
1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- veiligheid van de gelovige-  
 

Maandelijks katholiek (digitaal) tijdschrift. 1e  jaargang. Nr. 8. Feb-Ma. 2020. Verantw. uitgever: Michaël Dekee - 
Uitgeverij  JEANNE D’ARC  

 

Salus Credentium 

- 
 Nr. 8 

Februari-maart 2020 
 



2 

 

Beste lezer,  

Wegens grote drukte en tijdsgebrek was ik er niet toe gekomen een 

nummer uit te brengen voor februari. Maar het nummer van maart 

geldt als één voor beide maanden, en is dan ook wat dikker. Veel leesplezier en een 

vruchtbare 40-daagse Vasten toegewenst.  

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 (5) 

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 5 van zijn bekeringsverhaal.  

Dan begon plotseling de telefoon te rinkelen en, aangezien ik bij een met 

mijn oom Daniël goed bevriende familie was, Lucie en François Ouédraogo, 

die woonden in La Patte d’Oie, nam hun tweede zoon, Roger, de telefoon op. 

Na een kort gesprek, keerde hij verbaasd naar mij terug om me te zeggen: 

“Het is voor jou, professor Laurent Bado wil je spreken”. Laurent Bado was 

mijn professor Staatsrecht. Zijn telefoontje verraste me echter zeer, 

aangezien ik wel drieduizend medestudenten had en het me dus verbaasde 

dat hij mijn naam kende. Ik had immers amper contact met hem gehad, met 

uitzondering van enkele vragen die ik hem tijdens de les had gesteld. Via 

telefoon stelde hij zich aan mij voor en zei: “Ik ben professor Laurent Bado. 

Ik weet dat we elkaar niet bijzonder goed kennen, maar ik ben een vroom 

man, die gelooft in Jezus, en ik heb vernomen dat je problemen hebt op je 

roepingsweg. Ik heb van de Heer een boodschap voor jou gekregen. Hij zegt 

je: ‘Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij, is Mij niet waard’. 

Hij voegde eraan toe: ‘Je moet meer lijden in de Kerk dan erbuiten’.” 

Tenslotte zei professor Bado: “Kijk, ik heb je gezegd wat ik je moest 

overbrengen. Goede moed!” En hij haakte in. 

Met die even onverwachte als duidelijke woorden begon ik de eerste 

vormingscyclus bij de Missionarissen van Afrika in september 1996. Toen 

mijn familie deze beslissing vernam, werd ze nog ongeruster. Zo ook de 

grootfamilie. Ik moest dus weer eens een innerlijke uitdaging overwinnen, 

namelijk de afwijzing door mijn ouders en mijn omgeving. Innerlijk begon ik 

echter te begrijpen dat als één van mijn broers of zussen overkomen was wat 
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mij was overkomen, ik net zo had gereageerd als mijn familie nu deed 

tegenover mij. Mijn familie, in het bijzonder mijn ooms langs moederszijde, 

ervoeren mijn celibataire leven als priester en missionaris, dus zonder 

nakomelingen, als een ware dolkstoot. Zij leefden immers in de vaste 

overtuiging dat de clan moest worden voortgezet door de eerstgeborene van 

mijn moeder. Daarom ook waren het net deze ooms die een grote druk op 

mij uitoefenden opdat ik zou afzien van mijn roepingsweg. Ze lieten mij via 

mijn vaderlijke grootoom weten dat op mijn schouders de 

verantwoordelijkheid rustte voor een belofte die mijn vader hun eertijds 

gedaan had en die enkel zijn eerstgeborene kon vervullen, namelijk het 

brengen van de verplichtte offers in het heiligdom van mijn ooms. Ik legde 

mijn oom uit dat ik die offers niet meer kon verrichten en suggereerde het 

aan één van mijn jongere broers als mijn vervanger aan te nemen. Mijn oom 

beloofde met hen te overleggen. Enkele weken later riep hij me opnieuw bij 

zich, en wel met aandrang. Om zijn vraag te vervullen, moest ik speciaal 

toestemming gaan vragen aan de rector om opnieuw naar mijn familie te 

gaan. Hij stond het mij toe omdat hij wist dat ik ernstige problemen had met 

mijn familie. Ik ging dus terug naar mijn dorp. 

Toen ik in het dorp aankwam, begreep ik onmiddellijk de ernst van de 

situatie. Mijn grootoom vertelde me dat er in het dorp een raad van wijzen 

was, die de volgende dag zou vergaderen en voor wie ik mij moest 

verantwoorden. De hele nacht bad ik de Heer Jezus mij te leiden tijdens de 

confrontatie met de ouderlingen. De volgende dag leidde mijn grootoom 

langs vaderszijde me voor de ooms langs moederszijde die me verklaarden 

waarvan ik beschuldigd werd: door mijn weigering te offeren, zouden de 

geesten van de voorouders woedend worden en dan droeg ik de 

verantwoordelijk voor het uitsterven van mijn familie. 

Het was de hogepriester van mijn moeders familie die dit alles verklaarde. 

Na die beschuldiging zei mijn grootoom tot mij: “Begrijp je wat de 

hogepriester heeft gezegd?” Ik antwoordde “ja”, en mijn oom vroeg “Wat 

antwoord je dan?” Alle blikken waren op mij gericht. Ik vertelde mijn 
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grootoom dat ik de offers niet kon brengen. Toen riep de hogepriester uit: 

“Wil je zeggen dat alles wat onze voorvaders deden en ons overgeleverd 

hebben, waardeloos is?” Ik antwoordde onmiddellijk: “Ah, neen! Dat heb ik 

niet gezegd en dat kan ik niet zeggen, want ik ben de erfgenaam van deze 

traditie. Jullie hebben me ingewijd en zijn er allen getuigen van dat ik ze heb 

beoefend. Daardoor weet ik dat onze offers zeker iets goed in zich dragen. Ik 

zeg echter eenvoudigweg dat ik ze niet meer kan opdragen." De hogepriester 

ontbrandde in woede. Aan zijn zijde stond een kleine jongen die hem bijstond. 

Deze jongen gebaarde hij hem de kip te geven die de jongen vasthield om het 

offer te brengen dat mij alleen verantwoordelijk zou maken voor de woede 

van de clangeesten. Toen riep mijn grootoom uit: "Wacht even!" Het hele 

dorp vreesde de hogepriester: al wat hij zei, kwam tot vervulling en niemand 

kon aan zijn woede ontsnappen. Mijn grootoom keerde zich echter naar mij 

toe en zei me: "Jongen, niemand vindt houvast in de leegte." Op dat moment 

straalde een licht in mij en antwoordde ik hem met stelligheid, een glimlach 

op de lippen: "Ja, oom, je hebt gelijk. Maar ik klamp mij niet vast aan de 

leegte: diegene die ik heb ontmoet, Hij is mijn steun." Mijn grootoom was zo 

verward dat hij enkel zijn onrust kon uitroepen. De hogepriester nam nog toe 

in woede en riep: "We zullen nog wel eens zien!", waarmee hij bedoelde: "We 

zullen nog wel eens zien of diegene op wie jij steunt, je kan redden van de 

woede van de geesten." Dan nam hij de kip en offerde die aan de clangeesten, 

terwijl hij hen smeekte hun macht te tonen en deze belediging te wreken. 

