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Beste lezer,  

Wegens tijdgebrek heeft het wat langer geduurd, maar hier is dan toch 

- op de valreep - nummer 9, met opnieuw het vervolg van het getuigenis 

van pr. Adrien, een stukje over het leven van de H. Pastoor van Ars, en ook een 

nieuwsweetje over de vervolgfilm van de Passion of the Christ!  

Volgend nummer zal er wat sneller komen! 

 

Michaël  
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Getuigenis: Van moslim naar priester (6) 

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 6 van zijn bekeringsverhaal.  

Na mijn theologiestudies in Londen keerde ik terug naar Burkino Faso om 

er op 16 juli 2005 priester gewijd te worden. Er was veel volk aanwezig en 

de H. Kerk in Banfora had alles zeer goed georganiseerd. Velen vroegen me: 

“Komt je vader ook?” Ik gaf steeds hetzelfde antwoord: “Slechts een mirakel 

kan ervoor zorgen dat mijn vader naar de priesterwijding komt.” Ik voegde 

er echter aan toe: “Maar ik geloof in mirakels. Mijn eigen levensweg is één 

mirakel.” Terwijl de ingangsprocessie begon, kwam één van mijn 

medebroeders naar mij en zei me: “Adrien, waar is je vader toch? Ik heb 

speciaal mijn fototoestel meegenomen om een foto van jou en je vader te 

maken.” Ik antwoordde: “Slechts een mirakel kan ervoor zorgen dat mijn 

vader naar de priesterwijding komt.” Ditmaal voegde ik eraan toe: “De Heer 

weet hoe blij ik zou zijn om mijn vader hier te zien. Maar Hij weet tevens dat, 

wanneer mijn vader niet komt, ik toch nog blij zal zijn dat Hij het zo bepaald 

heeft. Ik weet dat als mijn Heer wil dat mijn vader hier aanwezig is, het nog 

niet te laat is. Zelfs op dit moment kan hij nog steeds binnenkomen.” Ik was 

amper uitgesproken of de ceremoniemeester haastte zich naar de microfoon 

en zei: “De oom van pater Adrien wordt verzocht zich naar de ingang van de 

kerk te begeven. Zijn vader is net aangekomen uit Ivoorkust.” Alle 

aanwezigen uitten hun vreugden. De medebroeder die me net tevoren 

aangesproken had zei me ontroerd: “Jij en jouw God!” Ik weet niet precies 

hoe ik mij toen voelde: mijn hart werd overspoeld door een stroom aan 

emoties. Toen ik mij na het wijdingsgebed en de handenoplegging omkeerde 

naar het volk om de priesterkleding in ontvangst te nemen, zag ik daar mijn 

vader zitten, helemaal in het wit als al-Hâjj, náást mijn moeder, net voor mijn 
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geliefde vrienden Brigitte en Jean uit Frankrijk en Margaret uit het Verenigd 

Koninkrijk: zij allen waren gekomen om mij te begeleiden bij deze belangrijke 

en kostbare gebeurtenis in mijn leven. Dit was het mooiste wijdingsgeschenk 

dat de Heer Jezus mij gaf. 

Na de wijdingsceremonie omhelsde ik eerst mijn oom Daniël en zijn 

vrouw, terwijl mijn vader discreet bleef zitten. Een andere goede vriendin, 

Silvana, had echter het idee mijn vader van zijn plaats te gaan halen. Terwijl 

hij me omhelsde, zei hij verheugd: “Mamadou!” Mijn moeder voelde zich 

helemaal verloren en verstond niets van die enorme toeloop rond haar zoon 

en diens medebroeders. Zij fluisterde enkel: “Gefeliciteerd!” Ik denk dat toen, 

voor de eerste maal in mijn leven, vreugdetranen uit mijn ogen liepen. Het 

mirakel werd nog duidelijker toen Bernadette, een goede vriendin, de moed 

had aan mijn vader te vragen waarom hij toch gekomen was, want hij had 

mij verstoten. Wij waren allen bijzonder nieuwsgierig naar het antwoord. Hij 

antwoordde lachend: “Het is waar dat hij voor mij niet meer meetelde en dat 

ik niet openstond voor zijn levensweg. Maar wat vandaag gebeurd is, is een 

lofprijzing van de Almachtige God, want jullie hebben daarnet God 

verheerlijkt. Dit hele gebeuren is bijzonder mysterieus: ik was helemaal niet 

op de hoogte. Deze week hoorde ik echter, telkens ik me te rusten wou leggen, 

een luide stem, die eiste dat ik naar Burkina Faso zou gaan. In het begin heb 

ik er niet veel aandacht aan besteed, maar de stem volhardde steeds meer 

naarmate het einde van de week naderde. Aangezien ik een vroom man ben, 

die gelooft in tekens van God, besloot ik naar Burkina Faso te gaan, zodat ik 

kon verstaan waarom ik moest komen. Diezelfde avond waarop ik besloot te 

vertrekken, beviel één van mijn schoondochters. Ik besloot dus de reis uit te 

stellen tot na het ‘feest van de naamgeving’ van het kindje. Maar ’s nachts 

kon ik niet slapen: die stem spoorde me steeds weer te vertrekken. De 

volgende morgen liet ik onmiddellijk de moslims uit de buurt tezamen roepen 

om dan reeds het naamgevingsfeest te vieren en diezelfde avond vertrok ik. 

Pas toen ik in de grote stad aankwam, hoorde ik over het huidige gebeuren. 

Ik belde toen mijn zoon Hamidou op om te informeren of er nog iets op 

handen was hier in het dorp en hij antwoordde dat de enige belangrijke 
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gebeurtenis de wijding van Mamadou was. Hij voegde er nog aan toe dat het 

niet de moeite was om te komen. Ik was immers al te laat: het was nog 

minstens twee dagreizen ver. Ik antwoordde dat diegene die mij hier wil 

hebben er wel over zal waken dat ik hier zou zijn. 

Inderdaad: terwijl normaal gezien de weg bezaaid is met politiebarrières 

en douaneposten, konden we de hele tijd vrij doorrijden. We waren zeer 

verrast dat we zelfs niet tegengehouden werden bij de grens met Burkina 

Faso. Door dat mysterie kon ik aanwezig zijn bij dit gebeuren. Hoewel ik niets 

begrepen heb van wat hier gebeurd is, weet ik nu echter heel zeker dat het 

de Almachtige is die dit alles stuurt, en ik dank hem vandaag samen met 

jullie.” Deze woorden heb ik niet meer vergeten, want zij waren de verhoring 

van dagen en nachten van gebed opdat mijn vader op een dag zou begrijpen 

waarom ik christen, missionaris en priester geworden ben: niet uit afkeer of 

haat tegenover de islam of mijn familie, maar geleid door de Hand van de 

Almachtige, aan wie ik – ook reeds als moslim – mijn hele leven heb gewijd. 

