1

HET EINDE VAN DE HUIDIGE WERELD
En

De Triomf van Jezus Christus
Zijn Kerk
&
De Geheimen van het toekomstige leven

Door: Fr.Charles Arminjon (1881), “Fin du Monde Présent et les Mystéres de
la Vie Future”

2

inhoud:
- Woord vooraf………………..………………………………………………………… : 3
- Note………………..…………………………………………………………………………: 6
- Wie was Charles Arminjon?........................ …………………………………. : 7
- Voorwoord van Charles Arminjon………………....…………………………: 10
- Eerste Conferentie: Einde van de Wereld: De Tekenen,
die eraan zullen voorafgaan en de omstandigheden die
daarbij gepaard gaan………….………………………………………………….: 14
- Tweede Conferentie:De Vervolging door de Antichrist
en de Bekering van de Joden………………………………………………….: 36
- Derde Conferentie:De Verrijzenis van de Doden en het
Laatste Oordeel ……………………………………………………………………: 60
- Vierde Conferentie: de Plaats van het Onsterfelijke Leven
en de Toestand van de Verheerlijkte Lichamen na de
Verrijzenis …………………………………………………………………………..: 84
- Vijfde Conferentie :Purgatorium ofwel het Vagevuur …………… : 103
- Zesde Conferentie: de Hel; de Eeuwige Straf…………… ………..…...: 123
- Zevende Conferentie:Hemel de Visio Beatifica. Ofwel
Bovennatuurlijke Gods Aanschouwing…………………………………: 144
- Achtste Conferentie: het christelijke Offer ofwel
het Heilig Misoffer en het Offerpriesterschap ..……………………: 169
- Negende Conferentie:Het Mysterie van het Lijden m.b.t.
het toekomstig Leven………………………………………………………………: 190
- Geen blijvende Stad…………………..……………………….…………………….: 214

3

Voorwoord
Zelden wordt een werk van een volledig in de vergetelheid geraakte schrijver
100jaar na de 4de herdruk en 120 jaar na zijn dood opnieuw uitgegeven.
Op de vraag: ‘waarom deze heruitgave?’ kan niemand beter het antwoord
geven dan zij op wie dit boek een zo grote indruk heeft gemaakt, dat het haar
leven diepgaand heeft beïnvloed. Zij was de heilige Theresia van Lisieux.
De Heilige Theresia van Lisieux de “Kleine Bloem” (La Petite
Fleur) gaf ons de meest indrukwekkende aanbeveling van
dit boek: “Het Einde van de huidige Wereld en de Mysteries
van het Toekomstige Leven”:
“Het lezen van dit boek was een van de grootste genaden van
mijn leven. Ik las het aan het venster van mijn kamer. En de
indruk, die ik ervan kreeg is te intiem en te innig voor mij om
het uit te drukken...
Het boek had voor haar de zelfde waarde als de “IMITATIO CHRISTI” (De Navolging van Christus)van Thomas á Kempis.
Alle grote Waarheden van het Geloof, de Geheimen van de Eeuwigheid, dompelde mijn ziel in een geluk niet van deze wereld....Ik had al het gevoel, wat
God voor heeft met hen die Hem liefhebben (niet met de ogen van de mens,
maar die van het hart), en terwijl ik zag dat de eeuwige beloningen niet in
verhouding stonden met de lichte offers van het leven, wilde ik Jezus beminnen, beminnen met passie, Hem een duizend blijken van liefde geven zolang
ik dit kon. Ik kopieerde verscheidene teksten over de Volmaakte Liefde, over
de goede ontvangst die Onze Lieve Heer Zijn uitverkorenen wil geven op het
moment, dat Hij Zichzelf hun grote en eeuwige beloning wordt en ik bleef
onophoudelijk de woorden van Liefde, die in mijn hart brandden, herhalen.”(1) Ondanks de enorme invloed dit boek had op het leven van de grootste
heilige van de moderne tijd, die weer miljoenen over de hele wereld meer
dan een eeuw heeft geïnspireerd, is dit boek nooit in het Nederlands verschenen..
Charles Arminjon was als predikant in Frankrijk een beroemdheid. Zijn
boek bestaat uit negen conferenties, die hij in de kathedraal van Chambéry
heeft gehouden. Daarna werden zij in 1881 gepubliceerd. onder de titel: “La
Fin du Monde Présent et les Mystéres de la Vie Future.” Hij hield deze conferenties met het uitdrukkelijke doel om de “fatale dwalingen en de grote plaag en
pest van onze eeuw te bestrijden, die hij beschreef als “De afwezigheid van het
1

Vertaling van: “L’histoire d’une Ame”, autobiografie van het “Verhaal van een ziel.”
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geloof in de Bovennatuurlijke Orde en de totale verwaarlozing van de grote
Waarheden van het Toekomstige Leven.”
Thérése Martin las het boek eerst in 1887. Ze was toen nog maar veertien
jaar. Zij zei, dat het haar onderdompelde in een geluk niet van deze wereld.
Het gaf haar een voorgevoel van wat God heeft weggelegd voor hen die Hem
liefhebben. Het leerde haar dat onze offers in dit leven niets zijn vergeleken
met dat wat ons te wachten staat in het Eeuwige Leven. (2) Het inspireerde
haar tot een vurige liefde voor de Heer Jezus en om Hem “met passie” te beminnen. Het drong tot haar door, dat het leven op aarde zeer snel voorbijgaat,
en dat wij Hem zouden moeten liefhebben en dienen nu het nog kan.
Kort na het lezen van dit boek, met haar hart in vuur en vlam en het verlangen alles aan God te geven, vroeg Thérèse haar vader en verkreeg toestemming in het slotklooster van de Karmelietessen te Lisieux in te treden. Volgens Mgr. André Combes in “de Spiritualiteit van de heilige
Thérèse” hadden de geschriften van Father Arminjon voeding
gegeven aan haar ongeduld voor de Hemelse Vreugden en een
hoogste waardering en achting voor een leven helemaal gewijd aan de Goddelijke Liefde. Zo verdient Pater Arminjon
niet alleen lof en roem voor het prediken en publiceren van
deze conferenties, maar ook een recht op de dankbaarheid
van alle toegewijde volgelingen van de Heilige Thérèse, en
dus van de hele Kerk.
4 en 5 mei schreef de Heilige Theresia de volgende tekst over van Father
Arminjon’s Zevende Conferentie:
‘Visio Beatifica ofwel de Bovennatuurlijke Gods Aanschouwing en de Eeuwige Zaligheid’.
“Zoals geen moeder ooit haar zoon beminde, zo bemint de Heer Zijn uitverkorene. Hij is jaloers op zijn waardigheid en zou het Zich niet kunnen veroorloven, door Zijn schepsel te worden overtroffen in trouw en edelmoedigheid.
Oh! de Heer kan niet vergeten dat de Heiligen, toen zij nog op aarde waren,
Hem hun hulde brachten door de totale gave van hun rust, hun geluk en hun
hele wezen; dat zij een onuitputtelijke stroom bloed in hun aderen hadden te
vergieten als een levend en eeuwig getuigenis van hun
Geloof; dat zij wel een duizend harten wensten te hebben, om ze te doen opgaan in de onuitblusbare vuren
van hun liefde; en een duizend lichamen, om ze als offer
te mogen overleveren aan het martelaarschap. En de
dankbare God roept uit: “Nu is het Mijn beurt! De Heiligen hebben Mij de gave gegeven van zichzelf: kan Ik anders antwoorden dan Mijzelf te geven, zonder beperking
en zonder maat? Als Ik de scepter over de schepping in hun handen leg, als Ik
2