Voor de hogepriester was mijn weigering immers een grove belediging. 

Na het offer keerden mijn ooms langs moederszijde naar huis terug en ik 

nam afscheid van mijn familie en keerde terug naar mijn vorming bij de 

Missionarissen van Afrika. Wanneer ik dit alles verhaalde aan mijn rector, 

zei hij me: "Maar waarom heb je dat offer niet verricht om de goede vrede?" 

Ik antwoordde hem: "Het gaat hier niet om zomaar een handeling. Ik moet 

trouw blijven aan mijn engagement Jezus na te volgen." De volgende week 

kreeg ik vele telefoontjes van mijn familieleden, die me smeekten terug te 

keren naar het dorp, me te verontschuldigen en de offers te brengen. De 

hogepriester had immers verkondigd dat ik zou sterven op 16 juli 1998 als ik 
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de offers niet verrichte. Ik verzekerde hen en zei: "Wees gerust, ik kom jullie 

op 17 juli bezoeken". Dan ging ik naar de kapel en zei tot de Heer Jezus: "Ik 

ben de uwe, doe met mij wat Gij wilt. Het is zijn woord tegen het uwe." 

Op 17 juli nam ik mijn bromfiets en ging naar het dorp. Bij mijn aankomst 

keken allen me vol verbazing aan, sommigen liepen zelfs van mij weg toen ik 

hen begroette. Ik ging zitten naast mijn grootoom, die al te blij was me terug 

te zien. Terwijl we nieuwtjes uitwisselden, liep een oude man voorbij het 

binnenpleintje van de familie. Hij bleef tegenover ons staan en zei, leunend 

op zijn wandelstok in het Moré: "Hmm! Het betekent nog niets, maar men 

mag hem niet aanraken." Het was al avond, dus de hele familie zat tezamen 

op de binnenplaats en allen hadden hun ogen gericht op de oude man. Toen 

vroeg ik aan mijn grootoom: "Wat wil hij daarmee zeggen?" Hij antwoordde 

snel: "Och, het is een oude dronkaard, let er niet op." Ik wierp een vluchtige 

blik op de vrouwen van de familie, die allen bij elkaar zaten, en begreep dat 

het antwoord van mijn oom hen verrast had. Toen zij mijn blik opmerkten 

en zagen dat ik begrepen had dat er werkelijk een boodschap schuilging in de 

woorden van die oude man, vluchtten allen naar hun hutten. 

Ik wachtte tot de nacht viel om mijn grootmoeder op te zoeken. Zij 

begreep onmiddellijk dat ik de waarheid wou horen. Nadat ze haar hoofd uit 

de hut had gestoken om te zien dat niemand aan de deur meeluisterde, zei ze 

me: "Zij die vier ogen hebben, zeggen dat diegenen die men christenen noemt 

en die, zoals jij, hun hele leven gegeven hebben aan diegene die ze Jezus 

noemen, beschermd worden door een groot en ondoordringbaar vuur, 

wanneer men ze kwaad wil doen." Ze voegde eraan toe: "Dat is ook met jou 

gebeurd." Toen vernam ik dat de hogepriester, die mijn dood had voorspeld, 

net op 16 juli was gestorven. Vanaf die dag werd het rustiger in de 

grootfamilie. Men liet mij mijn weg vervolgen, zij het met grote 

verslagenheid, want tot op de dag van vandaag aanvaarden mijn ooms niet 

dat ik celibatair leef. Een van het heeft me zelfs gezegd: "Als jij alleen wil 

leven, dan is dat jouw keuze. Maar geef ons toch een kind voor je vertrekt." 

Omdat 
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ik hun wens niet kan vervullen, bleef de onenigheid. Maar mijn 

grootfamilie verzette zich niet meer tegen mijn levensweg. Mijn 

moslimfamilie daarentegen, was nog een ander paar mouwen. 

Toen ik in 1999 naar Tanzania zou gaan voor het geestelijk jaar van de 

Missionarissen van Afrika, schokte dit vertrek mijn familie. Alle 

moslimvrienden van mijn vader riepen uit: "Als je die christenen je zoon laat 

meenemen, zal je hem voor altijd verliezen." Dus werd mijn moeder opnieuw 

verstoten in een poging me naar huis te laten terugkeren. Ditmaal moest ze 

Ivoorkust verlaten en terugkeren naar haar voorvaderlijke dorp. Het was een 

grote beproeving voor haar, want in onze traditionele samenleving kon een 

vrouw slechts gedwongen worden terug te keren naar haar dorp als zij grote 

misdaden, zoals hekserij, bedreven had. Niemand had mij verteld dat zij 

verstoten was, maar omwille van onze diepe verbondenheid voelde ik dat zij 

leed. Om nieuws in te winnen, schreef ik allerhande brieven, maar die bleven 

zonder antwoord. Tijdens het geestelijk jaar waren uiterlijke afleidingen niet 

bijzonder welkom, dus moest ik het einde van het jaar afwachten. Op het 

einde van dat jaar, net voor ik naar Zambia zou vertrekken om twee jaar lang 

pastorale ervaring op te doen, telefoneerde ik naar mijn oom Daniël, die me 

aanvankelijk vertelde dat het mijn moeder goed ging. Toen ik hem echter zei 

dat ik zeker was dat ze een lijden met zich meedroeg, vertelde hij me dat ze 

door mijn vader verstoten was en door mijn grootoom was opgenomen in het 

voorouderlijke dorp. Dat nieuws verontrustte me zeer, want ik wist maar al 

te goed in welke omstandigheden mijn moeder die vernedering moest 

doorleven. Ik bad dat ze het toch nog twee jaar zou mogen uithouden, want 

pas nadien kon ik terug bij hen op vakantie komen. Toen kwam ik op het idee 

haar al mijn foto's op te sturen, zodat ze een zichtbaar teken van mijn 

nabijheid had en er voldoende hoop uit kon putten om vol te houden tot ik 

terugkeerde. 

Bij onze ontmoeting na de pastorale jaren in Zambia, merkte ik dat mijn 

moeder fysiek erg verzwakt was. Bovendien verontrustte het haar dat ik heel 

mager was. Ze ging tegenover mij zitten en vroeg me: "Ben je ziek?" – 
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"Neen!", antwoordde ik. Ze vroeg verder: "Ben je dan ziek geweest?" 

Wederom antwoordde ik: "Neen." Vervolgens vroeg ze: "Ben je gelukkig?" en 

ik antwoordde: "Ja, mijn allerliefste moeder!" Ik zag hoe verontrust ze was 

en zei haar: "Moeder, ik ben eenvoudigweg doodmoe." Dan vertelde ze me 

dat het dankzij één van haar zusters was dat ze het had kunnen volhouden 

tot ze mijn foto's kreeg. Ze had bijna zelfmoord willen plegen. Maar gelukkig 

had haar zus haar elke dag bijgestaan tot de dag waarop mijn foto's 

aankwamen. Die hadden weer een zin aan haar leven gegeven. Ik dankte de 

heer Jezus dat ik mijn moeder levend had teruggezien. Toen ik haar vroeg 

hoe ze haar leven verder zag verlopen, vroeg ze me een plaats te vinden waar 

ze alle rust zou kunnen leven. Ik ging vervolgens te rade bij mijn grootoom. 

