou studeren. Hoewel ik 

graag arts wou worden, koos ik ervoor 

om Rechten te studeren. Ik wist immers dat ik in Rechten veel meer nieuwe 

dingen kon leren in één jaar dan in geneeskunde, ik kwam immers uit een 

wetenschappelijke opleiding. Voor het einde van het academiejaar riep de 

rector me opnieuw met de keuze: nu of nooit kon ik beginnen met de 

vorming. Mijn keuze was al gemaakt: ik verliet de universiteit en begon in 

1996 de eerste vormingscyclus bij de Missionarissen van Afrika te Kossoghen. 

Op de vooravond van het begin van die eerste vormingscyclus, ontving ik een 

brief van mijn vader, die me wederom waarschuwde dat, als ik mijn weg zou 

voortzetten, ik niet meer tot zijn familie zou behoren. Als hij bovendien zou 

sterven, was het mij niet eens toegelaten tot bij zijn lichaam te komen, hoewel 

ik de eerstgeboren zoon was. Die brief vervulde met met een diepe droefheid. 

Ik kon de rest van de maaltijd geen hap meer binnenkrijgen.  

Wordt vervolgd. 

P. Mamadou Adrien SAWADOGO M. Afr. 
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De evolutie van de mens ontkracht 
Ik heb onlangs in mijn boek “De evolutietheorie ontkracht” aan de hand 

van beschikbare 3-D modellen een hele herziening gedaan van het 

hoofdstuk over de zogenaamde “evolutie van de mens,” en ik wil deze 

graag meegeven in dit tijdschrift.  

Er zijn zeer veel problemen met het zogenaamd “fossiel 

bewijs” voor de evolutie van de mens. Van het geslacht 

Australopithecus bijvoorbeeld, werden maar handvol 

noemenswaardige vondsten gedaan in heel Afrika.  

De overblijfselen van ‘Lucy’ 

(Australopithecus afarensis), één van de 

eerste “geëvolueerde rechtop lopende” 

apen die als directe voorouder van de 

moderne mens wordt beschouwd, is 

slechts 40% compleet en bestaat 

eigenlijk uit overblijfselen van twee afzonderlijke skeletten: de 

knie werd 2,5 kilometer verderop gevonden 1  en de femur 

bestaat uit samengevoegde afzonderlijke stukken. De knie die 

(vooraan gezien) een hoek van 15° vertoont zou aantonen dat 

deze aap rechtop liep. Er zijn echter ook moderne apen die een knie onder 

een hoek hebben. Het heupgewricht, dat fracturen vertoonde en vervormd 

was,  leek volgens Dr. Owen Lovejoy (de antropoloog die Lucy 

“reconstrueerde”) teveel op dat van een aap en was dus problematisch. Bij 

apen staat het ilium (het ‘blad’) naar achter gericht, terwijl bij mensen dit 

zijwaarts gekromd staat, om op 2 benen te kunnen lopen. Dr. Lovejoy 

manipuleerde en “reconstrueerde” de heup van Lucy, zodat het ilium nu wat 

meer zijwaarts gericht stond, zoals van een mens. Het resultaat was dan een 

zogenaamd rechtop lopende aap van ca. 1,10 m groot. 2 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Lucy_%28Australopithecus%29 
2 In Search of Human Origins – episode 1    https://vimeo.com/304388621  
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Links de heup van een gorilla (Gorilla gorilla); rechts de heup van een mens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de gereconstrueerde heup (voor- en zijaanzicht); rechts het gereconstrueerde skelet van 

Lucy. De heup lijkt zeer sterk op die van een mens. 
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De heup van Lucy was inderdaad wat vervormd. Het probleem is dat de heup 

van STS 14 (A. africanus) bijna identiek is aan de originele heup van Lucy, 

zodat het onmogelijk kan zijn dat beide heupen op volledig identieke wijze 

‘misvormd’ werden tijdens fossilisatie. Bij STS 14 heeft men de rech-terheup, 

die meer gefragmenteerd was, een wat meer menselijk uitzicht gegeven, 

maar de  complete linkerheup, die duidelijk de kenmerken van een apenheup 

heeft, ongewijzigd gelaten. Dit is problematisch, en daarom werd in 2010 een 

nieuwe poging gedaan om die heup te ‘reconstrueren’. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Boven: de rechterheup van Lucy; onder: de linkerheup van STS 14.   