Romeinen 8,
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hen omgeef, met de stromen van Mijn Licht dan is dat heel wat. Het gaat verder dan wat men ooit verwachten en wensen kan, maar het is niet de laatste
en uiterste inspanning van Mijn Hart.. Ik ben ze meer dan het Paradijs schuldig, meer dan de schatten van mijn kennis; Ik ben ze Mijn Leven schuldig,
mijn Natuur, mijn Eeuwige en oneindige Substantie. Als Ik mijn dienaren en
vrienden in mijn Huis breng, als ik hen troost en hen laat trillen van vreugde
door hen op te nemen in de omarming van mijn liefde, verzadigt dit hun dorst
en hun verlangens bovenmate en is meer dan de volledige rust van hun hart
vereist; maar het is niet genoeg voor de dankbaarheid van Mijn Goddelijk
Hart. Voor de vervulling en de volmaakte voldoening van mijn Liefde, moet Ik
de ziel zijn van hun ziel, moet Ik bij hen binnendringen en hen drenken met
mijn goddelijkheid, zoals vuur ijzer doordringt; door Mijzelf aan hun geest te
openbaren, rechtstreeks, onverholen, zonder tussenkomst van de zinnen,
moet Ik mij met hen verenigen “in een eeuwig aangezicht tot aangezicht,” zodat mijn Glorie hen verlicht, uitzweet en straalt door alle poriën van hun wezen, en zij Mij kennen zoals Ik hen ken en zelf goden mogen worden.”
De Heilige Theresia verwees herhaaldelijk naar de teksten van Father Arminjon en benadrukt, dat dezen voor haar werkelijk een leidmotief maakten van
haar innerlijk leven en het fundament van haar hoop en de stimulans voor al
haar offers.”
+++++++
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NOTE
Moge de lezers van het Nederlandssprekende taalgebied in dit boek inspiratie vinden en troost om als Christen in deze moderne wereld te leven. Het
Katholieke Geloof leert ons, dat dit leven niet het enige is, en dat er een laatste Oordeel is waarin alle rekeningen worden vereffend. ‘Nil inultum Remanebit’ 1) De Christen weet dat sub specie eternitatis het beter is onrecht te
verdragen dan onrecht te doen. De zakenman of de gerechtsdienaar die mensen oplicht en ontrouw is mogen dan wel in de ogen van de wereld als geslaagd en succesvol worden gezien, maar in werkelijkheid zijn zij vanuit de
christelijke visie trieste figuren. Daarentegen zal de arme, die op zijn knieën
naar het altaar kruipt – bij wereldse opvattingen als een mislukkeling worden gezien – maar in werkelijkheid is hij het, die de kroon van de hemelse
glorie ontvangt. Naar ‘sub specie Aeternitatis’ d.w.z. vanuit eeuwigheid oogpunt gezien, is hij de echt gelukkige. Hier gaan we de betekenis begrijpen van
het woord van Jezus: “De laatsten zullen de eersten zijn.”-(Mt.20,16) Dit betekent gewoon, dat de maatstaven waarmee de wereld meet en oordeelt niet
die van God zijn, Met deze nieuwe visie op het leven kan de Christen de alledaagse beproevingen en uitdagingen of wat hem ook op zijn weg komt met
vertrouwen en hoop, - zeldzaam in deze wereld - tegemoet treden. Het is dit
leven, dat bepalend is voor onze status in het volgende. Ons eeuwige lot hangt
af van hoe we nu leven. Wie leeft <sub specie Aeternitatis> met een blik op de
eeuwigheid – verre van zich aan zijn verantwoordelijkheden te onttrekken –
zal in zijn leven een duurzame zin en diepgang ervaren. Het Christelijke Geloof biedt ook een oplossing voor de universele eenzaamheid. Want, waar
God afwezig is vervalt de mens in een desolate uitzichtloosheid. Dit wordt heden door veel mensen merkbaar gevoeld en ervaren. Kortom:“Zonder Christus is de mens slechts stof en duisternis.” (H.Paulinus, bisschop van Nola +410)
Redactie.

+++++++

<Vox Fidei>
R.K.Kerk H.Altaarsacrament
Westwal 11
Oldenzaal
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“Niets zal blijven ongewroken” uit de sequentia <Dies Irae> van de Requiem Mis
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Over Charles Marie Antoine Arminjon
De schrijver van dit boek werd geboren in 1824 te Chambéry, Frankrijk. Hij trad 1842 in bij de Jezuïeten en begon zijn Noviciaat te Melan, vlakbij Sallanges. In 1849
priester gewijd, werd hij door zijn
oversten benoemd voor de prediking. Met volle toestemming van de
Sociëteit, verliet hij de Jezuïeten in
1859 en werd professor aan het
grootseminarie van Chambéry en
werd Hij benoemd tot ereKanunnik van Chambéry en Aosta
en bij decreet van Rome in 1863
Apostolisch
Missionaris.
Kort
daarna, verliet hij zijn post aan het
grootseminarie van Chambéry om
zich helemaal te wijden aan de
prediking. Honderden brieven van bisschoppen en aartsbisschoppen en kardinalen, die de familie heeft bewaard, tonen aan hoe hoog hij in aanzien
stond. Ieder diocees in Frankrijk ontving hen om beurt. Velen meerdere keren. Hij gaf ontelbare retraites, Vasten- en Advent preken, die volgens correspondenten een grote invloed hadden op zijn tijd. Hij was ook vermaard
om zijn conversatie talent. In de zomerdagen waren velen bij hem te gast in
zijn huis te Apremont, vlakbij Chambéry. Zijn hoffelijke en frequente gastvrijheid werd gewaardeerd, getuige de vele brieven aan hem van bezoekers.
Hij was een uitzonderlijke persoonlijkheid met een krachtige uitstraling.
Hiervan getuigen de vele brieven en als zodanig wordt hij nog in Savoye herinnerd. Hij stierf in 1885 te Chambéry.
In de laatste dagen van zijn leven kwam een vriend bij hem op bezoek. Hij
stond verbaasd, dat hij zo bang was voor het vagevuur. Hij vroeg hem: “Na
zulke grote verdiensten: wat hebt u zich eigenlijk nog te verwijten? “Ach!
antwoordde hij een beetje meewarig: ijdelheid!
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Voorwoord
Door Fr.Charles Arminjon
Beste Lezer,
Het komt ons voor, dat een van de bitterste vruchten van het rationalisme, de fatale dwaling en de grootste plaag van onze tijd, en de besmettelijke bron
waaruit alle revoluties en sociale rampen voortkomen - is:
DE AFWEZIGHEID EN TELOORGANG VAN HET GELOOF IN DE BOVENNATUURLIJKE ORDE VAN GOD EN DE TOTALE ONWETENDHEID VAN DE GROTE WAARHEDEN VAN HET TOEKOMSTIGE LEVEN.
De aarde werd getroffen door een vreselijke verlatenheid, omdat de meeste
mensen werden aangetrokken door de verleiding van vergankelijke genoegens en opgeslokt door hun wereldse belangen en de zorg voor materiële zaken, niet meer stilstaan bij en aandacht hebben voor de grote waarden van
het Geloof en pertinent weigeren of gewoon weg niet tot bezinning en innerlijke beschouwing toekomen.. Van deze generatie mag gezegd worden wat de
profeet Daniël zei in zijn tijd: van de twee oude mannen van Babylon:“Zij onderdrukten hun geweten; zij wilden hun ogen niet richten naar de Hemel, en
dachten niet aan Gods rechtvaardige oordeel.”(3)
De twee oorzaken van deze verschrikkelijke onverschilligheid en diepe en
universele doodslaap zijn duidelijk: onwetendheid en onbeheerste genotzucht,
die het innerlijk oog van de menselijke ziel verduisteren en al haar aspiraties
naar het enge domein van het huidige leven verlagen, en aan haar de perspectieven van de toekomstige beloningen onderscheppen. Welnu, omdat wijze
mannen ten alle tijden hebben bevonden, dat tegenstellingen worden genezen door toepassing van tegenstellingen leek ons dat het meest effectieve geneesmiddel, om, naar we hopen, het ingevreten kwaad van het naturalisme te
bestrijden was, een heldere, duidelijke en exacte uiteenzetting te geven, onverkort,over de wezenlijke waarheden,die betrekking hebben op het Toekomstige Leven en het onveranderlijke einde van de menselijke bestemming .
Wellicht zal men ons beschuldigen, deze of gene uitspraken te doen met een
te scherpe gestrengheid, en de meest serieuze en geduchte punten van de
Christelijke Leer aansnijden, zonder ze te doen gepaard gaan met gematigdheden en verzachtingen en ze aan te passen aan de vooroordelen of apathie
van de mensen, die weinig vertrouwd zijn met zulke ernstige beschouwingen
: gelijk een dokter een zieke vriend beetje bij beetje aan het licht laat wennen
om diens pijnlijke ogen niet met teveel helheid te verblinden..
3