Die vertelde me dat mama niet naar haar familie kon terugkeren, want ze 

was onschuldig. Hij was daarom bereid om haar op te nemen in de 

grootfamilie, op voorwaarde dat zijn kinderen akkoord waren. Hij had 

immers een zeer grote familie te onderhouden. Ik was zeer blij met dit 

antwoord en ging mijn moeder onmiddellijk een klein huisje aanbieden, 

waarin ze in vrijheid kon leven binnen de grootfamilie met alles wat ze nodig 

had om in haar levensonderhoud te voorzien en zelf haar eten te verbouwen. 

Het zou een nieuw leven voor haar zijn: ze was er zo blij mee. 

Ik besloot om ook mijn moslimfamilie in Ivoorkust te gaan bezoeken 

tijdens deze vakantie. Iedereen was verbaasd me terug te zien, mijn vader 

weigerde echter met me te spreken. Hij was duidelijk in verlegenheid 

gebracht door mijn aanwezigheid, temeer daar ik er elke zondag op uit trok, 

gekleed in een witte gandourah, ditmaal echter met een grote zwart-witte 

rozenkrans12 om de hals, en niet naar de moskee, maar naar de 

parochiekerk. Dat ging natuurlijk over de tongen, des te meer omdat mijn 

vader net terug was van zijn bedevaart naar Mekka. Tijdens dit kort verblijf 

werd er niet gesproken over religie of verstoting: beide beleefden we in stilte 

ons eigen geloof en we wisten beide dat er een grote spanning tussen ons 

heerste. Ik at nu ook steeds alleen, terwijl we vroeger altijd allen tezamen 

aten en ik uit de schotel van mijn vader at. Ik bleef echter zeer opmerkzaam 
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voor de noden van de ene en de andere uit de lokale moslimgemeente. Allen 

zeiden me: "Je bent een goede jongen, maar je moet terugkeren tot de islam." 

Voor mijn vertrek naar Burkina Faso, van waaruit ik het vliegtuig naar 

Londen ging nemen om daar theologie te studeren, ging ik afscheid nemen 

van al mijn islamitische verwanten. Enkelen gooiden me buiten, anderen 

ontvingen me, allen echter maakten me verwijten. Een verwante verraste 

iedereen toen hij me 's vrijdags voorbij zag komen, terwijl allen na het 

vrijdagsgebed rond de moskee stonden, en luidop tegen mijn vader zei: "Issa, 

zie die jongen daar toch. Als God bestaat, dan staat hij die jongen bij." Allen 

waren geschokt door die woorden. Mijn vader bleef stil. De woedende imâm 

vroeg hem: "Wat wil je daarmee zeggen?" En de man antwoordde: "Kijk, ik 

merk dat die jongen door ons verstoten is. Hij komt echter steeds terug naar 

ons. Hij bemint ons, hij heeft aandacht voor onze noden. Onze vreugden en 

onze zorgen deelt hij, zelfs nadat we hem buiten hebben gegooid. Ik zeg dus 

dat als God bestaat, hij die jongen bijstaat." Opnieuw werd het stil. Dan beval 

de imâm hem te vertrekken. Onder die omstandigheden nam ik afscheid van 

mijn familie en van de moslimgemeente om in Londen mijn studies voort te 

zetten. 

Wordt vervolgd. 

 

P. Mamadou Adrien SAWADOGO M. Afr. 
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Het Doopsel: een ontmoeting met Christus 

- Vastenboodschap Paus Benedictus XVI in 2011 
 

Door de persoonlijke ontmoeting met onze 

Verlosser en de beoefening van vasten, aalmoes en 

gebed brengt de weg van bekering naar Pasen ons 

ertoe ons Doopsel op een nieuwe manier te 

ontdekken. ‘In de doop zijt gij met Christus 

begraven, maar ook met hem verrezen’ (Kol. 2,12). 

De Vastentijd, die ons leidt naar de viering van 

het allerheiligst Paasfeest, is voor de Kerk werkelijk 

een zeer kostbare en belangrijke liturgische tijd. Met vreugde breng ik u deze 

boodschap, opdat deze Vasten met de nodige vurigheid beleefd moge worden. 

Wachtend op de definitieve ontmoeting met haar Bruidegom in het eeuwige 

Pasen, voert de Kerkgemeenschap haar zuiveringsweg in de geest op door 

volgehouden gebed en actieve naastenliefde, om overvloediger te kunnen 

putten uit het mysterie van de Verlossing, het nieuwe leven dat in de Heer 

Jezus is (cfr. Prefatie I van de Vasten).  

1. Dit leven werd ons reeds gegeven op de dag van ons Doopsel, toen wij 

‘deelgenoot werden aan de dood en verrijzenis van Christus’ en ‘het blijde en 

geestdriftige avontuur van de leerling’ hebben aangevangen (homilie op het 

feest van de Doop des Heren, 10 januari 2010). In zijn brieven benadrukt de 

heilige Paulus meermaals de heel bijzondere gemeenschap met de Zoon van 

God, die werkelijkheid wordt op het ogenblik van de onderdompeling in het 

doopwater. Het feit dat het Doopsel meestal ontvangen wordt op zeer jonge 

leeftijd, wijst er duidelijk op dat het een gave van God is: niemand verdient 

het eeuwige leven uit eigen kracht. De barmhartigheid van God, die de zonde 
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uitwist en ons verleent ons bestaan te leiden met ‘de gezindheid welke ook 

Christus Jezus bezielde’ (Fil. 2,5), wordt de mens om niets gegeven.  

In zijn brief aan de Filippenzen maakt de apostel van de heidenen ons de 

betekenis duidelijk van de omvorming die plaatsheeft door deelname aan de 

dood en verrijzenis van Christus; hij wijst hierbij het te volgen doel aan: ‘Ik 

wil Christus kennen, ik wil de kracht van Zijn opstanding gewaarworden en 

de gemeenschap met Zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn 

sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden’ (Fil. 

3,10-11). Het Doopsel is dus geen ritus van het verleden, het is de ontmoeting 

met Christus die vorm geeft aan heel het bestaan van de gedoopte, hem het 

Goddelijk leven geeft en oproept tot oprechte bekering, die gedreven en 

gedragen wordt door de genade en hem toelaat de volwassenheid van 

Christus te bereiken.  

Een specifieke band verenigt het Doopsel en de Vastentijd als een gunstige 

tijd om de genade te ervaren die redt. De Concilievaders van Vaticanum II 

hebben aan alle herders van de Kerk de oproep gericht ‘de elementen van de 

vastenliturgie die op het Doopsel betrekking hebben in ruimere mate’ te 

benutten (Sacrosanctum Concilium, 109). De Kerk heeft sinds haar 

oorsprong Paaswake en Doopsel inderdaad met elkaar verenigd: in dit 

sacrament voltrekt zich het grote mysterie, waarin de mens aan de zonde 

sterft, deelgenoot wordt aan het nieuwe leven in de verrezen Christus en 

dezelfde Geest van God ontvangt die Jezus uit de doden heeft opgewekt (cfr. 