 
3  A new reconstruction of STS 14 pelvis (Australopithecus africanus) from computed 

tomography and three-dimensional modeling techniques: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047248409002176 
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Bij een mens staat het ilium zeer duidelijk zijwaarts gericht. Zonder zo’n heup 

kan men niet lang rechtop lopen. Het probleem is men tot op heden nog géén 

voorouderlijke aap heeft gevonden die een heup heeft zoals van een mens, 

zonder dat er aan moest worden ‘gefoefeld.’ Het is duidelijk dat bij Lucy enkel 

de positie van de  pubis (de voorkant, waar zich het gat bevindt) wat 

gecorrigeerd moest worden, maar niet het ilium. Het resultaat zou 

vervolgens de heup geweest zijn zoals onze zeer eenvoudige reconstructie 

van de heup van STS 14 hieronder: een heup van een aap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Links een reconstructie van de heup van STS 14 (A. africanus); rechts: de heup van moderne 

aap: een gorilla (Gorilla gorilla) (niet op schaal).  
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Andere vondsten van Australopithecus leveren eveneens géén bewijs voor 

rechtop lopende apen, inclusief het vrij complete skelet van ‘Little Foot’, waar 

de heup één verwrongen klomp is. 4  5   Hieronder een overzicht van de 

voornaamste vondsten: 

Specimen Omschrijving 
Lucy (A. afarensis)  Incompleet skelet; heup werd gemanipuleerd en 

gereconstrueerd.  

Taungkind (A. 

africanus) 

Onvolledige schedel. 

Mevr. Sples (A. 

africanus) 

Schedel. 

Little Foot (A. sp.) Skelet vol fracturen; voet van een aap; heup is één 

verwrongen klomp. 

STS 14 (A. africanus)  Enkele botten waaronder complete, maar ook weer 

gebroken en vervormde heup. Reconstructie linkse helft 
toont apenheup; rechtse, meer gefragmenteerde helft 

werd gereconstrueerd tot een mensachtige heup.  

MH1 (A. sediba)  Incompleet skelet, heup slechts enkele fragmenten.  

MH2 (A. sediba) Incompleet skelet; rechte knie, heup incompleet, 

gefragmenteerd en gereconstrueerd.  

OH 5 (A. boisei) Een volledige bovenschedel. Overige vondsten van deze 
soort betreffen slechts schedelfragmenten. 

Meerdere specimens (A. 

anamensis) 

Geen heupen, voeten of benen gevonden. 

OMO 18 (A. 

aethiopicus) 

Bovenschedel met kam; wat gelijkenissen met schedel 

van gorilla.  

 

 

 

 

 

 

 

De overblijfselen van MH1 (Australopithecus sediba). 

 
4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Australopithecus 
5  https://www.nationalgeographic.com/news/2017/12/million-year-old-human-ancestor-

unveiled-to-public-spd/ 
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Als we de schedel van Australopithecus africanus ‘mevr. Sples’ vergelijken 

met die van een chimpansee (Pan troglodytes), dan moeten we toch toegeven 

dat de verschillen vrij klein zijn. Ook het model van Australopithecus lijkt wel 

heel erg op een chimpansee. 
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Ook de schedel van het zogenaamde ‘Taungkind’, een juveniel exemplaar van 

Australopithecus africanus, die in 1924 in Taung in Zuid-Afrika werd 

gevonden, lijkt verdacht veel op de schedel van een juveniele chimpansee 

(Pan troglodytes): 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De zogenaamde “missing link” tussen aap en mens, de “Piltdown man”, die 

in 1912 werd gevonden, bleek dan weer bedrog te zijn. 6  Men had opzettelijk 

fossielen van een aap en een mens gecombineerd om het bewijs te leveren 

voor een overgangsvorm. Pas 41 jaar later werd ontdekt dat de 

gereconstrueerde schedel eigenlijk bestond uit delen van de kaak en tanden 

van een orang-oetan en schedelfragmenten van een kleinhoofdige mens. 