Het was dus terecht en logisch dat ik de weg volgde, waarop Hij leidde. Na 

de verschillende vieringen van mijn priesterwijding verzoende mijn vader 

zich met mijn moeder. Hijzelf was haar gaan ophalen en had haar naar het 

dorp, waar ik de wijding ontving, gebracht. Hij wou dat ze onmiddellijk met 

hem terugkeerde naar Ivoorkust, maar daar was mijn moeder niet klaar voor.  

Ze vroeg een beetje bedenktijd en antwoordde mijn vader uiteindelijk: 

“Nu we terug verzoend zijn, ben ik blij: ik heb mijn gezin terug. Maar gezien 

al het lijden dat ik in Ivoorkust heb moeten ondergaan, denk ik niet dat het 

een goed idee zou zijn om naar daar terug te keren. Diegenen die getuige 

waren van mijn lijden, zouden mij er steeds weer aan herinneren. Zo zou de 

oude wonde steeds weer opengaan.” Aangezien papa vier echtgenotes heeft, 

besloten ze tezamen dat mijn moeder in het dorp zou blijven en zorg zou 

dragen voor mijn broers en zussen die in Burkina Faso studeerden. Zo leven 

ze tot op de dag van vandaag. Mijn familie is dus verzoend, ook al worstelt 

mijn vader, zoals hij in zijn getuigenis reeds aangaf, nog steeds met vele 

vragen over Gods mysterieuze wegen. Bovenal vroeg hij zich af hoe het 
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mogelijk is dat God die mij de islam had gegeven, me tot het christendom 

heeft geroepen? De verrassing van mijn grootoom: dat kind heeft je offers 

niet nodig 

Telkens ik op missie vertrok, zorgde ik ervoor dat ik, alvorens afscheid te 

nemen van mijn grootfamilie, tot mijn grootoom zei: “U bidt tot God, bid voor 

mij.” In 2008, toen ik voor een vakantieperiode terugkeerde uit Zambia, zei 

mijn grootoom me dat hij me eens onder vier ogen wou spreken. Hij nam me 

mee naar zijn kamer en zei me: “Iets intrigeert me en ik zou het graag 

begrijpen: elke keer je op missie vertrekt, vraag je me steeds voor je vertrek: 

‘U bidt tot God, bid voor mij.’ Je weet maar al te goed hoe wij dat doen: ik 

moet eerst de zieners raadplegen voor welke intenties ik offers moet brengen. 

Het intrigerende is dat elke keer ik hen raadpleeg, ze mij zeggen: ‘Dat kind 

heeft je offers niet nodig.’ Daarom zou ik graag begrijpen wat er in jouw leven 

gebeurd is.” Zo was hij de eerste van de grootfamilie die mijn 

bekeringsgeschiedenis vernam. Toen ik uitgesproken was, zei hij: “Nu 

begrijp ik het. Wat een mysterie!” Vanaf die dag was hij het, die mij vroeg te 

bidden voor hem en heel zijn familie. Hij beklemtoonde ook het feit dat wij 

allen dezelfde God hebben, van wie wij allen het leven ontvangen. 

In de periode waarin mijn vader en familie sterk leden onder mijn 

levensweg, heb ik mezelf steeds herhaald dat ik hen mijn bekeringsverhaal 

nog niet kon vertellen, maar dat ik het later zou doen, op het juiste moment. 

Dat moment brak aan in 2011, zes jaar na mijn wijding, toen ik op vakantie 

ging bij mijn familie in Ivoorkust. Na drie weken bij hen te hebben verbleven, 

verzamelde ik de hele familie op de vooravond van mijn vertrek naar Burkina 

Faso. Van daaruit zou ik immers naar Caïro vliegen om daar drie jaar lang de 

Arabische taal te leren en Islamologie te studeren. Nadien zou ik nog 

verdiepende jaren volgen aan het Pauselijk Instituut voor Arabische Studies 

en Islamologie (PISAI) in Rome. Ik had toen ook de buren uitgenodigd, 

aangezien ook die vrienden even verheugd waren mij terug te zien. Toen mijn 

moeders aankondigden dat het eten klaar was, nam mijn vader het woord en 

zei dat deze familiemaaltijd mijn initiatief was en dat het nu aan mij was om 
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mij nader te verklaren. Ik nam dus het woord en, met mijn blik op mijn vader 

gericht, zei ik: “Wij weten allen dat mijn levensweg veel lijden heeft 

veroorzaakt in onze familie. Jullie herinneren zich ook allen dat ik gezegd heb 

dat ik u ooit zou vertellen wat mij precies overkomen is. Welnu, die dag is 

aangebroken.” Dan vertelde ik hen mijn hele weg, vanaf de vreemde 

ontmoeting met de man in de stralend witte kleding. Het was toen reeds 

twintig jaar na mijn ontmoeting met Jezus. Die avond hebben wij allen de 

maaltijd vergeten. Allen waren zeer aandachtig en ontroerd. Toen ik mijn 

verhaal beëindigd had, viel er een grote stilte, die mijn vader doorbrak met 

de woorden: “Je hebt dus de profeet Issa gezien! Want Hij is het die ten hemel 

is opgestegen en die zal terugkeren. God is werkelijk een mysterie!” Die 

woorden overdonderden mij: ik stond verbaasd hoe mijn vader, vertrekkend 

van mijn getuigenis, mijn christelijk geloof kon verzoenen met zijn 

islamitische geloof door de inhoud van zijn geloof.  De mooiste illustratie van 

die geloofsgemeenschap werd mij de volgende ochtend bij het ontbijt 

gegeven. Ik wachtte op mijn schotel, want ik was gewoon geworden alleen te 

eten. Na zijn gebed nodigde mijn vader mij echter uit om mee te eten uit zijn 

schotel. Hij moest het wel driemaal vragen opdat ik uiteindelijk naar zijn tafel 

kwam. Ik wist immers vanuit mijn islamitische opvoeding dat een moslim 

die naar Mekka gegaan was, zich moest vrijwaren van elk contact met 

onreinen en ongelovigen. Door mijn bekering was ik tot die laatste categorie 

gaan horen. Hij zegende dus de maaltijd en tot voldoening van de verzamelde 

familie aten we terug tezamen, als vader en oudste zoon, uit dezelfde schotel. 

Die avond, de avond van mijn getuigenis, werd voor mij het uitgangspunt van 

mijn benadering van de dialoog tussen moslims en christenen. Voor die 

dialoog werd ik immers gevormd aan de PISAI, ten dienste van de Sociëteit 

van de Missionarissen van Afrika. Sinds hun stichting in Algerije in het jaar 

1868 is het bevorderen van die dialoog tussen moslims en christenen immers 

de voornaamste opdracht van de Missionarissen van Afrika. 