Daniël 13,9. “…et everterunt sensum suum, et declinaverunt oculos suos, ut non viderunt Coelum, nec recordarentur
judiciorum justorum
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Maar, in de religieuze en bovennatuurlijke orde, zijn de verschijnselen en de
uitwerkingen in de ziel dikwijls het tegenovergestelde van die welke zich
voordoen in de fysieke en materiële orde. In deze zichtbare wereld zal een
excessieve uitstraling van licht verblinden : het leidt tot wazigheid van gezicht en veroorzaakt blindheid.
Maar zodra de geest binnen gaat in de verstandelijke gebieden en zich verheft naar de uitgestrekte sferen van het onzichtbare en ongeschapene, dan
hoeft men niet bang te zijn voor overdaad.
Jezus Christus is de grote zon van ons verstand, voedsel en leven van ons hart
: Hij wordt nooit beter begrepen of meer bemind dan wanneer hij zichzelf
vrijgevig manifesteert met overdaad in de volheid van Zijn Leer en de buitengewone helderheid van Zijn Goddelijke Persoonlijkheid.
- Het voorbeeld van de Apostelen, die het Evangelie verkondigden midden in
de nacht van het heidendom, en keihard voor de senaat van Rome en midden
tussen de filosofen van de Areopagus preekte: “Jezus Christus gekruisigd.”
…mihi autem absit gloriari nisi in CRUCE DOMINI nostri JESU CHRISTI(Galaten
6,14) zegt ons genoeg dat de Waarheid aantrekkelijk is voor de zielen, die van
nature christelijk zijn, en dat zij hen verlicht en hen tot de overtuiging brengt
van het Geloof, dat hen met kracht en helderheid wordt aangeboden.
De duur van onze beproeving is begrensd tot de tijd van het huidige bestaan. Als dit leven- zoals de rationalisten het willen- slechts een schakel is in
de keten van onze lotsbestemmingen en als de levensloop waarin de mens
onderworpen is aan de strijd, aan verlokkingen en verleidingen van de zinnen en schepselen oneindig moet voortduren, dan zal Jezus Christus nooit
koning zijn, en het goede zonder hoop, en het kwaad zal in de wereld eeuwig
blijven triomferen. Het is dus zeer zeker dat het toneel van deze wereld
vroeg of laat tot een ontknoping en einde komt. De mensheid zal dan een
nieuwe fase van haar bestaan binnengaan. En al wat we koesteren, en in dit
huidige leven najagen, zal minder zijn dan schaduw en ijdele rook. Het is absoluut zeker, dat de huidige ontwikkelingen met betrekking tot ontdekkingen
en uitvindingen van het menselijk vernuft niet in staat zijn de komst van
Christus tegen te houden.
Welnu, de morele waarde van het leven wordt bepaald door het einde
waarnaar ons leven is gericht, op dezelfde manier als het nut van een weg
door de reiziger wordt gewaardeerd voor zover zij bijdraagt om hem veiliger
te laten aankomen en gerichter tot het einde van de reis te brengen, die hij
heeft ondernomen. Zo ook is het behandelen van het toekomstige leven en
het laatste einde, eigenlijk de wetenschap uiteen zetten en filosofie van het
menselijk leven, en de fundamentele beginselen waarop alle volmaaktheid en
alle moraal berusten op de voorgrond plaatsen.
Deze conferenties, die wij als boek gaan publiceren, zijn een vervolg van die
welke wij hebben doen verschijnen drie jaar geleden, over het ‘Rijk Gods’ .
Het ‘Rijk Gods’, begint, groeit, en komt tot voltooiing in de tijd; Het zal pas
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volmaakt en voltooid zijn in de komende eeuwen.. Dus, in plaats van dit boek
de titel te geven: “Het Einde van de Huidige Wereld en de Geheimen van het
Toekomstig Leven”, zouden we het evengoed kunnen noemen:
DE TRIOMF VAN JEZUS CHRISTUS EN ZIJN KERK IN HET TOEKOMSTIGE LEVEN.
Onze argumenten over ijdelheid en het aanzien van deze vergankelijke wereld, de onbeduidendheid van ondernemingen, die buiten het perspectief
van het Geloof liggen, en die niet het laatste einde tot doel hebben, de onherstelbare rampspoed voor de boosdoeners; en andere onderwerpen – zoals
de komst van de Antichrist en de tempel van de onsterfelijkheid, de beloning
van de uitverkorenen, de restauratie van de gevallen mens door de wet van
het Offer en de zuiverende vuurproef van het lijden – dit alles scheen ons
nuttig om op de wonden en verbitterde harten de olie van troost te gieten, en
de ontmoedigde en vertrapte zielen op te richten in de rampzalige en trieste
dagen, waar wij doorheen moeten en om christenen helpen mensen te worden van ‘Sursum’ van ‘Omhoog’, door hen te inspireren te midden van de huidige ellende tot berusting en geduld; hen te sterken onder de lasten van dit
leven, hun hoop en verlangens te verheffen naar een beter vaderland. Vanuit
de zuivere bron van de Traditie en de Kerkvaders en geleid door het Licht van
de Heilige Schrift, hebben wij getracht de angstige en gekwelde zielen van
onze tijd tegemoet te treden en hen de ware antwoorden te bieden voor de
geheimen van het leven, zoals ons door het Christelijke Geloof is geleerd
Moge deze onze bijdrage Jezus Christus en Zijn Kerk geliefd maken en meer
en meer in hen, die ons werk lezen, deze kardinale waarheid inprenten:
“GOD DIENEN EN ZIJN GEBODEN ONDERHOUDEN, IS DE GEHELE MENS!
Chambéry, 8 mei, 1881
Verschijning van de Aartsengel Michaël
+++++++