Rom. 8,11). Deze gave om niets moet voortdurend in ieder van ons 

verlevendigd worden en de Vastentijd biedt ons een weg die gelijkt op die van 

het catechumenaat dat voor de christenen van de eerste Kerk evenals voor 

die van vandaag een onmisbare leerschool is in geloof en christelijk leven: zij 

beleven hun Doopsel werkelijk als een daad die doorslaggevend is voor heel 

hun leven. 

2. Wat zou geschikter kunnen zijn dan ons door Gods woord te laten leiden 

om de weg naar Pasen ernstig te nemen en ons voor te bereiden op de viering 

van de verrijzenis van de Heer – het meest vreugdevolle en plechtige feest 
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van het liturgisch jaar? Daarom leidt de Kerk ons door de Evangelieteksten 

die op de Vastenzondagen worden voorgelezen, naar een bijzonder diepe 

ontmoeting met de Heer, door ons de fasen van de christelijke initiatie 

opnieuw te laten doorlopen: voor de catechumenen, met het oog op het 

ontvangen van het sacrament van de nieuwe geboorte; voor hen die reeds 

gedoopt zijn, met het oog op het ondernemen van nieuwe beslissende 

stappen in navolging van Christus, in een meer volledige gave. 

De eerste zondag op de weg van de Vasten belicht onze aardse situatie. De 

overwinning die Jezus behaalt in de strijd tegen de bekoringen en die de tijd 

van Zijn zending inluidt, is een oproep om bewust te worden van onze 

zwakheid bij het ontvangen van de genade die ons van de zonde bevrijdt en 

ons op een nieuwe manier sterkt in Christus, de Weg, de Waarheid en het 

Leven (cfr. Ordo Initiationis Christianae Adultorum, 25). Het is een 

uitnodiging die met aandrang in herinnering brengt dat het christelijk geloof, 

naar het voorbeeld van Christus en in vereniging met Hem, een strijd 

impliceert tegen ‘de wereldbeheersers van deze duisternis’ (Ef. 6,12), waarbij 

de duivel aan het werk is en ook op onze dagen niet ophoudt elke mens te 

bekoren die tot de Heer wil naderen: Christus komt uit deze strijd als 

overwinnaar, tevens om ons hart ontvankelijk te maken voor de hoop en ons 

ertoe te brengen de verleidingen van het kwaad te overwinnen.  

Het evangelie van de gedaanteverandering van de Heer laat ons Christus’ 

heerlijkheid zien als anticipatie op de verrijzenis en de aankondiging van de 

vergoddelijking van de mens. De christengemeenschap ontdekt dat zij in 

navolging van de apostelen Petrus, Jacobus en Johannes gebracht wordt 

‘boven op een hoge berg, waar zij alleen waren’ (Mt. 17,1), om op een nieuwe 

manier in Christus als zoon in de Zoon de gave van Gods genade te 

ontvangen: ‘Dit is Mijn Zoon, de Welbeminde, in wie Ik Mijn behagen heb 

gesteld; luistert naar Hem’ (v. 5). Deze woorden nodigen ons uit het gewoel 

van het dagelijks leven achter ons te laten om ons in Gods aanwezigheid 

onder te dompelen: Hij wil ons elke dag een woord geven dat ons tot in het 

diepste van de geest doordringt, daar waar het goed en kwaad onderscheiden 

wordt (cfr. Hebr. 4,12) en onze wil bevestigd wordt om de Heer te volgen.  
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‘Geef Mij te drinken’ (Joh. 4,7). Deze vraag van Jezus aan de Samaritaanse, 

welke ons in de liturgie van de derde zondag gegeven wordt, drukt de 

hartstocht uit die God heeft voor elke mens en wil in ons hart het verlangen 

opwekken naar de gave van de ‘waterbron, opborrelend tot eeuwig leven’ (v. 

14): het is de gave van de Heilige Geest die christenen tot ‘ware aanbidders’ 

maakt, bekwaam om ‘in geest en waarheid’ tot de Vader te bidden (v. 23). 

Alleen dit water kan onze dorst naar goedheid, waarheid en schoonheid 

lessen! Alleen dit water, dat ons door de Zoon gegeven wordt, kan de woestijn 

van de onrustige en onvoldane ziel lessen tot ‘zij rust in God’, volgens de 

bekende uitspraak van de heilige Augustinus. 

De zondag van de blind geborene laat ons Jezus zien als het licht van de 

wereld. Het Evangelie spreekt ieder van ons aan: ‘Gelooft ge in de 

Mensenzoon?’ - ‘Ik geloof, Heer’ (Joh. 9, 35-38) antwoordt de blind geborene 

blij, in naam van elke gelovige. Het wonder van deze genezing is een teken, 

dat Christus door hem het zicht terug te geven ook onze innerlijke blik wil 

openen, opdat ons geloof steeds zou verdiepen en wij in Hem onze enige 

Redder zouden erkennen. Christus verlicht iedere duisternis van het leven en 

verleent de mens om als ‘kind van het licht’ te leven.  

Wanneer het Evangelie van de vijfde zondag de verrijzenis van Lazarus 

verkondigt, worden wij geconfronteerd met het laatste mysterie van ons 

bestaan: Ik ben de Verrijzenis en het Leven… Gelooft gij dit?’ (Joh. 11,25-26). 

Zoals voor Martha, is voor de christengemeente de tijd gekomen om opnieuw 

en bewust al haar hoop op Jezus van Nazareth te stellen: ‘Ja, Heer, ik geloof 

vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt’ (v. 27). De 

gemeenschap die wij in dit leven met Christus hebben, bereidt ons voor om 

de hindernis van de dood te nemen teneinde eeuwig in Hem te leven. Het 

geloof in de verrijzenis van de doden en de hoop op het eeuwige leven maken 

ons verstand ontvankelijk voor de uiteindelijke zin van ons bestaan: God 

heeft de mens geschapen voor de verrijzenis en het leven; deze waarheid 

verleent een authentieke en definitieve dimensie aan de geschiedenis van de 

mensheid, aan het persoonlijk bestaan, het sociale leven, de cultuur, de 

politiek, de economie. Beroofd van het licht van het geloof, gaat heel het 
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universum ten onder, gevangene van een graf zonder toekomst en zonder 

hoop.  

De weg van de Vasten vindt zijn voltooiing 

in het Paastriduüm, meer bepaald in de grote 

wake van de Heilige Nacht: door de 

doopbeloften te hernieuwen verkondigen wij 

opnieuw dat Christus de Heer is van ons leven, 

van het leven dat God ons gaf, toen wij ‘uit 

water en Heilige Geest’ herboren werden, en 

tevens bevestigen wij in ons het vaste 

voornemen met de genade mee te werken om 

Zijn leerlingen te zijn.  