Wordt vervolgd. 

P. Mamadou Adrien SAWADOGO M. Afr.  
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Nieuws over ‘ The Resurrection’, de 

vervolgfilm op ‘The Passion of the Christ’  
De tweede film zal opnieuw geregisseerd worden door Mel Gibson en er 

lijkt nu schot in de zaak te zitten. Scriptschrijver Randall Wallace 

(Braveheart) sprak met Movieweb over de film die volgens Gibson de titel 

‘The Resurrection’ (‘De Verrijzenis’) krijgt. 

"Het is iets waar we het vaak over hebben. Mijn afstudeerrichting op de 

universiteit was religie, en daarna heb ik een jaar een opleiding bij een 

seminarie gevolgd. Mijn voornaamste focus lag op de wederopstanding. En 

het wordt de Mount Everest onder films en we zijn er veel over in gesprek. 

Er is veel om te doen, dus we houden onze plannen dichtbij ons." 

Jim Caviezel, die bevestigde dat hij opnieuw de rol van Jezus zal spelen in 

de geplande film, zei: “Er zijn dingen die ik niet kan zeggen, die het publiek 

zullen schokken. Het is geweldig.”  

“Ik zal jullie niet vertellen hoe hij (Mel Gibson) het zal doen, maar ik zal 

jullie dit vertellen: de film die hij zal maken zal de grootste film in de 

geschiedenis zijn. Zo goed is het.”  

In de ‘Passion’ zagen we de laatste twaalf uren van het leven van Jezus van 

Nazareth. In ‘The Resurrection’ gaan we naar verluidt kijken naar de drie 

dagen tussen zijn dood en wederopstanding. 

Het eerste deel noteerde in 2004 met een budget van 30 miljoen dollar 

een wereldwijde box office-omzet van 611 miljoen dollar en de film was lange 

tijd de succesvolste R-rated bioscoopfilm. De IMDB noteert 31 maart 2021 als 

de verschijningsdatum voor ‘The Ressurection’.  

Bron: Filmtotaal, USA totday  
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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.  

Allerlei mensen verdrongen zich in zijn kerk, goede, vurige 

christengelovigen, maar ook mensen, die - naar zij beweerden - alles wisten, 

behalve dan hun godsdienst. Abbé Vianney was alleen bezorgd om het 

zielenheil. Hadden de paus en de kardinalen zich onder zijn gehoor bevonden, 

hij zou zijn methode niet hebben veranderd - en hij deed dat met een 

aantrekkelijke eenvoud. Men luisterde overigens niet naar hem als naar een 

gewone predikant, maar als naar een Godsgezant, een andere Sint-Jan de 

Doper, die ingewijd was in de geheimen van het hiernamaals.  

Hij begon met in het catechismusboekje een of twee vragen voor te lezen 

met het antwoord, dan legde hij het boekje naast zich neer – hoe vaak was 

dat boekje verdwenen, weggehaald door een hand, die op een onbescheiden 
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wijze vroom was, en meegenomen als een relikwie! Vervolgens begon de 

uitleg van de tekst. Maar het onderwerp van de les was weldra vergeten. De 

Pastoor van Ars ging met een sprong over op zijn ‘lievelingsgedachten’ (zoals 

Abbé Dubois verklaarde); daarvan leefde zijn ziel en hij had ze zo dikwijls 

voor God overwogen. Zijn woorden waren vol van eeuwigheid. Zijn blik ging 

van de ene naar de andere toehoorder, want hij wilde in ieder hart het zwaard 

van zijn woord laten doordringen, hij hekelde de ondeugd, vervloekte de 

zonde of – veruit het meest – bezong de schoonheden en vreugden van Gods 

liefde. Soms kwamen er mensen met een zekere tegenzin naar aanleiding van 

al de verhalen die de ronde deden. Ze kwamen met scepsis, maar werden diep 

bewogen, grondig overtuigd en barstten soms in tranen uit. Zo riep een 

vrouw op zekere dag uit: ’O mijn God, geef mij toch die tranen!’ Temidden 

van die pelgrims bevond zich ook eens mgr. Allou, bisschop van Meaux, die 

acht dagen op het kasteel van Ars doorbracht, maar die geen enkele 

catechismusles oversloeg en er opgetogen en verwonderd van terugkeerde.  

Missionarissen, die in de drukste tijd van de pelgrimstochten de Pastoor 

kwamen helpen, voegden zich, wanneer zij niet door ander werk verhinderd 

waren, onder het gehoor. En Abbé Vianney kon zichzelf herhalen zo dikwijls 

als hij wilde, zij vonden hem altijd nieuw. 

Naar de pastorie langs zieken, gehandicapten en kinderen 

Het moment, waarop de Pastoor de kerk uitging, om wat te gaan eten, was 

misschien het meest opzienbarende, het meest opwindende ogenblik van de 

dag. Hij had dan voor het altaar geknield het angelus van de middag gebeden. 

Nu moest hij naar zijn pastorie gaan, d.w.z. een afstand van nauwelijks tien 

meter oversteken. Daar had hij echter elke dag minstens een kwartier voor 

nodig. De pelgrims vormden een haag van twee rijen, eerst in de vestibule 

van de toren, dan in de oversteekruimte tot aan de deur van de pastorie, en 

lieten maar een nauwe doorgang open. Degenen die niet gekomen waren om 

te biechten en slechts een enkel woord tot hem hadden te zeggen of hem 

alleen maar een verzoek wilden doen, stelden zich dáár op om het eerste aan 

de beurt te zijn. Zieken of gehandicapten, die men niet in het nauwe 
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kerkschip kon brengen, stonden of lagen daar op hem te wachten, steunend 

op krukken of liggend op veldbedden, door familieleden of vrienden erheen 

gebracht. Ook met kinderen die niet lang in de kerk konden blijven, kwam 

men daarheen.  

Als dan eindelijk de heilige langs kwam, overzag hij met een hartelijke 

glimlach al deze hulpbehoevenden, van wie de meesten hem nog niet eerder 

gezien hadden en die nu spontaan op hun knieën vielen. Na enkele 

ogenblikken van ontroering en stilzwijgen stegen onweerstaanbare 

uitroepen en verzoeken naar hem op: ‘Goede vader! Heilige vader ..., zegen 

mij... Bid voor deze of gene zieke... Genees onze arme kleine! Breng mijn 

vader tot bekering..., mijn echtgenoot!’ Op de meeste van die smeekbeden 

kon hij niet antwoorden dan met een blik, een glimlach of met tranen. Hij 

sprak een enkel toepasselijk woord of wees naar de hemel. Hij liefkoosde en 

streelde de kinderen, legde zijn eerbiedwaardige handen op hun blonde 

haren.  