Hij was een grote vriend van Kardinaal Lavigerie, stichter van de Sociëteit van de Witte Paters,
missionarissen van Afrika, op zijn verzoek, predikte hij retraites in Algiers.
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DeTien Geboden
GOD DIENEN EN ZIJN GEBODEN ONDERHOUDEN…..
Is de gehele mens.
Ik ben de Heer uw God:
1. Gij zult geen vreemde goden voor Mijn ogen hebben.
2.Gij zult de Naam van de
Heer uw God niet ijdel gebruiken.
3.Gij zult de Dag des Heren
heiligen.
4.Eer uw vader en uw moeder.
5.Gij zult niet doden.
6.Gij zult geen onkuisheid
doen.
7. Gij zult niet stelen.
8. Gij zult tegen uw naaste
geen valse getuigenis geven.
9.Gij zult geen onkuisheid begeren.
10.Gij zult niets begeren hetgeen Uw naaste toebehoort.
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Het gouden KALF
Hoe zondigen wij tegen het
Geloof:
Wij zondigen tegen het geloof door:
-ongeloof, ketterij, en vrijwillige twijfel of onverschilligheid in het Geloof.
- dialoog en vals ecumenisme bedrijven
- het lezen van geschriften,
boeken, die het Geloof bestrijden.
-het bezoeken van moskeeën,(koran-kussen) synagogen en heidense tempels.
- Wij zondigen tegen het
Eerste Gebod: door afgoderij, bijgeloof en heiligschennis.
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“Credo ut intelligam et intelligo ut credam”.(Augustinus)
Ken je Geloof!
Goede geloofskennis maakt je sterk en weerbaar om standvastig te blijven en
trouw!
“AL WIE MIJ BELIJDT VOOR DE MENSEN, HEM ZAL OOK DE MENSENZOON
BELIJDEN VOOR DE ENGELEN GODS”…”(Lucas 12,8)

quoniam:
“TU SOLUS SANCTUS
TU SOLUS DOMINUS,
TU SOLUS ALTISSIMUS, JESU CHRISTE,
CUM SANCTO SPIRITU
IN GLORIA DEI PATRIS.”
AMEN!
“Gij alleen de Heilige
Gij alleen de Heer
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus
Met Heilige Geest
In heerlijkheid van God de Vader”.
Amen!
(Uit de lofzang <Gloria in exselsis Deo…van de H.Mis)
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Eerste Conferentie
Het Einde van de Wereld
En
Voorafgaande Tekenen,
en
daarbij gepaard gaande
Omstandigheden,
===
Veniet Dies Domini sicut Fur,
in quo Coeli Magnu Impetu Transient”.
“De Dag des Heren zal komen als een dief,
En dan zullen de hemelen vergaan
met donderend geweld”.
(2Petrus 3,10)
===========
Inhoud:
1. Dat de wereld zal eindigen, staat vast.
De mensheid kan niet onbeperkt vooruitgaan.
De leer van ‘het Einde der wereld’ is van een morele orde
en wordt door de rede en het christelijke Geloof bewezen.
2. Is het einde van de wereld dichtbij of nog veraf?
3. Hoe groot zal verwoesting zijn?
===
Volgens de Apostel Paulus is de huidige wereld een immens laborato-rium,
waarin de hele natuur gist en beroering is tot op de dag, dat zij van alle banden en bederf bevrijd zal zijn, en zal opbloeien in een stralende en vernieuwde orde.1)
De mens zelf in zijn levensloop hier beneden is gelijk een reiziger, varend
op de stormachtige golven van de onstuimige zee van de tijd. De aarde, die
1