Andere fossiele overblijfselen van zogenaamde tussensoorten zijn zo schaars 

en zo incompleet dat ze vaak hele reconstructies moeten uitvoeren. Vaak 

wordt één “tussensoort” beschreven aan de hand van een handvol 

botfragmenten. Zo werd Homo rudolfensis beschreven op basis van één 

enkele schedel die werd gereconstrueerd uit “honderden stukjes.” 7   

 
6 https://en.wikipedia.org/wiki/Piltdown_Man 
7 https://australianmuseum.net.au/homo-rudolfensis 
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Laten we nu de recente mens bestuderen. Eerst en vooral is het belangrijk 

om op te merken is dat Homo sapiens een wijde variatie in schedelvormen 

vertoont. Er zijn geen twee identiek dezelfde schedels.  

 

Van links naar rechts: Aziatisch, Europees, Afrikaans en Australisch. 

 Laten we vervolgens de directe “voorouders” van de moderne mens onder 

de loep nemen. Homo erectus wordt gezien als de oudere voorouder, waaruit 

Homo heidelbergensis ontstond. Uit die soort ontstond dan de neanderthaler 

en de huidige mens. Als we nu de schedel van Homo Heidelbergensis 

vergelijken met die van een aboriginal, dan zien we dat deze toch wel 

opvallend veel gelijkenissen met elkaar vertonen: 

 

 

 

 

 

 

Links: Een schedel van Homo heidelbergensis (zogezegd ca. 500.000 jaar oud); 

rechts een recente schedel van Homo sapiens (Aboriginal). 
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Wetenschappelijk onderzoek toonde bovendien aan dat de hersencapaciteit 

van bepaalde schedels van Homo erectus zelfs groter was dan sommige 

huidige schedels van Homo sapiens. Homo sapiens heeft een capaciteit die 

varieert van 1050 tot 1700 cm³; Homo erectus een capaciteit van 1000 – 1300 

cm³ en Homo heidelbergensis en Homo neanderthalensis een capaciteit van 

1200 tot 1750 cm³. Van evolutie in toename van hersencapaciteit is hier niet 

echt sprake.  8  Bovendien worden almaar meer problematische vondsten 

gedaan die de evolutionaire schema’s voortdurend in de war sturen, zoals 

een schedel van Homo erectus die in China gevonden werd die goed lijkt op 

een schedel van de “oudste” Homo Sapiens die in Marokko werd gevonden.  9 

Daarnaast is het belangrijk om op te merken dat er ook heel wat 

pathologische mensenschedels bestaan (schedels van mensen met een 

bepaalde ziekte of afwijking). Mensen met 

microcefalie hebben een kleinere hersenpan ten 

gevolge van een aandoening aan het centrale 

zenuwstelsel. Links: een tekening uit een Russische 

encyclopedie van 1898 toont een schedel van 

iemand met een zware vorm van microcefalie 

getekend in een 

schedel van een 

gezonde mens.  

Azzo Bassou (letterlijk vertaald ‘beest-mens’) 

was iemand met microcefalie die leefde in 

Marokko in de jaren 1930. 10  Hij leefde 

afgezonderd en vrij primitief en kon bijna niet 

spreken, enkel wat klanken uitbrengen. 

Wetenschappers dachten toen dat ze een 

levende ‘missing link’ hadden gevonden en 

noemden hem de aapmens van Dadis.  

 
8  http://www.bradshawfoundation.com/origins/images/brain_size_cultural_evolution.gif, 

originele grafiek uit : Oppenheimer Stephen, Out of Eden, Constable & Robinson Ltd., 2003. 
9  https://www.newscientist.com/article/2153242-ancient-skull-from-china-may-rewrite-

the-origins-of-our-species/ 
10 http://www.strangestrangestrange.com/was-azzo-bassou-the-missing-link 
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Links het hoofd van ‘Azzo Bassou’; rechts een vergelijking met de tekening van de 

schedel van Javamens (Homo erectus, 1 milj. j.g.). De overeenkomst is treffend. 