Meermaals moest hij, om de deur van de pastorie te bereiken en alleen 

naar binnen te kunnen gaan - want op dit uur van de dag liet hij niemand bij 

zich toe - een onschuldige list gebruiken, die de pelgrims toch heel goed 

beviel: hij nam uit zijn zak een handvol medailles en wierp ze onder de 

menigte. En terwijl men dan de medailles opraapte, kon hij vlug de pastorie 

binnengaan en sloot hij de deur met een grendel af.  

Zijn middagpauze 

In zijn kamer vond hij het middageten, dat men hem uit de ‘Providence’ 

gebracht had. Wij hebben al een denkbeeld gegeven van zijn levenswijze en 

zullen daarop terugkomen. De Pastoor at staande, terwijl hij zijn post nakeek 

die naast de schotel was neergelegd, waarin men hem zijn soep en zijn 

groenten had opgediend. ‘Met dat eten ging het zo vlug’, aldus frater 

Athanase, ‘dat de pastoor mij eens zei: “Ik heb vandaag tussen twaalf en één 

uur kunnen eten, mijn kamer vegen, scheren, slapen en mijn zieken kunnen 

bezoeken”.´ 
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Het ziekenbezoek was zijn lievelingsbezigheid gebleven. Al vanaf 1845 had 

hij in zijn parochie alle activiteiten buiten de kerk aan zijn kapelaan 

overgelaten, maar niet het ziekenbezoek. En nu moet men onder zieken niet 

alleen de bewoners van Ars verstaan; maar ook de vreemdelingen die in 

hotels of in particuliere woningen verbleven; ook zij wilden de heilige Pastoor 

zien en horen. Onder hen bevonden zich soms ernstig zieken die zich erheen 

hadden laten brengen om er te sterven, bijgestaan en getroost door deze 

heilige Pastoor. 

Opdringerige menigten, belust op relikwieën 

Maar wanneer dan tegen half één de pastoor zijn pastorie verliet om naar 

een zieke te gaan, werd hij opnieuw omringd door de menigte, die hem daar 

had opgewacht. Hij kon niet langs de kerk, het plein of de straten gaan, of dat 

moest langzaam gebeuren, en tevens begeleid door twee of drie welwillende 

mannen, zijn ‘lijfwachten’. Dezen liepen vóór hem met uitgestrekte armen 

om te verhinderen, dat de heilige het slachtoffer werd van een onbescheiden 

verering. Ondanks dat raakte men zijn toog of superplie aan en kuste die; 

knipte lokken uit zijn haren en ging onbeschaamd zelfs zover dat men hem 

plotseling zijn brevier ontrukte, wel bereid het direct terug te geven, maar na 

er eerst een prentje uitgehaald te hebben, hoewel - en dat is ook gebeurd - 

het soms helemaal niet meer werd teruggegeven. Abbé Vianney verdroeg 

deze berovingen zonder zich te beklagen: hij was gewend aan de 

onbescheidenheid en opdringerigheid van de menigte. Soms kwamen er 

vermakelijke vergissingen voor.  

‘De drang van de menigte voorwerpen die de dienaar Gods toebehoorden, 

te bemachtigen ging zover’, aldus abbé Dufour, die dikwijls met de 

ordebewaking belast was, ‘dat men, in de mening de pastoor vóór zich te 

hebben, míj rolde; op zekere dag nam men mij mijn brevier af, dat ik later 

per post uit Saint-Etienne teruggestuurd kreeg. Ik beklaagde me erover bij 

Abbé Vianney, die mij lachend antwoordde: “Dat is mij al verschillende keren 

overkomen”. Een andere keer knipte men een stuk van mijn toog af. Het was 

avond en de ingevallen duisternis begunstigde de vererende vergissing’.  
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Het was dus voor de pastoor onmogelijk zich te vertonen zonder door de 

menigte te worden omringd. Men verliet de kerk of de omgeving ervan 

slechts om de pastoor te volgen, men ging hem achterna tot zelfs bij zijn 

zieken toe. Priesters vroegen van hem de gunst mee te mogen gaan op het 

ziekenbezoek om zich te stichten en ervan te leren! 

En wanneer hij van de zieken vertrok, stond de 

menigte nog op hem te wachten. Wist men niet, 

dat hij zijn zakken vol had met rozenkransen, 

kruisjes en medailles? Hoe verheugend was het uit 

zijn hand een souvenir te ontvangen! Zo zag men 

dan ook de slimsten onder hen meermaals 

gedurende zijn rondgang neerknielen, 

ongetwijfeld om zijn zegen te ontvangen, maar 

ook om bij een nieuwe uitdeling weer wat te 

krijgen. Dankzij deze list - die de heilige overigens 

heel goed bemerkte - wist een meisje uit Lyon een 

hele schat bij elkaar te krijgen. Zij was drie dagen 

in Ars en telkens, als de pastoor langskwam, had 

zij steeds haar hand uitgestoken. ‘De derde dag’ - 

zo vertelt ze zelf (later religieuze geworden) – ‘gaf hij mij een kruisje en een 

medaille, en zei tegen me: “Meisje, dat maakt zeventien”. Ik ging tellen, en ja 

hoor, in drie dagen had ik zeventien medailles e.d. gekregen!’  

De voorraad van de heilige - dat begrijpt men wel – was al gauw uitgeput; 

maar daarover maakte hij zich niet ongerust. Edelmoedige pelgrims zouden 

wel voor nieuwe zorgen.  

Even nog naar de ‘Providence’ 

Zeer dikwijls - wanneer er geen spoedgevallen waren - werd het 

ziekenbezoek voorafgegaan door een bezoek aan de Providence, wat Abbé 

Vianney erg graag elke dag deed. We zagen al eerder wat een vreugde dat 

voor beide partijen was. En wanneer na september 1853 abbé Toccanier en 

zijn gasten in het gedeelte vlakbij de kapel woonden, vergat de pastoor ook 
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niet even naar zijn ‘dierbare missionarissen’ of zijn ‘collega's’, zoals hij hen 

schertsend noemde, te gaan. Hij kwam tegen het eind van het middageten bij 

hen aan en terwijl hij hen het fruit smakelijk zag verorberen, waarvan hij zelf 

ook zoveel hield, maar dat hij uit versterving nooit at, bleef hij geleund tegen 

de deur staan en was bijna altijd zelf aan het woord, mede om ieder al te 

vleiend woord van anderen te voorkomen. Hij toonde zich beminnelijk, 

opgeruimd en blij, soms als een goedmoedige plager. Het enige dat hij van 

tijd tot tijd wel wilde aannemen, was een beetje koffie, die hij dan zonder 

suiker opdronk (wat hij erg bitter vond).  

Zo vlug als hij kon, ging hij 's namiddags weer naar de kerk terug. Op het 

plaveisel geknield, bad hij - engelachtig - de vespers en completen. Dadelijk 

daarop ging hij weer naar zijn ‘arme zondaars’.  