Rom. 8,21,22....ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij der
vergankelijkheid, om deelachtig te worden aan de vrijheid van de glorie van
de kinderen Gods.” (NB: Deze conferentie is waarschijnlijk op de laatste
Zondag na Pinksteren gehouden met Evangelie van Mat. 24,15-35)
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hem draagt, is slechts een schuitje, bestemd om hem naar het land van het
onsterfelijke en eeuwige leven te brengen.
De naties, zoals de individuen zijn voorbestemd eens te verdwijnen.
De geschiedenis van de mensheid zou slechts een onverklaarbaar drama
zijn, een serie geïsoleerde feiten zonder samenhang en zonder doel, indien zij
vroeg of laat niet haar einde had en ontknoping. In de natuurlijke orde is alles wat een begin heeft, gedoemd eens te eindigen. Een ketting zou onafgebroken zijn, als zij geen twee laatste schakels had.
De huidige wereld, door het feit zelf, dat zij is geschapen, streeft noodzakelijker wijze naar haar slot en einde.
Hoe zal die grote omvorming gebeuren? Hoe zal de toestand zijn en de
nieuwe vorm van onze aarde, wanneer zij, - na volledige verwoesting door
vuur, niet meer door het zweet van de mens zal worden bevloeid en dat zij
zal ophouden het arena te zijn van onze bewogen en bloedige twisten en
hartstochten? Daar gaan we het straks over hebben.
Het doel dat wij ons bij deze eerste voordracht stellen is: het getuigenis van
de Heilige Schrift en in het bijzonder dat van het Evangelie van vandaag herinneren, die ons bevestigen, dat in het gevolg van een tijdsbestek van eeuwen,
de orde van de zichtbare dingen van hier beneden, plaats zal maken voor een
nieuwe duurzame en bestendige orde en dat op het veranderende tijdperk van
de tijd een tijdperk van stabiliteit en rust zal volgen. Bij de aanvang van dit
delicate en moeilijke onderwerp – één van de meest belangrijke thema’s, die
kunnen worden behandeld op de christelijke kansel, omdat het raakt aan de
staat en de toekomst van ons vaderland en van onze bestemming - lijkt het
ons verstandig erop te wijzen, dat we gevaarlijke opinies uit de weg gaan, en
niet af gaan op twijfelachtige openbaringen noch op apocriefe profetieën en
dat we ook geen uitspraken of beweringen doen, die niet door het leergezag
van de heilige Schrift worden bevestigd of door het authentieke leergezag van
de Kerkvaders en de Traditie zijn toegestaan.
In de vier eerste conferenties zullen wij de volgende punten aan de orde
stellen:
1. Welke tekenen moeten aan het einde der tijden voorafgaan?.
2. Welke zijn de kenmerken en eigenschappen van de vervolging door de
“man van ’t verderf’’, die door de Apostel Paulus is aangekondigd, als de voorloper van de komst van de Zoon van God.
3. Wat zullen de omstandigheden zijn van de verrijzenis en het oordeel.
4. en tenslotte wat zal de plaats zijn van de onsterfelijkheid en de toestand
van de wereld na de verrijzenis?
Vandaag zullen wij trachten in ons commentaar op de Heilige Schrift en
vooral op het 24ste hoofdstuk van Matheüs, op deze drie fundamentele problemen een antwoord te geven:
Ten eerste: Is de leer van het ‘Einde der tijden’ absoluut zeker en gebaseerd
op de rede en in overeenstemming met de huidige stand van de wetenschap?
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Ten tweede: Kunnen we uit de woorden van Christus afleiden dat het Einde
der tijden nabij is of nog ver weg?Ten derde: Op welke manier zal deze finale, deze grote allesbeslissende
omwenteling tot stand komen?
Tegenover deze geduchte vraagstukken, die het verstand en het menselijk
bevattingsvermogen tarten, is onze stem aarzelend en kan slechts stamelen.
Moge uw zegen, mijn Heer Bisschop, haar sterken. Moge de Geest van God onze geest verlichten,2 en woorden van waarheid, kracht, wijsheid en bescheidenheid op onze lippen plaatsen.
De materialistische, atheïstische wetenschap van onze tijd, die in tijdschriften wordt verspreid en van officiële leerstoelen en podia wordt verkondigd
en waaraan de antichristelijke massa van deze wereld geloof hecht, houdt vol
dat de volmaakte orde van het universum door louter ‘toeval’ tot stand gekomen is. Ze beweert, dat de materie eeuwig is. Zij geloven niet in een Schepper, en dus ook niet, dat de wereld een einde kan hebben.
Volgens deze valse wetenschap, zal het huidige universum altijd blijven bestaan, ofwel, als het geleidelijk beter wordt, dan zal dit alleen het resultaat
zijn van het menselijk vernuft, van de groeiende impuls van de kunst en de
technologische prestaties, en de gevarieerde combinatie van vloeibare en
vaste elementen, die uit elkaar vallen en zich weer verbinden, waaruit nieuwe vormen ontstaan. – Kortom, door de toepassing en het activeren van de
ontelbare en nog onbekende krachten, die de natuur in haar boezem verborgen houdt, krachten, die uit zich zelf in staat zijn, om zich tot een onbeperkte
en oneindige groei op te stuwen; en zoals de worm, door zichzelf te vervolmaken van een viervoeter naar een tweevoetig wezen, van tweevoeter naar
de mens, op dezelfde manier zal de mens, met de hulp van de wetenschap
eens de top van zijn mogelijkheden bereiken. Hij zal tijd en de ruimte veroveren, zich vleugels maken om zich voort te bewegen naar de sterren en de
wonderen van het heelal ontdekken.
In de ogen van de atheïstische wetenschap, zijn Paradijs en Eeuwig Leven,
zoals Christenen zich dat voorstellen en geloven, een allegorie, een mythe.
Vooruitgang is het laatste doel en einde, de wet en fundament van het leven,
waar alle menselijk denken en streven samenkomen.
De mens zal de banden van duisternis en bijgeloof en het onderdrukkende
‘ouderwetse geloof’ dapper en moedig opzij zetten. Hij moet in zichzelf geloven en in een min of meer nabije toekomst zal hij worden bekleed met een
onbeperkt, universeel koningschap over de elementen en de natuur.
De natuur, volledig ondergeschikt aan zijn vernuft, zal dan de ‘hoorn van
overvloed’ en begeerbare goederen over de nieuwe mensheid uitgieten; en
indien de huidige generatie dit ideaal van geluk niet kan bereiken, dat zij dan
troost ‘moge vinden in het vooruitzicht, dat het zal worden gevonden door
2