Mensen die lijden aan acromegalie (overmatige productie van het 

groeihormoon) vertonen een vergroving van extremiteiten, ook in het gezicht 

(voorhoofd, kaak,…). Bij mensen in de groeifase resulteert dit in gigantisme. 
11  Opvallend is dat schedels van zo’n individuen sterk lijken op die van 

neanderthalers: met uitstekende wenkbrauwbogen, forse kaak, etc. Wellicht  

waren neanderthalers ook mensen met een bepaalde genetische afwijking, 

want ook neanderthalers hebben een wat grotere en forsere schedel dan een 

gewone mens, en een gedrongen, maar forsere skeletbouw.  

 

 

 

 

 

Het feit dat de gewone mens kon kruisen met de neanderthaler betekent dat 

het niet ging om een ‘aparte soort’, maar gewoon een mensenras. 12 

Opvallend is ook: sommige schedels van neanderthalers lijken heel sterk op 

 
11 Een voorbeeld is de Russische bokser Nikolai Valuev (2,13 meter; 149 kg). Uiterlijk heeft 

hij trekken weg van een neanderthaler.  
12  https://www.theatlantic.com/technology/archive/2011/09/it-wasnt-just-neanderthals-

ancient-humans-had-sex-other-hominids/338117/ 
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die van een aboriginal, andere eerder op een gewone Europese mens, en 

andere dan weer op Homo erectus… Er is geen consistentie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linksboven: La Quina H5 (Homo neanderthalensis, ca 43.000 j.g.); rechtsboven: 

Javamens (H. erectus javanicus, ca. 1 milj.j.g.); linksonder: La Quina H18 (H. 

Neanderthalensis); rechtsonder: recente West-Europese mens (H. sapiens). 

Wat hier duidelijk wordt, is dat een schedel een wetenschappelijke naam 

krijgt toegekend aan de hand van de vindplaats en de datering. De schedel 

van H5 die in La Quina, in Frankrijk werd gevonden, werd gedateerd op 

43.000 jaar, dus werd deze toegekend aan H. neanderthalensis, terwijl 

eenzelfde uitziende schedel die op 1 miljoen jaar werd gedateerd en in 

Indonesië werd gevonden, werd toegekend aan H. erectus… Indien H5 als H. 

erectus zou worden geïdentificeerd, dan zou de vindplaats, maar vooral de 

datering problematisch zijn voor de evolutietheorie. Hun “bewijsmateriaal” 

rammelt langs alle kanten. Bewijs voor evolutie van de mens? Nul komma 

nul! 

Michaël Dekee 
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Adam en Eva in de geschriften van de 

Eerbiedwaardige Maria van Agreda  
 

Evolutie is een leugen, en het zogenaamde bewijsmateriaal valt duidelijk 

als een kaartenhuisje in elkaar. God maakte de details van Zijn 

scheppingswerk dan ook bekend aan verschillende mystici, waaronder 

de Spaanse kloosterzuster Maria van Agreda in de 17de eeuw (Boek 1, 

Hoofdstuk 11): 

Op de zesde dag schiep Hij Adam, alsof Hij 33 jaar oud was. Dit zou de 

leeftijd zijn, waarop Christus de dood zou ondergaan. Adam was lichamelijk 

zo gelijk aan Christus, dat er nauwelijks enig onderscheid bestond. Ook wat 

zijn ziel betrof, was Adam gelijkvormig met Christus. Uit Adam vormde God 

Eva, zo gelijkvormig aan de Heilige Maagd, dat zij in uiterlijk en figuur op 

Haar geleek. God zag met het grootste genoegen en welwillendheid neer op 

deze twee afspiegelingen van de grote Originelen. Ter wille van deze 

Originelen overstelpte Hij hen met zegeningen. Het was alsof Hij zich, in 

afwachting van de tijd dat Christus en Zijn Moeder gevormd zouden worden, 

met hen en hun afstammelingen wilde onderhouden. Maar de gelukkige 

staat, waarin God de ouders van het menselijk geslacht had geschapen, 

duurde slechts kort. De afgunst van de slang laaide onmiddellijk tegen hen 
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op. Satan had met ongeduld op de schepping gewacht, en zodra zij geschapen 

waren, werd zijn haat tegenover hen actief. Hij had noch de vorming van 

Adam, noch die van Eva mogen meemaken, zoals hij de schepping van alle 

andere dingen had meegemaakt. Want God vond het niet passend hem de 

schepping van de eerste mens te tonen, noch de vorming van Eva uit een rib 

van Adam. Al deze dingen werden voor hem enige tijd verborgen gehouden 

totdat beiden (Adam en Eva) verenigd waren. Maar toen de duivel de 

bewonderenswaardige aard van de menselijke natuur zag, voortreffelijker 

dan welk ander schepsel ook, de schoonheid van de zielen en van de lichamen 

van Adam en Eva, toen hij de vaderlijke liefde van de Heer voor hen 

aanschouwde, en zag dat Hij hen macht gaf over al het geschapene en hoop 

op het eeuwige leven, toen werd de woede van de draak tot razernij 

opgezweept.  