Weer biechthoren 

‘Hij hoorde de biecht van de vrouwen tot vijf uur, ging dan nog vijf 

minuten terug naar de pastorie en trok zich dan in de sacristie terug, waar 

hij tot tussen half acht en acht uur de biecht van de mannen hoorde. Dan ging 

hij de preekstoel op om het rozenhoedje van de Onbevlekte Ontvangenis te 

bidden en het avondgebed. Daarna weer naar de pastorie terug, waar hij nog 

enkele mensen ontving - missionarissen, fraters, priesters of nog onbekende 

leken - met wie hij gezellig praatte, totdat hij zich alleen in zijn kamer 

terugtrok. Wat deed hij gedurende de nacht? Ik weet het niet, maar ik denk, 

dat hij nog het grootste gedeelte ervan in gebed doorbracht’. Aldus Pierre 

Oriol. 

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 Eucharistie, de grootste schat van de 

Kerk, in tijden van verdrukkingen. 
 

 

Voice of the Family organiseerde in mei een online ‘Rome Life Forum‘ waarbij 

naast velen anderen, ook de Kazachse Bisschop Athanasius Schneider een lezing 

gaf.  

Z.E. Bisschop Athanasius Schneider 

We zijn getuige van een unieke situatie: het is voor het eerst in de geschiedenis 

van de Kerk dat de openbare viering van het eucharistisch offer bijna op 

wereldschaal verboden is. Onder het voorwendsel van de Covid-19-epidemie is 

het onvervreemdbare recht van christenen op de openbare viering van de Heilige 

Mis geschonden, onevenredig en ongerechtvaardigd. In veel landen, en vooral in 
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overwegend katholieke landen, werd dit verbod op zo’n systematische en 

meedogenloze manier gehandhaafd dat het leek alsof de meedogenloze 

historische vervolgingen van de kerk werden teruggebracht. Een sfeer van de 

catacomben werd gecreëerd met priesters die in het geheim de Heilige Mis 

vierden met een groep gelovigen. 

Het ongelooflijke feit was dat te midden van dit wereldwijde verbod op de 

openbare heilige mis vele bisschoppen, zelfs voordat de regering de openbare 

eredienst verbood, decreten uitvaardigden waarmee ze niet alleen de openbare 

viering van de heilige mis verboden, maar ook van enig ander sacrament. Door 

zulke anti-pastorale maatregelen ontnamen die bisschoppen de schapen het 

geestelijke voedsel en de kracht die alleen de sacramenten kunnen verschaffen. In 

plaats van goede herders veranderden die bisschoppen in starre ambtenaren. Die 

bisschoppen onthulden dat ze doordrenkt waren met een naturalistisch beeld, dat 

ze alleen zorgden voor het tijdelijke en lichamelijke leven, en vergaten hun 

primaire en onvervangbare taak om voor het eeuwige en spirituele leven te 

zorgen. Ze vergaten de waarschuwing van Onze-Lieve-Heer: “Wat baat het een 

mens als hij de hele wereld wint en zijn ziel verliest? Of wat moet een man in ruil 

voor zijn ziel geven? ‘ (Mt. 16:26). Bisschoppen die het niet alleen niet konden 

schelen, maar hun trouwe gelovigen toegang tot de sacramenten, met name het 

sacrament van de Heilige Eucharistie en het sacrament van de boete, rechtstreeks 

verboden, gedroegen zich als nepherders, die hun eigen voordeel zoeken. 

Die bisschoppen gaven zichzelf echter toegang tot de sacramenten, aangezien 

ze de Heilige Mis vierden, hadden ze hun eigen biechtvader, konden ze de zalving 

van de zieken ontvangen. De volgende opwindende woorden van God zijn 

ongetwijfeld van toepassing op die bisschoppen die in deze verdrukking, 

veroorzaakt door de sanitaire dictatuur, hun schapen het spirituele voedsel van de 

sacramenten ontzegden, terwijl ze zichzelf voedden met het voedsel van de 

sacramenten: 

    “Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer en zeg tot de 

herders: Dit zegt Jahwe de Heer: Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! 

Moeten de herders niet hun schapen weiden? Ge eet het vet, ge kleedt u met de 

wol, ge slacht het vetgemeste dier, maar weiden doet ge de beesten niet. Het 

zwakke dier geeft ge niets om aan te sterken, het zieke dier geneest ge niet, het 

gewonde verbindt ge niet, het verdwaalde brengt ge niet terug en het verlorene 
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zoekt ge niet; ge behandelt de dieren hard en ruw.Ze raken verspreid omdat 

niemand ze weidt; ze vallen ten prooi aan de wilde dieren of raken verdwaald. 

Mijn schapen dolen rond over alle bergen en hoge heuvels; over heel de aarde zijn 

mijn schapen verstrooid, zonder dat er iemand naar vraagt of naar zoekt. Daarom, 

herders, luistert naar het woord van Jahwe: Zo waar Ik leef, zegt Jahwe de Heer: 

omdat mijn schapen weggeroofd worden, omdat ze ten prooi vallen aan de wilde 

dieren doordat niemand ze weidt, omdat mijn herders zich niet om de schapen 

bekommeren, maar alleen zichzelf weiden en niet mijn schapen, daarom, herders, 

hoort het woord van Jahwe.Dit zegt Jahwe de Heer: Ik keer mij tegen de herders! 

Ik zal mijn schapen van hen opeisen en henzelf als herder ontslaan. De herders 

zullen niet langer zichzelf weiden; Ik zal mijn schapen uit hun mond bevrijden, ze 

zullen hun niet langer als voedsel dienen.” (Ez.34: 2-10) 

In de tijd van de pest, die een onvergelijkbaar hoger sterftecijfer had als de 

huidige epidemie van Covid-19, vermeerderde St. Carlo Borromeo het aantal 

openbare vieringen van de Heilige Mis. Hoewel hij de kerken een tijdje sloot,  beval 

hij terzelfdertijd dat er Missen zouden worden gevierd op veel publieke en open 

plaatsen, zoals pleinen, kruispunten, straathoeken. Hij verplichtte de priesters om 

de zieken en de stervenden te bezoeken om hen de sacramenten van Boete en 

Ziekenzalving toe te dienen. Hij beval openbare processies te houden, waarin 

mensen op gepaste afstand liepen, om de zonden te herstellen en Goddelijke 

Barmhartigheid te aanroepen. St. Carlo Borromeo vergat de zorg voor het lichaam 

van de geïnfecteerde mensen niet, maar tegelijkertijd was zijn voornaamste zorg 

de spirituele hulp van de sacramenten, waarmee de zieken moesten worden 

versterkt. Er zijn veel ontroerende heroïsche voorbeelden uit de geschiedenis, 

waarin priesters bewust het dodelijke gevaar accepteerden om de sacramenten 

toe te dienen aan mensen die besmet waren met dodelijke besmettelijke ziekten. 