Monseigneur Pichenot, Aartsbisschop van Chambéry
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een meer verwijderd toekomstig geslacht, en voor dezen des te roemvoller,
omdat zij ze hebben verworven zonder de bijstand van God en enkel het resultaat zal zijn van hun eigen volharding, inspanning en vernuft.
Onnodig te zeggen dat deze banale fantasieën, onzinnige theorieën worden
tegengesproken door het verstand en het universele bewustzijn van de volken.
Zij worden ook tegengesproken door het Christelijke geloof. Inderdaad, als,
zoals trouwens het Christelijk Geloof leert, dat ons tijdelijke bestaan haar allereerste begin in God had, dan moet ook haar voltooiing en eindbestemming
in God zijn.
De mens is geschapen, om God te kennen, te beminnen, en te dienen; en, als
de mens daarin niet slaagt, noch zich met Hem onherroepelijk één kan worden, dan zou het Scheppingsplan, ontdaan van ieder rationeel doel, niet meer
zijn dan een grote vergissing en een dwaling. De mensheid, gefrustreerd in
haar liefde, haar strevingen en aspiraties, zou een andere Sisyphus worden,
of een soort roulette bal, dansend in de lucht en veroordeeld om voor altijd
rond te draaien op het wiel van het blinde noodlot. Wat heeft gerechtigheid,
moraal, de veiligheid van gezin en het openbaar gezag dan nog te betekenen
in een systeem waar een en al verwarring en tegenspraak is, waar idealen
nooit werkelijkheid worden, het goede nooit van het kwaad gescheiden was,
omdat er geen norm bestaat, waardoor het belang van een moreel leven en
echt gewetensvol handelen?
“Geschiedenis - heeft een scepticus van onze tijd gezegd,- “is de rechter van
de volken en haar oordeel, dat door de eeuwen heen voortgaat, maakt een
Laatste Oordeel nutteloos en overbodig.”
Ons antwoord hierop is, dat het oordeel van de geschiedenis niet openbaar
is, terwijl echter het kwaad dat wel is en met een arrogantie zich verheft, dat
het een schandaal is voor de mensen en een belediging aan God.
Het oordeel van de geschiedenis blijft onvolledig, omdat iedere goede of
slechte daad in beginsel goed of slecht is, een zaad van leven of dood, waarvan de auteur of handelende persoon de gevolgen, niet heeft kunnen voorzien
noch kon vermoeden. Daarom, als het Algemeen Oordeel ons niet zou zijn
voorzegt, dan zou het onze plicht zijn er om te vragen, erop aan te dringen als
een noodzakelijk gevolg, als een laatste gang van die Goddelijke Gerechtigheid, die doorheen de eeuwen de loop van de geschiedenis bepaalt en leidt,
en een laatste maatstaf is om Zijn werk te voltooien en Zijn zegel erop te
drukken.
Dit Algemene Oordeel is slechts de laatste scène van het universele drama:
het is de algemene uitvoering van al de bijzondere oordelen, die uit Gods Gerechtigheid voortvloeien. Het is alleen op deze voorwaarde, dat de geschiedenis inzichtelijk wordt en begrijpelijk, dat we haar zullen zien, niet zoals
verwarde geesten haar denken te zien, maar zoals het werkelijk is, als een
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boek dat voor iedereen openligt. (Hettinger, Apologie du Christianisme,t.IV.ch.XVI)
Een groot redenaar van onze tijd heeft eens gezegd: “De geschiedenis is niet
af, het zal beginnen in de vallei van Josaphat.”
Het christelijke Geloof en de universele bewustzijn van de mensheid bevestigen, dat de wereld moet eindigen en dat er een nieuwe orde zal ontstaan.
Deze opvatting komt ook overeen met de wetenschap en de feiten. Het is een
erkend beginsel, en een algemene wet van de natuur, dat alles in beweging is
of in ontbinding, dat alles vergankelijk is en beperkt in omvang, en onderhevig aan slijtage en verval en ouder worden en uiteindelijk verdwijnt en vergaat. Volgens de wetenschap bestaat er geen vitale kracht, of geschapen vermogen, dat in staat is energie te ontwikkelen van onbeperkte duur, en dat het
veld van haar activiteit, krachtens de wet van de schepping, beperkt en begrensd is. De meest volmaakte en gezonde organismen kunnen niet onbeperkt functioneren.
Niet alleen levende wezens, zoals planten en dieren, maar zelfs mineralen
zijn onderhevig aan tegengestelde krachten van affiniteit en afstoting en vallen uit elkaar, om nieuwe groeperingen te vormen. Zo ondergaan de hardste
rots en graniet corrosie en slijtage, die hen vroeg of laat zal doen afbrokkelen.
Men heeft sterren zien uitdoven en verdwijnen in het heelal. Alle bewegingen,
zelfs die van de hemellichamen gaan vertragen. Astronomen van naam hebben in de zon en sterren afname van hitte en licht waargenomen, wel niet erg
merkbaar, maar die niettemin na verloop van vele eeuwen, desastreuze gevolgen kunnen hebben op ons klimaat en seizoenen. Hoe het ook zij, het is zeker dat de aarde niet meer de zelfde vruchtbaarheid of vegetatieve kracht
heeft, die ze had in de eerste eeuwen van de mensheid. Net zoals de wereld
haar morgen en jeugd heeft gehad, zo zal er een tijd komen, dat de wereld
haar schemering zal hebben, wanneer zij naar verval en haar levensavond
ijlt.
Deze waarheden, die berusten op waarneming en met gezond verstand en
gemakkelijk zijn te bevatten, heeft alleen het Christendom feilloos kunnen
aantonen. “In dit opzicht onderscheidt de christelijke Leer zich van moderne
denken. Zij benadrukt, dat de mens na dit leven een nieuw bestaan wacht.
Opdat dit bestaan tot werkelijkheid komt, is het absoluut noodzakelijk, dat de
voor de mens duistere en ondoordringbare natuur doorzichtig wordt gemaakt en verhelderd in een toekomstige staat, die tussen de zichtbare en onzichtbare dingen harmonie zal brengen, tussen het vergankelijke en onvergankelijke, tussen stof en geest. Alleen in die toekomst, in zo’n einde van het
menselijk bestaan, kan het bewustzijn van de mens rust vinden. Voor deze
hoop zijn wij verschuldigd aan Christus, wiens belofte ons toestaat, na de eind
crisis, een nieuwe aarde en een nieuwe hemel te verwachten.”3) Dus, de wereld
3
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zal een einde. hebben; maar is dit einde ver of dichtbij? Dat is een belangrijke
en boeiende vraag, die voor Christenen de moeite waard is om over na te
denken.
De heilige Schrift laat ons op dit punt niet helemaal in het duister. Zeker,
zonder twijfel heeft Jezus Christus gezegd, toen Hij sprak over de exacte datum:
“Wat betreft dag of uur, weet niemand het, noch de engelen in de Hemel maar
de Vader alleen.”4) Anderzijds toonde Hij aan dat er bepaalde tekenen en
aanwijzingen waren waardoor wij kunnen weten, dat de vervulling van de
Profetieën dichtbij is, en dat de wereld haar einde nadert.
Jezus Christus is met de mensheid als geheel op dezelfde manier te werk
gegaan als met ieder individu afzonderlijk: zo is onze dood zeker en staat ons
sterven vast, maar het uur is ons onbekend. Niemand van ons kan zeggen, of
hij nog een week te leven heeft of een dag, en ik die tot U spreek weet niet of
ik deze voordracht, die ik begonnen ben, zal afmaken. Maar als we op ieder
ogenblijk bij verrassing genomen kunnen worden, dan zijn er niettemin toch
tekenen die wijzen dat ons laatste uur op handen is, en dat we gebukt gaan
onder een banale illusie, als we ons verbeelden dat we hier beneden nog een
lang stuk van ons leven te wachten staat.
De Heer zegt ons: “Leer van de vijgenboom een les. Wanneer haar takken
groen worden en knoppen uitlopen, dan weet je dat de zomer nabij is.” Eveneens wanneer je al deze dingen ziet gebeuren (d.w.z. oorlogen, hongersnood,
aardbevingen) zullen jullie weten dat de Mensenzoon voor de deur staat.”5)