Geen tong kan de woede van dit beest beschrijven, noch zijn afgunst, noch 

de lust die hem bekroop beider leven te nemen. Hij zou dit zeker gedaan 

hebben met de furie van een getergde leeuw, ware het niet dat hij wist dat 

een hogere macht hem dit zou beletten. Maar hij beraamde de middelen, die 

hen uit de genade Gos zouden stoten en hen tot de vijanden van de 

Allerhoogste zouden maken. Lucifer zag echter de verhoudingen niet 

duidelijk. Hij wist, dat de Heer hem, van het eerste begin af, had geopenbaard 

dat het Woord de menselijke natuur zou aannemen in de schoot van de 

allerheiligste Marie, maar hij wist niet hoe dit zou geschieden noch op welk 

tijdstip dit zou plaatsvinden. In overeenstemming hiermee had de Heer de 

schepping van Adam en de vorming van Eva voor Lucifer verborgen 

gehouden, zodat hij van het begin af in onwetendheid verkeerde over het 

mysterie en de tijd van de Menswording.  

Aangezien zijn woede en waakzaamheid betreffende Christus en Maria zo 

apart omzeild waren, vermoedde hij dat Adam was voortgekomen uit Eva, en 

dat zij de Moeder was en Adam het mensgeworden Woord. Toen hij de macht 

van God voelde, die hem verhinderde schade toe te brengen aan het leven 

van deze schepselen, nam zijn vermoeden toe. Aan de andere kant hoorde hij 

hun gesprekken en vernam daaruit, de voorschriften welke God hen had 
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gegeven. Al luisterend naar de gesprekken van de eerste ouders, 

verminderden zijn twijfels; hij kreeg inzicht in hun natuurlijke gaven, en 

begon hen te volgen als een briesende leeuw, al zoekend en speurend naar 

een zwakke plek in de neigingen, die hij in hen waar nam. Toch twijfelde hij 

totdat hij door de loop der Verlossing ontgoocheld werd, tussen zij woede 

tegen Christus en Maria en zijn angst van door Hen overwonnen te worden. 

Zijn grootste angst was overwonnen te worden door de Koningin des Hemels, 

dat gewone schepsel, dat geen God was. Hij vatte moed, toe hij het voorschrift 

hoorde, waar Adam en Eva  zich aan te houden hadden. Hij maakte de valstrik 

gereed en begon met grote voortvarendheid aan het verleidingswerk, om 

zodoende de uitvoering van de goddelijke wil te weerstreven, en te 

verhinderen. Hij benaderde eerst de vrouw, en niet de man, want hij wist dat 

zij een zwakke en tedere natuur had, maar ook omdat hij dan meer zekerheid 

had dat het niet Christus zelf was, die hij zou ontmoeten. Ook was hij het 

meest vertoornd op haar, speciaal omdat hij het teken in de hemel gezien 

had, en de bedreiging begrepen had, die God in dit teken tegen hem had geuit.  