Er is een ontroerend getuigenis van de Oxford-beweging in de Anglicaanse kerk 

in de 19e eeuw, over de waarde van de schoonheid van de liturgie en de ijverige 

toediening van de sacramenten in de tijd van de gevaarlijke en zeer besmettelijke 

cholera-epidemie in Engeland. De Katholieke Kerk erkent deze sacramenten niet 

als geldig, maar het feit dat deze predikanten tijdens een epidemie zoveel belang 

hechtten aan pastorale zorg zou nu een getuigenis voor ons moeten zijn. 

‘De rituele vernieuwingen waarvan ze werden beschuldigd, waren volledig 

geworteld in de wanhopige pastorale behoeften die ze tegenkwamen. De Zusters 
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van Barmhartigheid werkten samen met de geestelijkheid van St. Peter’s Plymouth 

in de cholera-epidemieën van de late jaren 1840 en dienden een verzoekschrift in 

bij de pastoor, pater Fr. George Rundle Prynne, voor een viering van de Eucharistie 

elke ochtend, om hen te sterken vóór hun werk. Zo begon de eerste dagelijkse Mis 

in de Kerk van Engeland sinds de Reformatie. Evenzo legden de geestelijken van 

St. Saviour’s, Leeds, de medicijnen op het altaar, bij iedere communie ’s ochtends, 

voordat ze ze naar de vele tientallen van hun parochianen brachten die diezelfde 

dag aan cholera zouden sterven. Deze sloppenwijken en hun priesters zijn veel te 

veel om op te noemen, maar hun moed en vroomheid zijn te bewonderen. De Kerk 

van Engeland beschouwde in deze tijd het ritueel als een goddeloze na-aping van 

een papistische kerk. De gewaden waren voor de meesten gruwelijk, en toch 

werden op plaatsen zoals de missiekerk van St. George’s in het Oosten, met 

wierookvaten gezwaaid, werd knielen aangemoedigd, werd het kruisteken vaak 

gemaakt en werd toewijding aan het gezegende sacrament als vanzelfsprekend 

beschouwd. Er werden biechten gehoord, heilige zalving werd beoefend. 

Schoonheid en heiligheid zouden te midden van ellende en depressie gaan, als 

getuige van het katholieke geloof in Jezus Christus, de geïncarneerde God, 

aanwezig en actief in zijn wereld. En, misschien wel het meest betekenisvolle, de 

zieken en stervenden zouden deze sacramentele aanwezigheid zoveel mogelijk 

ontvangen. Bekentenissen op het sterfbed, de olie van zalving, en soms de 

communie van het bewaarde sacrament, werden de wapens van de priesters 

tegen bijvoorbeeld de verschrikkelijke cholera-epidemie in Oost-Londen van 

1866.” 

St. Damiaan de Veuster is een lichtgevend voorbeeld van een priester en een 

herder van zielen die omwille van het vieren van de Heilige Mis en het toedienen 

van de andere sacramenten aan de verlaten mensen die lepra leden op het eiland 

Molokai, vrijwillig aanvaardde om hun de sacramenten toedienen, onder hen te 

leven en daardoor zichzelf aan de dodelijke ziekte blootstellen. Bezoekers zijn de 

bezienswaardigheden en geluiden van een zondagsmis in de St. Filomena-kapel 

nooit vergeten. Pater Damiaan stond bij het altaar. Zijn melaatsen verzamelden 

zich om hem heen op het altaar. Ze hoestten en spuwden constant. De geur was 

overweldigend. Maar Pater Damian aarzelde nooit en toonde nooit zijn afkeer. Zijn 

kracht kwam van de eucharistie zoals hij zelf schreef: “Het is aan de voet van het 

altaar dat we de kracht vinden die we nodig hebben in ons isolement …” Daar vond 

hij voor zichzelf en voor degenen die hij steun en aanmoediging gaf, de troost en 



20 

 

de hoop die hem “de gelukkigste zendeling ter wereld” maakte, zoals hij zichzelf 

noemde. Mahatma Gandhi had bijvoorbeeld gezegd dat de wereld weinig helden 

heeft die vergelijkbaar zijn met Pater Damiaan van Molokai. België, het 

geboorteland van Pater Damiaan, heeft hem uitgeroepen tot de grootste man in 

hun geschiedenis. 

Onze tijd wordt gekenmerkt door een ongekende en wijdverbreide liturgische 

en Eucharistische crisis als gevolg van de praktische nalatigheid van de waarheid 

dat de Eucharistie, de heilige Communie, de Schat is van het altaar en van 

onuitsprekelijke majesteit is. Daarom blijven de volgende vermaningen van het 

Concilie van Trente vandaag meer dan ooit relevant: 

    ‘Geen enkele andere daad van trouwe 

christenen is zo heilig en zo goddelijk als dit 

geweldige mysterie, waarin elke dag die 

levengevende Gastheer, waardoor we met God 

de Vader verzoend werden, door priesters aan 

God op het altaar wordt geofferd, en het is 

evenzeer duidelijk dat u al het mogelijke moet 

doen om het te vieren met de grootste 

zuiverheid en innerlijke transparantie en een 

uiterlijke houding van toewijding en vroomheid. 

‘ (Sess. XXII, Decretum de observandis et 

vitandis) 

Deze Goddelijke majesteit die aanwezig is in 

het mysterie van de Allerheiligste Eucharistie, is 

echter een verborgen majesteit. Onder de Eucharistische gedaanten bevindt zich 

de verborgen God van Majesteit. De Heilige Pièrre-Julien Eymard, een moderne 

apostel van de Eucharistie, sprak met name over de waarheid van de verborgen 

majesteit van Christus in het Eucharistisch mysterie. Hij liet ons 

bewonderenswaardige overwegingen zoals deze achter: 

    ‘Jezus bedekt zijn macht met een sluier, omdat ik anders bang zou zijn. Hij 

bedekt zijn heiligheid met een sluier, waarvan de verhevenheid onze weinige 

deugden zou ontmoedigen. Een moeder praat op een kinderlijke manier met haar 

kind helemaal op zijn niveau. Op dezelfde manier maakt Jezus zichzelf klein met 
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de kleine om ze tot zichzelf te verheffen. Jezus verbergt zijn liefde en warmte. Zijn 

vurigheid is zodanig dat we zouden worden verteerd als we direct aan de vlammen 

zouden worden blootgesteld. Het vuur verteert. God is een verterend vuur. Op 

deze manier versterkt de verborgen Jezus ons tegen onze zwakheden. … Deze 

duisternis van de verborgen majesteit vereist van ons een zeer waardig offer, het 

offer van ons intellect. We moeten zelfs geloven tegen het getuigenis van onze 

zintuigen, tegen de gewone natuurwetten, tegen onze eigen ervaring. We hoeven 

alleen in het woord van Jezus Christus te geloven. Er is maar één vraag: ‘Wie is er?’ 