3. Onze onderdompeling in de dood en 

verrijzenis van Christus door het 

Doopsacrament spoort ons elke dag aan ons 

hart te bevrijden van de zwaarte van de 

materiële dingen, van de egoïstische band met de ‘aarde’ die ons verarmt en 

belet beschikbaar en ontvankelijk te zijn voor God en de naaste. In Christus 

heeft God zich als de Liefde geopenbaard (cfr. 1 Joh. 4,7-10). Het kruis van 

Christus, de taal van het kruis, manifesteert de heilzame kracht van God (cfr. 

1 Kor; 1,18), die zich geeft om de mens te verheffen en hem bij het heil te 

brengen: het gaat om de meest radicale vorm van liefde (cfr. Encycliek Deus 

caritas est, 12). Door de traditionele praktijk van het vasten, aalmoes en 

gebed - tekens van onze wil tot bekering - leert de Vasten ons de liefde van 

Christus steeds radicaler te beleven. Vasten - dat verschillende motivaties kan 

hebben - heeft voor de christen een diep religieuze betekenis: door onze tafel 

te versoberen leren wij ons egoïsme te overwinnen om de logica van het 

geven en van de liefde te beleven; door onthechting te aanvaarden – niet 

alleen van het overbodige – leren wij onze blik van ons ‘ik’ af te wenden om 

Iemand naast ons te ontdekken en God te erkennen op het gelaat van zovele 

broeders en zusters. Voor de christen is de vastenpraktijk niet zozeer op 

zichzelf gericht, maar ze maakt hem ontvankelijk voor God en de nood van 
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de mensen; zij zorgt ervoor dat de liefde voor God ook daadwerkelijk liefde 

voor de naaste wordt (cfr. Mc. 12,31).  

Op onze weg stoten wij ons ook aan de bekoring van bezit, van liefde voor 

het geld, wat staat tegenover het primaat van God in ons leven. Het begeren 

van bezit verwekt geweld, plichtsverzuim en dood; daarom roept de Kerk 

heel bijzonder in de Vastentijd ons op tot de praktijk van aalmoezen, met 

andere woorden tot mededeelzaamheid. Afgoderij van bezit scheidt ons 

namelijk niet alleen af van de anderen, maar holt de mens uit en laat hem 

ongelukkig achter door hem te beliegen en te bedriegen zonder te 

verwezenlijken wat ze hem belooft, want ze stelt materieel bezit in de plaats 

van God, de enige bron van leven. Hoe zouden wij dan de vaderlijke goedheid 

van God kunnen begrijpen, als ons hart vol is van onszelf en onze plannen, 

die de illusie geven onze toekomst te kunnen verzekeren? De bekoring 

bestaat erin te denken zoals de rijke uit de parabel: ‘Man, je hebt een grote 

rijkdom liggen, voor lange jaren…’ Wij weten wat de Heer antwoordt: 

‘Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen …’ (Lc. 12,19-20). 

De praktijk van aalmoezen geven brengt ons terug bij het primaat van God 

en aandacht voor de andere, zij doet ons opnieuw de goedheid ontdekken van 

de Vader en laat ons Zijn barmhartigheid ontvangen. 

In heel de periode van de Vasten biedt de Kerk ons Gods woord in 

overvloed aan. Door het te overwegen en te verinnerlijken (in ons innerlijk 

op te nemen) om het in ons dagelijks leven te belichamen, ontdekken wij een 

kostbare en onvervangbare vorm van gebed. Aandachtig naar God luisteren, 

die onophoudelijk tot ons hart spreekt, voedt namelijk de weg van geloof, die 

wij op de dag van ons Doopsel begonnen zijn. Het gebed laat ons tevens 

binnen in een nieuwe waarneming van de tijd: zonder het perspectief van 

eeuwigheid en transcendentie is de tijd inderdaad niet meer dan een cadans 

die onze stappen ritmeert op weg naar een horizont zonder toekomst. Door 

te bidden nemen wij echter tijd voor God om te ontdekken dat Zijn ‘woorden 

niet voorbijgaan’ (Mc. 13,31), om deze vertrouwelijke gemeenschap met Hem 

aan te gaan ‘die niemand ons zal kunnen ontnemen’ ( Joh. 16,22), die ons 
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ontvankelijk maakt voor de hoop die niet ontgoochelt, de hoop op het 

eeuwige leven.  

Samengevat bestaat het verloop van de Vasten, waarin wij uitgenodigd 

worden het mysterie van het kruis te aanschouwen en te overdenken, erin 

‘steeds meer op Hem (te) lijken in Zijn sterven’ (Fil. 3,10), om een diepgaande 

ommekeer in ons leven te bewerkstelligen: ons door de werking van de 

Heilige Geest te laten omvormen, zoals de heilige Paulus op de weg van 

Damascus; ons leven vastberaden volgens Gods wil te leiden; ons van 

egoïsme te bevrijden door het instinct te overstijgen om anderen te 

domineren en open te staan voor de naastenliefde van Christus. De Vastentijd 

is een gunstige tijd om onze zwakheid te erkennen, om door een oprechte 

herziening van ons leven en door de vernieuwende genade van het 

boetesacrament te ontvangen vastberaden naar Christus toe te gaan. 

Dierbare broeders en zusters, door de persoonlijke ontmoeting met onze 

Verlosser en de beoefening van vasten, aalmoes en gebed, brengt de weg van 

bekering naar Pasen ons ertoe ons Doopsel op een nieuwe manier te 

ontdekken. Ontvangen wij in deze Vasten opnieuw de genade die God ons bij 

ons Doopsel gegeven heeft, opdat zij al ons doen zou verlichten en leiden. 

Wat dit sacrament betekent en verwezenlijkt, zijn wij geroepen dag na dag te 

beleven door Christus met steeds grotere edelmoedigheid en authenticiteit te 

volgen. Op deze weg vertrouwen wij ons toe aan de Maagd Maria die Gods 

Woord in haar geloof en lichaam heeft ter wereld gebracht, om ons – zoals 

Zij – onder te dompelen in de dood en verrijzenis van Haar Zoon Jezus en het 

eeuwige leven te hebben. 

Benedictus PP XVI 

 

© Innovative Media, Inc. Vertaling: Sorores Christi. Met dank voor 

overname. 
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Het bedrog van Haeckel 
Iedereen kent wel de tekening van de embryo’s van de 19de-eeuwse 

evolutionist Ernst Haeckel die in de schoolboeken wordt getoond. In het 

eerste stadium lijken de embryo’s van alle gewervelden zeer sterk op elkaar. 

Het zou een bewijs zijn dat wij allemaal een gezamenlijke voorouder hebben, 

en dat wij dus geëvolueerd zouden zijn uit vissen. 

 

Deze tekeningen bleken echter vals te zijn. Eerst en vooral klopt de 

verhouding in afmetingen van de embryo’s niet, en dat al in het eerste 

stadium. Maar nog belangrijker: in 1997 werd door embryoloog (en 

evolutionist) Richardson een studie gedaan naar de werkelijke vorm van de 
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embryo’s welke Haeckel toont in zijn tekening. 1 Richardson en zijn team 

fotografeerden de embryo’s van verschillende organismen in de stadia zoals 

de embryo’s van Haeckel. Zijn resultaten waren opvallend.   

 

Eigen figuur van enkele embryo’s in het eerste stadium, op basis van de 

foto’s van Richardson (embryo’s niet op gelijke schaal). 