Voordat hij zich aan haar vertoonde, wekte hij vele verontrustende 

gedachten en voorspiegelingen in haar op, zodat hij haar kon benaderen als 

zij zich in een staat van opwinding of verstrooidheid bevond. Maar omdat ik 

hierover op een andere plaats heb geschreven, wil ik niet dieper ingaan op 

de kracht en de onmenselijkheid van deze bekoring. Laat het genoeg zijn voor 

mijn doel te herhalen, wat de H. Schrift hierover zegt: dat hij de vorm 

aannam van een slang (Gen. 3,1). Aldus vermomd, sprak hij tot Eva en lokte 

een gesprek met haar uit, dat zij nooit had mogen toestaan. Zij luisterde naar 

hem, antwoordde hem, en begon hem te geloven. Toen overtrad zij het gebod 

van God,  en haalde zij haar man over hetzelfde te doen. Zo gingen zij en wij 

onze ondergang tegemoet; voor henzelf en voor ons verloren zij de 

geluksstaat, waarin God hen had geplaatst. Toen Lucifer de twee gevallenen 

zag, en aanschouwde hoe hun innerlijke schoonheid en hun genadestaat was 

veranderd in de afzichtelijkheid van de zonde, vierde hij zijn triomf met 

ongelofelijke vreugde, en pochte daarop tegenover zijn duivels. Maar zijn 

trotse overmoed kwam spoedig ten einde, toen hij – tegen zijn verwachtingen 
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in – zag hoe minzaam de barmhartige liefde van God zich ontfermde over de 

schuldigen en hoe Hij hen een kans gaf om boete te doen, hen hoop gaf op 

vergiffenis en terugkeer der genade.  Daarenboven zag hij, hoe zij stonden 

tegenover deze vergiffenis, hoe bedroefd zij waren, en welk berouw zij 

toonden, en hoe de schoonheid der heiligmakende genade hen teruggegeven 

werd. Toen de duivels de uitwerking van het berouw zagen, was er wederom 

grote verwarring in de Hel. Lucifers ontsteltenis groeide toen hij het vonnis 

vernam, dat God over de schuldigen, waartoe hij zelf behoorde, uitsprak. 

Meer in het bijzonder en boven alles werd hij gekweld door de bedreiging: 

“De Vrouwe zal uw kop verpletteren” (Gen. 3,15), de bedreiging welke hij 

reeds in de Hemel gehoord had. Na de zondeval vermenigvuldigden zich de 

naasten van Eva, en zo ontstond het verschil en de vermeerdering van de 

goeden en de kwaden, de uitverkorenen en de verworpenen, van hen die 

Christus de Verlosser volgden en de anderen, die volgelingen van Satan 

werden. De uitverkorenen blijven trouw aan hun Leider door geloof, 

deemoed, liefde, geduld en alle andere deugden, en opdat zij de overwinning 

zullen kunnen behalen, worden zij ondersteund, geholpen en mooi gemaakt 

door goddelijke genaden en gaven, die de Verlosser en Heer van allen, voor 

hen heeft verdiend. Maar de verworpenen verkrijgen deze gaven van hun 

valse leider niet. Zij verkrijgen als beloning slechts de eeuwige zielenpijn en 

de verwarring van de Hel; zij volgen hun leider met grote trots, 

verwaandheid, onzedelijkheid en zondigheid, in deze wanorde geleid door de 

vader der leugen, de ‘vader’ van de zonde.  

 

Deze openbaringen kregen verschillende malen 

imprimatuur (o.a. in 1949), wat wil zeggen dat ze niet 

in strijd werden bevonden met de H. Schrift. Verschijnt 

later als deel van dit boek: God zag dat het heel goed 

was – over de dwaling van het theïstisch 

evolutionisme.  
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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.  

Sylvain bekeerde zich vóór zijn overlijden 

Tegen half november 1855 namen een jonge man van Clermont-l'Hérault, 

Sylvain Dutheil en zijn moeder hun intrek in het hotel Pertinand. Op 

zestienjarige leeftijd in het leger getreden, had Sylvain tengevolge van 

buitensporigheden een borstkwaal opgedaan, die hem noodzaakte weer naar 

zijn familie terug te gaan. Vreemde omstandigheden hadden hem ertoe 

gebracht een zo lange en moeilijke reis te ondernemen naar de Dienaar Gods 

in Ars.  
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Toen hij eens door een straat van Montpellier liep, aldus verhaalt ons 

Frater Athanase, had hij een portret van de Pastoor van Ars gezien en hij had 

zich er vrolijk over gemaakt. Zijn zus, die bij hem was, gaf hem een standje: 

´Zou je niet´, zei ze, ´je genezing kunnen verkrijgen, als je in die heilige man 

vertrouwen had?´ Maar de jongeman begon nog meer met het portret de gek 

te steken...  

De volgende nacht verscheen hem de heilige Pastoor; hij hield een appel 

in zijn hand, die voor meer dan de helft verrot was. Getroffen door die droom, 

vroeg Sylvain de reis naar Ars te mogen ondernemen.  