– ‘Ik ben het’, antwoordt Jezus Christus. Buig en aanbid Hem! … In plaats van een 

test te zijn, wordt deze sluier een stimulans, een aanmoediging om een nederig en 

oprecht geloof te hebben. De mens wil een verborgen waarheid binnendringen, 

een verborgen schat ontdekken, een moeilijkheid overwinnen. Evenzo zoekt de 

getrouwe ziel naar de Heer in de aanwezigheid van de eucharistische sluier terwijl 

Magdalena naar het graf zocht. De Eucharistie is voor de ziel wat God is voor de 

gezegenden in de Hemel: een waarheid en een schoonheid die altijd oud en altijd 

nieuw is, die de mens niet moe maakt van het te onderzoeken en te beschouwen. 

Net zoals in deze wereld liefde leeft van geluk en verlangens, zo is ook de ziel 

gelukkig en verlangt geluk door de Eucharistie; de ziel eet en heeft nog steeds 

honger. Alleen de wijsheid en goedheid van onze Heer konden de Eucharistische 

sluier uitvinden. ‘ (The Real Presence. Eucharistic Meditations, New York 1938, 92-

94) 

Dezelfde heilige liet ons diep nadenken over de aanbidding van de eucharistie: 

    ‘Ik heb genoten van de schoonheid van Uw huis. (Psalm xxv. 8.) Op een dag 

kwam een vrouw, een goede aanbidder, naar Jezus om Hem te aanbidden. Ze 

bracht een albasten doos vol kostbare zalf mee die ze op Zijn voeten uitgoot om 

haar liefde voor Hem te tonen en eer te betonen aan Zijn Goddelijkheid en heilige 

menselijkheid. ‘Waarvoor dient deze verspilling?’, Zei de verrader Judas. ‘Deze zalf 

had voor veel geld verkocht kunnen worden, en aan de armen gegeven.’ Maar 

Jezus rechtvaardigt zijn dienstmaagd: ‘Wat deze vrouw heeft gedaan, is een goed 

werk. En waar dit evangelie ook zal worden gepredikt, dit zal ook wat zij heeft 

gedaan, worden verteld ter ere van haar. ‘Dit evangelie-incident kan worden 

toegepast op de eucharistie. Onze Heer is in het Heilig Sacrament om van mensen 

hetzelfde eerbetoon te ontvangen dat Hij ontving van degenen die het geluk 

hadden om tijdens Zijn sterfelijk leven dicht bij Hem te komen. Hij is er om 
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iedereen de gelegenheid te geven om een persoonlijk eerbetoon te brengen aan 

Zijn heilige menselijkheid. Was dit de enige reden voor de Eucharistie, het zou ons 

heel gelukkig moeten maken; want de Eucharistie stelt ons als christenen in staat 

om persoonlijk ons respect te betuigen aan onze Heer. 

    ‘Deze aanwezigheid is de rechtvaardiging van zowel de openbare eredienst 

als het leven ervan. Als je de Werkelijke Tegenwoordigheid wegneemt, hoe zul je 

dan in staat zijn aan Zijn meest heilige mensheid het respect en de eer te brengen 

die Hem toekomen? Als mens is onze Heer alleen aanwezig in de Hemel en in het 

Allerheiligste Sacrament. Door middel van de Eucharistie kunnen we persoonlijk 

tot de levende Heiland komen, Hem zien en met Hem converseren. Zonder deze 

aanwezigheid wordt goddelijke aanbidding een abstractie. Door deze 

aanwezigheid gaan we rechtstreeks naar God en benaderen Hem zoals tijdens Zijn 

sterfelijk leven. Wat zou het jammer zijn als we, om de mensheid van Jezus 

Christus te eren, achttien eeuwen terug moesten! Dat is allemaal goed voor de 

geest, maar hoe breng je een uiterlijk eerbetoon aan zo’n ver verleden? We 

zouden onszelf tevreden stellen met dank voor de mysteries zonder er actief aan 

deel te nemen. Maar met de Eucharistie kunnen we Hem komen aanbidden zoals 

de herders; we kunnen ons voor Hem neerwerpen als de Wijzen; we hoeven er 

niet langer spijt van te hebben dat we niet aanwezig waren in Bethlehem of op 

Golgotha. 

    “Op de dag van het oordeel zullen we het recht hebben om tegen Hem te 

zeggen:‘ We bezochten U niet alleen in de armen, maar in Uw verheven Persoon 

zelf. Wat geeft U ons terug? ’Wereldse mensen zullen dit nooit begrijpen. ‘Geef en 

geef veel aan de armen’, zeggen ze. ‘Maar wat heb je eraan om kerken te geven? 

Al deze overdadige uitgaven aan altaren zijn verspild geld. ‘Dat is de manier om 

protestant te worden. Nee! De kerk wil een levende aanbidding hebben omdat ze 

haar levende Heiland op aarde bezit. Is dat niet de moeite waard? Maar dat is nog 

niet alles. Aan de Eucharistische Jezus geven is een troost en een vreugde, want 

het is ook een noodzaak. Ja, we voelen de noodzaak om onze Heer bij ons te zien 

en te voelen, en om Hem te eren met onze gaven. Als onze Heer niets meer van 

ons verlangde dan een innerlijke hulde, zou Hij niet voldoen aan een van de 

dwingende behoeften van de mens; we kunnen niet liefhebben zonder die liefde 

te manifesteren door uiterlijke tekenen van vriendschap en genegenheid. 
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    ‘Als het heilige linnen schoon is, als de gewaden netjes en in goede staat zijn, 

oh! dat is een teken van geloof! Maar als een kerk niet de juiste gewaden heeft 

voor de dienst van onze Heer en meer op een gevangenis lijkt dan een kerk, 

ontbreekt het aan geloof. Mensen geven aan elke vorm van liefdadigheid; maar 

iets smeken voor het Allerheiligste Sacrament, en ze weten niet waar je het over 

hebt. Moet de koning dan in lompen gaan terwijl zijn dienstknechten rijkelijk 

gekleed zijn? We hebben niet het juiste soort geloof, een geloof dat praktisch is, 

een geloof dat liefheeft; we hebben alleen een negatief, speculatief geloof. We 

zijn katholiek van naam, maar in de praktijk protestants. ‘ (The Real Presence. 

Eucharistic Meditations, New York 1938, 172ff.) 