Waarlijk, deze openbare calamiteiten, verwarringen, en de veranderingen in
de natuur en in de normale loop van de seizoenen, die de laatste komst van
de Zoon van God zal kenmerken, zijn vage en onbepaalde tekenen. Ze verschenen meer of minder intensief, in iedere noodlottige periode van de geschiedenis van de mensheid en werden in alle tijden van crisis en religieuze
wanorde aan de hemel gezien.
In de tijd van de Maccabeeën zag men veertig dagen lang al tekenen in de
lucht. Gedurende veertig dagen zag de hele stad Jeruzalem, ruiters op paarden in de lucht, als cavalerie troepen. De paarden in cavalerie eenheden in
goudbrokaat en met lansen bewapend, vielen elkaar aan. Zij leken gewapend
met speren en getrokken zwaarden; hun wapens waren gemaakt van goud en
hun helmen en borstplaten waren oogverblindend. Het volk, door schrik bevangen baden vurig tot God, opdat deze tekenen mochten leiden tot hun bevrijding, en niet tot hun verwarring en ondergang.6)
Tijdens de belegering van Jeruzalem onder Titus, werd het Heilige der
Heiligen door mysterieuze krachten geschokt. Dit ging, gepaard met vreemde
geluiden, en stemmen, die schreeuwden: “Laten we weggaan van hier, laat
4
5
6
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2Maccabeeën 3,22-30
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ons van hier weggaan.” Een hoofd Rabbijn was stomverbaasd door dit angst
aanjagende bovennatuurlijke verschijnsel en riep uit: “Oh! Tempel, waarom
ben je verstoord en waarvoor ben je bang?
Dus om geen aanleiding te geven tot enig misverstand of verkeerde interpretatie, zegt Christus, dat de plagen en voortekenen in de natuur, die voor de
mensheid het einde der tijden kunnen betekenen, slechts het voorspel zullen
zijn en het begin van nog groter ellende: “Dezen zijn de vroege fasen van de
geboortepijnen.”7)
Dus, uit deze rampen en actuele revoluties, morele wanorde, grote religieuze en sociale omwentelingen waarvan Europa en de wereld op dit moment
het toneel zijn kan men geen enkele conclusie afleiden over het einde der tijden. De tekenen vandaag zijn van hetzelfde soort als die van vroegere tijden
en de ervaring leert ons, dat die onvoldoende bewijs zijn van de nabijheid
van het Laatste Oordeel.
Belangrijk is evenwel op te merken, dat Christus, in Zijn profetie, bepaalde
tekenen, die betrekking hebben op het einde van de wereld met die van de
verwoesting van Jeruzalem in een enkel verschijnsel combineert. Dat doet
Hij, ten eerste, omdat die twee gebeurtenissen op elkaar gelijken. Ten tweede, omdat in God geen verschil is in de opeenvolging in tijd van de ene gebeurtenis naar de andere. De dichtbije feiten en die van een meer verwijderde datum, zijn duidelijk aanwezig in Zijn Geest, en Hij ziet ze alsof ze op het
zelfde moment hebben plaatsgevonden....Bovendien wist Onze Heer Jezus
Christus, dat de Apostelen, voor dat ze door de Heilige Geest verlicht werden,
doordrenkt waren met illusies en joodse vooroordelen. In hun ogen was Jeruzalem het hele universum. Haar ondergang betekende voor hen de ineenstorting van de wereld. Ten gevolge van dit enge, overdreven patriottisme,
dat hen beheerste, bleven de Apostelen tot aan de verwoesting van Jeruzalem
volhardend in hun waakzame en onophoudelijke aandacht. Deze neigingen
trachtte Christus met onderrichtingen hen in de juiste richting te leiden, weg
van de banale aardse verwachtingen, en hun nieuwsgierigheid te prikkelen
door aan hen de verborgen geheimen van de toekomst te ontsluiten.
Vandaar toont Hij hen in Zijn profetie, als het ware, twee perspectieven en
twee horizonten, die vergelijkbare kenmerken vertonen. In Matheüs en Marcus lijken de twee gebeurtenissen - de verwoesting van Jeruzalem en het einde van de wereld – eerder door elkaar heen te lopen.. In Lucas echter worden
de twee gebeurtenissen heel duidelijk onderscheiden: er zijn trekken die enkel verwijzen naar het einde van de wereld, zoals deze: “Er zullen tekenen zijn
in zon, maan en sterren. Op de aarde zullen de volken in angst verkeren, verbijsterd bij het gebulder van de zee en de golven. Mensen zullen het besterven
van angst in afwachting wat op de aarde komen gaat. De krachten van de he-
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mel zullen worden geschokt. Daarna, zullen de mensen de Mensenzoon zien
komen op de wolken des hemels met grote macht en majesteit.”8) –
Zal de wereld nog een eeuw blijven bestaan? Zal het eindigen met ons huidig
millennium? Zal de mensheid onder de Christelijke wet van de Genade,. na
een aantal jaren overgaan, naar de natuurwet of de wet van Mozes?
Dit zijn vragen, waarop het niet toegestaan is een veronderstelling of gissing te wagen. Alle berekeningen en onderzoekingen, waaraan geleerden zich
hebben gewaagd, zijn ijdel gebleken, omdat zij geen ander belang hebben gediend dan hun nieuwsgierigheid te bevredigen. De Voorzienigheid heeft bepaald dat deze dag geheim zal blijven en dat niemand dit kan ontsluieren of
ontrafelen tot het werkelijk gebeurt: “De die illa nemo scit.” 9)
En laat niemand denken, dat, als we de dag niet kunnen vaststellen, minstens de periode of het jaar kunnen bepalen.“Neen! zegt Augustinus, het
woord ‘dag’, in de heilige Schrift moet worden verstaan in de betekenis van
een min of meer lange tijdsduur. Het getuigenis van de Kerkleraar gaat samen
met die van de profeet Malachias:“ Ja!, Hij komt, zegt de Heer der heerscharen.
Maar wie zal het uithouden wanneer Hij verschijnt?-10) Zakarias is nog preciezer en sterker: “Op die.’dag’ zal het niet meer koud zijn of vorst. Het zal één
lange ‘dag’ zijn, aan God alleen bekend, geen dag en geen nacht, want in de
avond zal het licht zijn.“11)
De reden is, omdat het einde van de wereld niet simpelweg het effect zal zijn
van een natuurlijke oorzaak maar vooral afhankelijk is van de Wil van God,
die ons niet is geopenbaard.
Het is een kwestie van Geloof, dat de bestemming van de mens tot een einde wordt gebracht, wanneer het getal van de Heiligen en uitverkorenen vol
zal zijn en het eindpunt heeft bereikt .Welnu, geen mens kan, – om wat voor
reden ook, of zelfs steunend op waarschijnlijke gissingen - het getal van de
uitverkorenen of voorbestemden kennen, en nog minder het tijdstip dat dit
getal volledig zal zijn. Wie zou bijv. durven beweren, dat er in de komende
eeuwen meer of minder mensen zullen worden gered dan in de voorafgaande? En of het getal van de toekomstige heiligen groter of kleiner zal zijn dan
dat van de voorafgaande, is onmogelijk te voorspellen, noch wanneer het getal van de uitverkorenen vol zal zijn. Is het niet een constant gegeven, dat er
in het leven van de Kerk onvruchtbare periodes zijn geweest van weinig heiligen, maar ook weer tijden, waarin veel heiligen voorkwamen. Daarom, gezien de oorspronkelijke oorzaak van de wereld, die niet anders is dan het
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verborgen mysterie van predestinatie of voorbestemming, kan niemand weten of het einde van de wereld nabij is of nog veraf. 12)
Echter, als Christus ons leert, dat het einde van deze laatste grote dag een
geheim is, dat God, in de plannen van Zijn soevereine Wil voor zichzelf heeft
gehouden– “Tempora et momenta, quae Pater posuit in sua potestate-13) en dat
dit geheim al onze berekeningen tart tot het uur van haar vervulling, niettemin, om ons tegen zorgeloosheid en een vals gevoel van veiligheid te waarschuwen, maakt Hij onophoudelijk de mensen er op attent, dat ten eerste: het