Zijn moeder bracht hem erheen. Elke dag ging Abbé Vianney hem in het 

hotel opzoeken. Zaterdag 8 december, feest van de Onbevlekte Ontvangenis, 

kwam Sylvain eindelijk tot bekering en, van zijn zonden ontslagen, werd hij 

tot onderaan de trappen van het altaar gebracht. De temperatuur was 

ijskoud. Sylvain werd, uitgeput als hij was, naar de sacristie gebracht, vlak 

bij de kachel. ‘O! Wat ben ik gelukkig!’ riep hij uit: ‘Nog nooit in mijn leven 

heb ik zo’n groot geluk gekend!’  

Weer naar het hotel teruggebracht, wierp hij zich in de armen van zijn 

moeder en zei onder tranen: ‘De vreugde van deze Communie doet mij al 

mijn lijden vergeten; ik wil die heilige man niet meer verlaten; ik wil hier 

sterven!’ Inderdaad overleed hij daar de volgende nacht.  

Het verhaal van de oude schipper 

In 1859 kwam een oude schipper van de Saône, een hardnekkig zondaar, 

toevallig in Ars. Hij zag de kerk daar bomvol met gelovigen zitten, de 

biechtstoel door penitenten belegerd. Hij vermoedde het ‘verraad’, begon te 

vloeken en wilde ogenblikkelijk vertrekken. Men hield hem voor dat het nu 

te laat was, dat hij - of hij wilde of niet - de nacht in dit vervloekte gat moest 

doorbrengen. Intussen kon iemand de Pastoor verwittigen over de komst van 

deze ‘grote vis’.  

Tegen de avond kwam de Pastoor van Ars in de kamer, waar ons 

schippertje logeerde. ‘Ik ben hier niet gekomen om de kwezel uit te hangen’, 
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riep hij furieus uit: ‘Laat mij met rust! Het verveelt mij toch al dat ik niet 

onmiddellijk kan vertrekken.’  

‘Mijn vriend’, hernam Abbé Vianney zachtmoedig, terwijl hij zijn hand 

vatte, ‘je wilt dus geen medelijden hebben met je ziel?’ En hij liet het bij deze 

simpele woorden. Wat ging er in hem om gedurende die nacht? Men weet 

het niet. De volgende morgen vond de Heilige ‘zijn’ zondaar terug met ogen 

vol tranen en een kruisbeeld in zijn handen. Zijn bekering was volledig, was 

schitterend. Abbé Vianney had hem aangekondigd – zo luidt althans het 

gerucht - dat biechtvader en biechteling kort na elkander zouden sterven. 

Wat er ook van waar zij, korte tijd na de dood van de Dienaar Gods vond men 

de oude schipper levenloos in knielende houding op zijn bed.  

Stukadoor François Dorel wordt trappist 

Op een herfstdag in 1852 was François Dorel, stukadoor te Villefranche-

sur-Saône, met een van zijn vrienden op weg naar Ars. Dorel was 32 jaar, vol 

levenslust. Niemand zou hem, zoals hij nu gekleed was, aangezien hebben 

voor een pelgrim. Met beenkappen om, een geweer in foedraal bij zich, floot 

hij af en toe naar zijn goed afgerichte jachthond. Onze jager wilde dus niet 

doorgaan voor een ‘bigot’ (een kwezel), op zoek naar een biechtvader. De 

avond tevoren had zijn vriend hem zo in het voorbijgaan gezegd: ‘Ga je 

morgen mee naar Ars? Daar is een pastoor die wonderen doet en tot diep in 

de nacht biecht hoort. Het is de moeite waard’. – ‘Dus, jij zou ook zin hebben 

om...’ – ‘Nou ja! Waarom niet?’ – ‘Jij doet maar… Luister, ik wil wel met je 

meegaan. Maar mijn geweer en mijn hond neem ik in ieder geval mee ... En 

als ik dan die ‘merkwaardige’ pastoor gezien heb, ga ik rond de plassen van 

La Dombes een paar wilde eenden neerleggen. En jij! Wel, als je dat wilt, kun 

je in die tijd gaan biechten!’  

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).  