Richardson schreef:  Ons onderzoek ondermijnt serieus de 

geloofwaardigheid van Haeckels tekeningen, die geen geconserveerd stadium 

tonen voor gewervelden, maar een gestileerd embryo van een viervoetige. […] 

Sedgwick (1984) en Richardson (1995) hebben beiden beweerd dat Haeckels 

tekeningen onnauwkeurig zijn, en nu hebben we overtuigend bewijs dat dit 

inderdaad het geval is. […] Verder slaagt hij er niet in om wetenschappelijke 

namen, stadia of bronnen voor de weergegeven specimens te geven. Deze 

onnauwkeurigheden en weglatingen ondermijnen ernstig zijn 

geloofwaardigheid.  

Haeckel heeft later verbeterde tekeningen gemaakt, maar in de 

schoolboeken en aan de universiteit toont men steevast de eerste tekening 

van Haeckel, omdat die hen het meest uitkomt.  

Uit: Dekee M., De evolutietheorie ontkracht – eenvoudige en beknopte editie – 

Uitgeverij JEANNE D’ARC, Brugge, 2020 

 
1  Michael K. Richardson et al., “There is no highly conserved embryo-nic stage in the 

vertebrates: implications for current theories of evolution and development,” Anatomy and 
Embryology, Vol. 196:91-106 (1997). 

zalm            salamander             slang                 kip                 kat                 mens  
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Nieuws 
Mijn nieuw boek ‘De evolutietheorie 

ontkracht – eenvoudige en beknopte editie – is 

uit. Het is een A5- formaat, 132 blz. Zowel in kleur 

als in zwart-wit te krijgen. In dit boekje is nieuwe 

informatie toegevoegd (t.o.v. de vorige 

eenvoudige versie), en zijn er grondige 

verbeteringen aangebracht. Eerst wordt de 

evolutietheorie op eenvoudige wijze ontmaskerd, 

en vervolgens geef ik eigen getuigenis en vertel 

ik over de schepping en de zondvloed. Prijs: €8 (zwart-wit) of €14 (kleur). 
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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.  

Vanaf de tijd, dat Abbé Vianney kapelaan was in Ecully, had hij de 

gewoonte aangenomen 's morgens om vier uur al naar de kerk te gaan. Toen 

hij eenmaal in Ars pastoor was, ging hij er nog veel vroeger naar toe, en dat 

louter uit devotie, omdat het tabernakel hem op een onweerstaanbare wijze 

trok. Toen zijn parochie beter was geworden, aarzelde men niet hem vóór 

zonsopgang al te vragen, dat hij met biechthoren zou beginnen. De gewoonte 

om de avonden bij elkaar in de pastorie door te brengen was nog niet 

verdwenen, maar alles ging op een zeer passende manier. De avond werd 

steeds met gebed geopend en gesloten. Als de vrouwen dan tegen 

middernacht of om één uur naar huis wilden, gingen zij eerst nog de pastoor 

als biechtvader opzoeken: zij hielden van dat nachtelijk biechten. Pastoor 

Vianney was dan nog niet vanwege de opdringende menigte vermoeid of 

gejaagd. Met ontroerende goedheid ontving hij ze en stond hun toe te blijven, 
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zolang zij wilden; tenslotte liet hij hen heengaan met een paar woorden vol 

vaderlijke liefde. ‘Komt, beste mensen, gaat nu maar slapen, u bent moe 

genoeg...’ Die goede vrouwen hebben van dat biechten een dankbare en 

tedere herinnering bewaard. Twintig jaar na de dood van de heilige riepen 

zij nog uit: ‘O, wat was het goed, op dat ogenblik bij hem te biechten!’  

Al vroeg in de biechtstoel 

Dan begonnen de pelgrims te komen. Abbé Vianney was gewoon zelf om 

één uur ’s nachts de angelusklok te luiden, om te waarschuwen dat de kerk 

open was en dat de priester ter beschikking stond van zijn biechtelingen. In 

afwachting van de stroom van penitenten bleef hij voor het altaar knielen om 

te bidden of om zijn breviergebed te doen. Wanneer de toeloop van de 

pelgrims zo groot werd dat Abbé Vianney het niet af kon, al hoorde hij dag 

en nacht biecht, dan stond hij dikwijls al vóór middernacht op, en dat in de 

warmste tijd van de zomer. Een van de directrices van de ‘Providence’, 

Jeanne-Marie Chanay, zei eens lachend tegen hem: ‘Mijnheer pastoor, 

vandaag hebt U uw ochtendgebed niet gebeden’. Zij verhaalt ons ook, dat hij 

in dergelijke omstandigheden zijn lichaam als ‘t ware moed insprak door het 

wat rust te beloven in de loop van de dag, maar daar kwam nooit iets van.  

Zo vroeg als Abbé Vianney ook was, zijn ‘klanten’ waren hem reeds vóór... 

Lange tijd was er geen enkele schuilplaats voor de pelgrims: zij moesten 

wachten op het kleine kerkhof of op het kerkplein, en dat was al een flinke 

penitentie op zichzelf. In 1845 tenslotte werd rechts van de kerk, bij de 

klokkentoren, een soort ‘voorhuis’ aangebouwd. Daar konden de vrouwen 

verblijven en heel vroeg al werden alleen vrouwen toegelaten om 's nachts te 

biechten. Abbé Vianney arriveerde dan, zich bijlichtend met een lantaarn met 

gebroken glazen. Reeds met stool en superplie aan, ging hij het voorhuis 

door, opende de kerkdeur en aanstonds stormden de biechtelingen naar zijn 

biechtstoel. Er was dan wel enige wanorde in het heiligdom van de kerk 

gedurende die eerste paar minuten, maar enkele welwillende dames - een 

tiental dat elkaar geregeld, nacht na nacht, afwisselde - hadden zich belast 

met de ordebewaking. Zij deden het licht aan, luidden de angelus, in de plaats 
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van Abbé Vianney, en zorgden dat elke penitent een plaats kreeg. Intussen 

was de Pastoor op de treden van het altaar gaan knielen. Met snelle vlucht 

liet hij zijn ziel opwieken naar God en offerde Hem de lasten op van de dag, 

al op dat vroege moment nog ver vóór zonsopgang. Hij smeekte ook om 

medelijden voor de arme zondaars. Dan ging hij de biechtstoel in.  

Het heiligste uur van de dag: het heilig Misoffer 

Hij kwam er weer uit: 's zomers tegen zes uur en 's winters tegen zeven 

uur, om de heilige Mis te gaan opdragen. Zo onregelmatig als hij was wat het 

eten of slapen betrof, zo stipt was hij op dat moment. Hij duldde niet dat men 

dit ogenblik - het heiligste van de dag - zou verschuiven. Een van de notabele 

dames in zijn parochie liet hem 's avonds eens vragen of hij voor één keer 's 

morgens op haar wat wilde wachten. ‘Zeg haar maar’, zei de heilige, ‘dat dit 

onmogelijk is. Laat ze maar opstaan! Omwille van haar kan ik toch niet voor 

heel mijn parochie de Mis verzetten’.  