De Heilige Pièrre-Julien Eymard zei verder ook: 

    ‘In de aanbidding van God is alles geweldig, alles is goddelijk. … De Heilige 

Roomse liturgie is daarom uiterst verheven en authentiek. Het komt van Petrus, 

het hoofd van de Apostelen. Elke paus behield het en gaf het met alle respect door 

aan de volgende eeuwen, wetende hoe hij in overeenstemming met de behoeften 
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van geloof, vroomheid en dankbaarheid nieuwe formules, ambten en heilige riten 

kon toevoegen. […] Liturgische aanbidding is de oefening bij uitstek van de hele 

religie. ”(Direttorio degli aggregati del Santissimo Sacramento, Ch. II, art. V, n. 1.) 

De situatie van de openbare stopzetting van de Heilige Mis en de sacramentele 

Heilige Communie tijdens de Covid-19-epidemie is zo uniek en ernstig dat men 

achter dit alles een diepere betekenis kan ontdekken. Dit evenement is bijna vijftig 

jaar na de introductie van de Communie in de hand (in 1969) en een radicale 

hervorming van de misritus (in 1969/1970) met zijn protestantiserende elementen 

(offertorium gebeden) en de horizontale en educatieve stijl van viering gekomen 

(freestyle momenten, feest in gesloten kring en richting de mensen). De praktijk 

van de communie in de afgelopen vijftig jaar heeft geleid tot een onopzettelijke 

en opzettelijke ontwijding van het Eucharistische lichaam van Christus op een 

ongekende schaal. Al meer dan vijftig jaar werd het Lichaam van Christus (meestal 

onbedoeld) vertrapt door de voeten van geestelijken en leken in Katholieke kerken 

over de hele wereld. Het stelen van heilige Hosties neemt ook in een alarmerend 

tempo toe. De praktijk om de Heilige Communie rechtstreeks met eigen handen 

en vingers te nemen, lijkt steeds meer op het gebaar van het nemen van gewoon 

voedsel. Bij niet weinig katholieken heeft het gebruik van de Communie in de hand 

het geloof in de Werkelijke Tegenwoordigheid, in de transsubstantiatie en in het 

goddelijke en verheven karakter van de heilige Hostie afgezwakt. De 

Eucharistische Tegenwoordigheid van Christus is in de loop van de tijd onbewust 

voor deze gelovigen een soort heilig brood of symbool geworden. Nu heeft de 

Heer ingegrepen en bijna alle gelovigen beroofd van het helpen bij de Heilige Mis 

en het sacramenteel ontvangen van de Heilige Communie. 

De huidige stopzetting van de openbare Heilige Mis en de Heilige Communie 

kan door de paus en de bisschoppen worden begrepen als een goddelijke berisping 

voor de afgelopen vijftig jaar van Eucharistische ontheiligingen en trivialiseringen 

en tegelijkertijd als een barmhartige oproep voor een authentieke Eucharistische 

bekering van de hele Kerk. Moge de Heilige Geest het hart van de paus en de 

bisschoppen raken en hen ertoe bewegen concrete liturgische normen uit te 

vaardigen, zodat de Eucharistische eredienst van de hele Kerk gezuiverd en weer 

op de Heer gericht kan worden. Men zou kunnen suggereren dat de paus, samen 

met kardinalen en bisschoppen, in Rome een openbare herstelhandeling verricht 

voor de zonden tegen de heilige Eucharistie en voor de zonde van de handelingen 
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van religieuze verering aan de Pachamama-beelden. Zodra de huidige verdrukking 

is beëindigd, moet de paus concrete liturgische normen uitvaardigen, waarin hij 

de hele Kerk uitnodigt om zich op de manier van viering opnieuw tot de Heer te 

wenden, d.w.z. celebrant en gelovigen keerden zich tijdens het Eucharistisch 

gebed in dezelfde richting. De paus moet ook de praktijk van Communie in de hand 

verbieden, want de Kerk kan niet ongestraft blijven om het Heilige der Heiligen in 

de kleine heilige Hostie op een zo minimalistische en onveilige manier te 

behandelen. 

We moeten ook 

luisteren naar de stem van 

de kleinen in de kerk, dat 

wil zeggen de stem van 

talloze gelovigen, kinderen, 

jonge mensen, vaders en 

moeders van het gezin, 

ouderen, die in de 

zichtbare manifestatie van 

hun respect en liefde voor 

de Eucharistische Heer is in 

het midden van de Kerk 

vernederd en veracht worden door een arrogant en ongetwijfeld farizeïsch 

klerikalisme. Deze kleine minnaars en verdedigers van de Eucharistie zullen het 

leven van de Kerk in onze tijd vernieuwen en deze woorden van Jezus worden 

terecht en terecht op hen toegepast: ‘Ik zegen U, o Vader, Heer van hemel en 

aarde, omdat U deze dingen verborgen hebt gehouden voor de wijzen en 

verstandigen en ze aan de kleinen hebt geopenbaard.” (Mt 11,25) Moge deze 

waarheid ons hoop en licht geven in het midden van de duisternis en ons geloof 

en onze liefde voor de Eucharistische Jezus vergroten, want als we de 

Eucharistische Jezus hebben, hebben we alles en zal niets worden gemist. 

 

 

Bron: LifeSiteNews 
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Alle levens doen ertoe  

Heden is er veel te doen rond racisme en 

de beweging ‘Black Lives Matter’. Maar 
‘zwarte levens doen ertoe’ is geen juiste 
ingesteldheid, want alle mensenlevens 
doen ertoe.  

Alle mensenlevens doen ertoe: 

• Het leven van alle mensen van alle kleuren, rassen en talen; 
• Het leven van alle mensenrassen in de moederschoot, zowel als het 

een aandoening heeft, of als het gezond is, maar “ongewenst”; 
• Het leven van de bejaarden van alle mensenrassen, zelfs als ze 

volledig dement of doodziek zijn: 
• Kortom: het leven van iedere levende mens op deze wereld.  

God de Vader is de Schepper van iedere ziel, ieder nieuw mensenleven. 

Het leven is een geschenk. Alle levens zijn kostbaar. Dat wil niet zeggen dat 

iedereen goed leeft, of goed bezig is. Uiteindelijk is niemand op zichzelf goed. 

Allemaal zijn we zondaars, ongeacht kleur of ras of taal, rijk of arm, ziek of 

gezond. Allemaal zijn we slecht, door de zondeval en onze persoonlijke 

zonden. 

Slechts de Heilige Maagd was zonder zonde; zij die de Zoon van God heeft 

gebaard, onze Redder, die eveneens zonder zonde was, maar zich heeft 

overgeleverd om te worden mishandeld en gekruisigd, zodat iedereen – van 

elke ras en taal, waar ook ter wereld, zou kunnen worden gered. Enkel in 

Hem worden we gerechtvaardigd. Niemand komt tot de Vader, tenzij door 

Hem. Hij is voor iedereen gestorven, zodat iedereen zou kunnen binnengaan 

in de Hemel. God is de Schepper van ieder mensenleven, en Hij wil ook 

iedereen redden. Dat is waarom alle levens ertoe doen. 

 