Op dat ogenblik scheen de aarde niet meer voor hem te bestaan; geen 

schaduw van droefheid was op zijn gezicht meer te zien. ‘Ik had eigenlijk 

geen pastoor in een parochie willen worden’, heeft hij eens gezegd, ‘maar ik 

ben zeer tevreden priester te zijn om de Mis te kunnen vieren’. Volgens een 

opmerking van zijn biechtvader kon alles wat hij vanaf zijn opstaan had 

verricht, als een uitstekende voorbereiding gelden, maar toch stond hij erop 

enkele minuten vóór het heilig offer in zichzelf te keren. Vervolgens wenste 

hij absolute stilte, geen enkele afleiding Nooit konden hem de misgewaden 

mooi genoeg zijn. Hij had een kelk van massief goud verlangd, omdat het 

kostbaarste dat men bezat, hem nog niet schoon genoeg voorkwam om het 

bloed van Jezus Christus te bevatten.  

Doorgaans was de Pastoor van Ars niet langzamer dan elke andere 

priester om de heilige Mis te lezen; hij besteedde er een half uur aan. Hij 

volgde heel zijn leven de bijzondere ritus van de kerk van Lyon. Volgens deze 

ritus moet de priester na de opheffing enige ogenblikken met uitgestrekte 

armen blijven staan. Abbé Vianney maakte dat gebaar wat langer. Men was 

ervan onder de indruk. Een scholier, Denis Chaland, zei eens: ‘Ik was erdoor 
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getroffen te zien hoe hij na de consecratie zijn ogen en handen ophief en bijna 

vijf minuten in een soort extase bleef. Wij – mijn kameraden en ik – we zeiden 

tegen elkaar dat hij de goede God zag’. Vóór de communie ‘stond hij nog even 

stil, scheen met O.L.Heer te praten en nuttigde vervolgens de heilige 

gedaanten’, aldus Jean-Baptiste Mandy. Frater Athanase meende een andere 

Franciscus van Sales aan het altaar te zien en zijn biechtvader, pastoor Louis 

Beau, zei: ‘Telkens leek hij voor mij als een engel aan het heilig altaar’.  

Eens werd hij bevangen van de angst om voor eeuwig verloren te gaan. 

‘Ach, laat me dan toch minstens de Heilige Maagd Maria’, verzuchtte hij 

(aldus Catherine Lassagne). En Frater Athanase zegt dat op een keer hij erg 

lang de heilige hostie vasthield. Hij was tot tranen toe bewogen. Toen hij na 

de Mis de Pastoor erover aansprak, bekende deze: ‘Er was een vreemde 

gedachte in me opgekomen. Ik zei tot O.L.Heer: Als ik wist dat mij het 

ongeluk zou treffen dat ik U niet zou aanschouwen in de eeuwigheid, terwijl 

ik U nu toch vasthoud, dan zou ik U niet meer loslaten’. 

Velen kwamen naar zijn Mis, speciaal om hem te zien en zich aan hem te 

stichten. Na de Mis knielde hij opnieuw voor het altaar om zijn dankzegging 

te doen; dan scheen hij niets meer hierbeneden te zien, niets meer te horen, 

heel zijn aandacht was bij de Heer. ‘Als men te communie is gegaan’, riep hij 

eens uit in zijn catechismuslessen, ‘wentelt de ziel zich in een balsem van 

liefde zoals een bij in de bloemen’. Na zijn dankzegging ging hij naar de 

sacristie, o.a. om er voorwerpen te zegenen en zijn handtekening of initialen 

(J.M.B.V.) te plaatsen. Vanaf 1927 moest hij, om zijn dokter en bisschop te 

gehoorzamen, tegen acht uur wat melk drinken, maar daar zag hij nog van 

af in de vastentijd. Dan even snel naar de ‘Providence’ en terug; vervolgens 

ging hij weer biechthoren, maar nu in de sacristie. 

Dan kon hij zich wat ontspannen: in gebed!  

Tegen tien uur was de pastoor blij een gunstig ogenblik te vinden om het 

ochtendgedeelte van het brevier - van de ‘Prime’ tot de ‘None’ - te bidden. 

Weer kwam er een penitent binnen, maar hij wees hem een bidstoel aan en 
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verzocht hem zijn voorbereiding voort te zetten. Dan knielde hij zelf neer op 

de stenen vloer van de sacristie en bad zijn getijden.  

‘Wat een geluk’, riep hij uit, ‘zich aldus een beetje te kunnen ontspannen!’ 

Hij wist de schoonheid van de psalmen te waarderen, en hoewel hij het Latijn 

onvoldoende begreep, hij drong door een speciale genade tot de diepe 

betekenis van de psalmen door. ‘Wanneer ik denk aan die mooie gebeden’, 

bekende hij eens, ‘ben ik geneigd uit te roepen: O, gelukkige schuld! Want als 

David niet over zijn zonden had moeten wenen, dan hadden wij de psalmen 

niet gehad!’ 

Elf uur: catechismusonderricht 

Als Abbé Vianney klaar was met zijn brevier, begon hij weer met biechten 

tot elf uur. Dan ging hij de sacristie uit en begaf zich naar de ‘stalle des 

Catéchismes’. Aldus noemde men een soort kleine katheder, gemaakt van een 

zitbank uit planken, een lessenaar en een voetbankje; de leuning van het 

spreekgestoelte was vervaardigd uit een oud stuk buffet. Een soort heining 

van latwerk was er omheen gemaakt. Daar ging de Pastoor van Ars 

gedurende vijftien jaar (van 1845 tot 1859) elke dag in de week om elf uur 

zitten om aan de pelgrims niets meer of minder dan catechismusles te geven. 

Zijn overstelpende bezigheden lieten hem niet de tijd om deze instructie van 

elf uur voor te bereiden, evenmin als zijn homilie van iedere zondag. ‘Sinds 

de dag’, aldus de onderwijzer Pertinand, ‘dat de stroom van pelgrims hem 

niet de nodige tijd liet, had hij een novene tot de Heilige Geest gehouden om 

de genade te verkrijgen zonder bestudering vooraf te kunnen spreken. Aan 

het eind van die novene ging hij direct de katheder op, gaf zich over aan zijn 

inspiratie en deed dat daarna altijd zo’. 

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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Lessen uit de Hof van Olijven 
 

Enigen van ons zullen van tijd tot tijd iets ondervinden van de afschuwelijke 

angst, die Onze Heer in de Hof van Olijven heeft doorstaan. Het zal ons 

somtijds bijna onmogelijk zijn te doen, wat God wil dat wij doen. Er was een 

ogenblik dat Onze Heer scheen te aarzelen, of Hij zijn Lijden wel zou 

voortzetten. 

Het moet ons iets kosten, als wij iets bijzonders voor God willen doen. Dát is 

het ogenblik van de grootste gemoedsangst, wanneer wij de kwestie nog 

overwegen. Daarna treedt die volkomen kalmte in, die Onze Heer steeds 

bijbleef in Zijn Lijden, uitgezonderd in het ogenblik van uiterste verlatenheid 

aan het Kruis. 

De duivel doet zijn best ons te misleiden. Hij zegt dat, als we in staat waren 

het te doen, wij deze buitengewone moeite niet zouden ondervinden. Het 

tegendeel is waar: de verwarring en de strijd komen van de wereld, het vlees 

en de duivel, en zij zouden het ons niet zo lastig maken, als de zaak niet zo 

belangrijk was. Daarom - als wij voornemens moeten maken, die ons veel 
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kosten, begeven wij ons dan naar de Hof van Olijven en gaan wij daar kracht 

zoeken. Merk op: alle voorvallen hadden hun natuurlijk verloop, omdat God 

toeliet, dat de schepselen hun plannen zouden volvoeren. Hij deed ook niets 

om de versmading van Onze Heer groter te maken. 

Zodra de strijd ten einde was en Onze Heer het offer ten volle had aanvaard, 

was Hij zichzelf volkomen meester. Laten wij ook kalm en met God verenigd 

zijn; dat zal ons kracht geven, om het lijden te dragen, waarvoor wij 

terugschrikken en bevreesd zijn. Naar de schijn was het leven van Onze Heer 

een mislukking. Zo zal het ook vaak met ons gaan. Maar het is juist dan, 

wanneer wij het meest aan Hem gelijkvormig zijn en ook ons leven een 

mislukking lijkt, dat wij succes hebben in het oog van God. 

De doodstrijd van Jezus Christus was een voorproef van het lijden: de 

gedachte aan deze zielefoltering zal ons helpen in onze dagen, zo vol van 

persoonlijk leed. ‘Mijn ziel is bedroefd tot de dood’. Een droefheid zó groot, 

dat zij in staat is de dood te veroorzaken. Zijn ziel, altijd zo vreedzaam en 

kalm, was zodanig door smart overweldigd, dat deze Hem het leven had 

kunnen benemen. Wat was hiervan de oorzaak? Het weten en het vóórvoelen 

van Zijn lijden. ‘Hij begon ontroerd en angstig te worden’ (Mark.14,33). - een 

ziekte van het hart - doodstrijd, vrees. Jezus was bedroefd tot de dood. Dit 

feit alleen moet onze grote kracht en vertroosting zijn. Dat de gezegende Zoon 

van God leed zoals wij, is voor ons bij alle leed, dat ons kán treffen, de beste 

vertroosting en een vertroosting die wij nooit genoeg kunnen waarderen. 

Wanneer de zo volmaakte ziel van Onze Heer, zonder dat er schromelijke 

onrechtvaardigheid in het spel was, zo door droefheid terneergedrukt kon 

worden, dat de ziel zich van het lichaam had kunnen scheiden, met welk recht 

kunnen wij dan ons lot hard noemen? Wat ook onze beproeving is, in ziele- 

of lichaamslijden, deze gedachte moet ons altijd voor de geest staan. Als ik 

bedroefd ben, ben ik in dezelfde toestand als mijn Meester en Heer.  

Nog veel minder verkeerd is het dat ik deze droefheid onderga. Het is het 

beste bewijs van liefde, dat ik Hem kan geven, en als het leed mij dichter bij 

de Christus brengt, dan moet ik het als een kostbare gave Gods beschouwen. 
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Er hangt over het leven van zeer velen een voortdurende schaduw. We leden 

schipbreuk in het leven - alles liep mis - we zijn in een doolhof geraakt - wij 

kunnen onmogelijk iets voor God doen. - Jesus gaf in die dodelijke droefheid 

meer blijk van de diepte van Zijn liefde voor ons dan op eender welke andere 

tijd. 

Ik dien God misschien nooit zo goed, als 

wanneer het kruis op mijn schouders 

drukt en ik in de schaduw ervan verblijf. 

Sommige mensen denken, dat zij 

verkeerd handelen, wanneer zij zich 

verdrietig gevoelen over een moeilijke 

en onaangename taak, die God hun heeft 

opgelegd. Als ik verdrietig ben over leed, 

dat mij te wachten staat, dan ben ik 

gelijk aan O. L. Heer in Gethsemane... De 

duivel ziet niet gaarne, dat wij ons 

vernederen, want als de heiligen dat deden, verheugden zij zich bovenmate... 

Toen O. L. Heer in de greep van het lijden kwam, bad Hij: ‘Als het mogelijk 

is, laat deze kelk aan Mij voorbijgaan’. Als wij geen moed hebben, zegt de 

duivel: keer terug. - Nee, ga voort! Het is onzin te zeggen dat de verstervingen 

aan de heiligen niets kostten. Dodelijk beangst zijn en het gevoel hebben dat 

men niets kan volbrengen van wat men zich had voorgenomen, zegt niets. 

Denk dan aan het gebed van Christus. En toen deze troosteloosheid over Hem 

kwam, begon Hij te bidden en wierp zich plat ter aarde. 

 

De walging was zo groot, dat er een hevige strijd ontstond, die het bloed uit 

Zijn aderen perste, en zo overvloedig, dat het door Zijn kleren trok en op de 

aarde sijpelde. - Er zijn mensen die menen, dat de heiligen het lijden 

indronken als een zoete drank. Zij vergissen zich schromelijk. Onze Heer 

deinsde terug voor het lijden, dat Hem wachtte. Hij moest zulk een wilskracht 

gebruiken, dat heel Zijn Lichaam baadde in Zijn Bloed. 
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Hij begon ‘beangst te worden’. Hij liet toe dat vrees zich van Hem meester 

maakte. Hij was bleek en heel Zijn Lichaam sidderde. Er is niets zo 

verschrikkelijk, als een man beangstigd te zien. Hij schijnt de macht om 

zichzelf te besturen verloren te hebben. Wij zouden niet hebben kunnen 

denken, dat Onze Heer vrees kon gevoelen. - En als wij Hem met grote 

eerbied gadeslaan, zien wij hoe diep Hij afdaalt uit liefde tot ons! - Laten wij 

hieruit leren, dat angst of vrees-voor-leed geen teken is van ontrouw aan 

God. 

Intussen bidt Hij. Zijn beproeving is gelegen in het feit, dat Hij verzaakt aan 

de vertroosting die Hij had kunnen hebben. Wat onze duisternis zo intens 

maakt, is dat wij in onze beproevingen niet de vertroosting van God 

ontvangen, die wij hadden verwacht. Een engel verscheen, die Hem 

vertroostte en versterkte. Wij verlaten het Godshuis, misschien zonder een 

greintje vertroosting of zoetheid te hebben ontvangen, maar nooit zonder 

door God te zijn gesterkt. 

Welke zonden ge ook bedreven mocht hebben, Hij vergeeft ze u alle. En al 

zou u de ‘arbeider van het laatste uur’ zijn, dat doet er niet toe. Hij zal u 

helpen om in één ogenblik het verleden goed te maken en aan te vullen. 

__________ 

Aldus Pater Daniël Considine, S.J., in zijn Words of Encouragement (Catholic Truth Society, 

London), vertaald door M.C. van Zaanveer en met de titel Woorden van Troost en Bemoediging 

in Nederland uitgegeven door Kinheim-Uitgeverij, Heiloo; 1923. Huidige bewerking: Pater 

Familias. 

 

 

 