einde van de wereld absoluut zeker is; ten tweede, dat het betrekkelijk dichtbij is; ten derde dat zij niet zal plaats vinden totdat niet de gewone en algemene tekenen, zoals als er zich alle tijden hebben voorgedaan, maar eigen en
speciale tekenen, die Hij duidelijk aan ons heeft aangetoond. Deze tekenen
zijn niet alleen calamiteiten en revoluties in de sterren, maar gebeurtenissen
met een openbaar karakter, die tot de religieuze en sociale orde behoren, op
welke het onmogelijk is dat de mensheid zich kan vergissen.
- De eerste van de gebeurtenissen die een voorafschaduwing zijn van de
eindetijd is die, waarnaar de Verlosser verwijst in Matteüs 24,14 waar Hij
zegt: “Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal worden verkondigd over de hele
wereld als een getuigenis voor alle volkeren. Alleen daarna zal het einde komen.“ Het tweede van deze tekenen zal de verschijning zijn van de ‘Man van
het verderf’ de Antichrist.14) de derde: de bekering van het Joodse volk., die
de Heer Jezus zullen aanbidden en Hem erkennen als de beloofde Messias 15)
“Tot dan, zegt de Apostel Paulus, dat niemand zich vergisse, alsof de dag van de
Heer voor de deur staat.”16 ).
Het is duidelijk, dat de laatste twee gebeurtenissen, waar de Apostel Paulus
over spreekt bedoeld zijn, om de nadering van grote rampen te duiden. Dezen
hebben zich tot dus ver niet voorgedaan. De Antichrist is nog niet verschenen,
zoals we zullen aantonen in de volgende conferentie. Het Joodse volk, heeft
zich nog niet de dikke sluier afgeworpen die hen verhindert, om Hem, die zij
gekruisigd hebben te erkennen als God. De vraag blijft gewettigd te stellen, of,
in de huidige tijd het Evangelie over de hele aarde verkondigd is, en daarvan
getuigenis is afgelegd voor alle volken? Op dit punt Zijn de Vaders en Doctors
verdeeld. Sommigen beweren dat de woorden van Christus een morele interpretatie hebben en moeten worden verstaan in de betekenis van een gedeeltelijke, summiere prediking: om vervuld te worden is het voor hen voldoende, dat de missionarissen een bepaald aantal individuele geesten moeten
hebben verlicht in de verschillende delen van de bewoonde wereld en dat op
12
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ieder verlaten en verre heuveltop het kruis moet zijn opgericht op zijn minst
één keer. Anderen zoals Hiëronimus en Beda, 17) leren, dat de Woorden van
de Zoon van God moeten worden verstaan in de meest strikte en letterlijke
betekenis.
Cornelis á Lapide, beroemd exegeet van de Heilige Schrift, is van mening,
dat het einde der tijden pas zal aanbreken wanneer het Christendom niet alleen is verkondigd, maar ook structureel gevestigd is als een openbaar instituut, dat alle rassen en volkeren van de wereld omvat en wel zodanig dat er
geen plek op de wereld is dat nog niet is ontdekt of in kaart gebracht. Overal
moet het Licht van het Evangelie in al haar kracht hebben geschenen. De Kerk
moet zichzelf zichtbaar hebben gemaakt in haar wetgeving, Eredienst en Hiërarchie, - kortom, waar de grote profetie: “Er zal één kudde zijn en één Herder” geheel zal zijn vervuld.18)
Deze mening heeft onze voorkeur, omdat het meer in overeenstemming is
met het getuigenis van de Heilige Schrift en de Wijsheid en Barmhartigheid
van God, voor wie alle mensen gelijk zijn, maar die de redding van alle mensen beoogt en geen mensen uitsluit van het licht en de Genade van de Verlossing. Tenslotte komt het meer overeen met Gods wegen van de Voorzienigheid, die een gelijke zorg heeft voor alle mensen en hen om beurt roept tot de
kennis van haar wet, in de tijd toebedeeld door haar onveranderlijke Raadsbesluiten.
Men hoeft slechts een blik te werpen op de wereldkaart, om te ontdekken
dat het Licht van Evangelie nog lang niet overal is doorgedrongen, en dat grote menigten in deze huidige wereld van de Genade van de Verlossing verstoken blijven.
Zo hebben tot nu toe Centraal Azië en de bergen van Tibet de pogingen van
onze meest onverschrokken missionarissen weerstaan of getrotseerd. Niemand heeft ons precies een verslag kunnen geven van de sociale en religieuze gewoonten van de volken van Centraal Afrika, ondanks de recente ontdekkingen van de grote meren en hoog tafelland, waar, voorheen, niets anders
werd gedacht te zijn dan zand en woestijn. Engeland en andere naties hebben
koloniale buitenposten gevestigd op de kusten van Oceanië (Zuidzee eilanden), maar het binnenste van de kolossale continenten moet nog worden
verkend. (NB:niet meer!)
Duidelijk,. het Evangelie is nog lang niet als een Boodschap van Heil en Verlossing aan alle naties verkondigd. Kunnen we zelfs zeggen, dat het met voldoende luister is verkondigd, en zodanig, dat er geen excuus is voor hen die
hebben geweigerd er gehoor aan te geven? Op ieder bladzijde van de annalen van het Propaganda Fide vinden we deze droevige spanning opwellen uit
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het hart van apostelen: “Daarom, vraag de Heer van de oogst, om werkers te
sturen om te oogsten.” 19)
Welnu, het staat geschreven dat, aan het einde der tijden, het Evangelie zal
gegeven zijn als een getuigenis aan alle volken. David roept uit: “Alle volken,
tot het uiteinde van de aarde, zullen de Heer indachtig zijn en naar Hem terugkeren, want de heerschappij hoort Hem toe en Hij regeert de naties.”20)
David gaat verder: “Moge Hij heersen van zee tot zee en van de Rivier tot de
uiteinde der aarde. Zijn vijanden zullen voor Hem buigen en het stof likken. De
koningen van Tarsis en de Eilanden zullen gaven offeren; de koningen van Arabia en Sheba zullen Hem schatten brengen.” 21)
De Heer spreekt tot de Kerk door Isaiäs: “Vergroot de ruimte van je tent,
spreid uit je tent ruimhartig, verleng je touwen en maak de inzet voor voortplanting sterk. Want je zal naar buiten verspreiden naar de rechter en de linker kant; uw afstammelingen zullen de naties onteigenen en zullen de steden
bevolken.” 22)
Deze teksten zijn expliciet en precies en geven een duidelijk getuigenis af,
dat er een tijd zal komen, wanneer alle ketterijen en schisma’s zullen worden
overwonnen, en het ware Geloof zal worden gekend en beleefd op alle plaatsen onder de zon.
Deze eenheid zal zeker niet gemakkelijk tot stand komen. De komst van deze ‘gouden eeuw’ zal niet over rozen gaan. De fundamenten van de Kerk waren gebouwd met het bloed van martelaren, en het zweet van de Apostelen.
Dus er staat ons nog een zware strijd te wachten en bittere weerstand, een
strijd die niet zonder bloed zweet en tranen zal zijn.. De geest der duisternis
zal wederom zijn verleidingen en listen volop aanwenden We mogen er van
uitgaan, dat de Kerk vreselijk zal worden vervolgd, erger dan ze ooit heeft
gekend..
Van de andere kant moeten we Gods wegen leren doorgronden: dat alle
verbazingwekkende uitvindingen van de moderne tijd een goddelijke bedoeling hebben. Zou het niet zo kunnen zijn dat God in onze dagen de mens een
glimp laat zien van de geheimen en verborgen schatten van de schepping?
Zou hij al deze wonderlijke instrumenten, zoals stoom, magnetisme, en elektriciteit (nu: kernenergie en computer technologie) in zijn handen hebben
gelegd voor niets anders dan een nieuwe prikkel voor zijn hoogmoed, en zijn
onderdanige verslaafdheid van zijn eigenliefde en hebzucht? Was iets dergelijks niet de gedachte, die Hij uitdrukte door de stem van de profeet, toen Hij
zei: “Ik zal vleugels geven aan Mijn Woord, vuur optuigen voor mijn wagens,
grijp mijn apostelen als in een stormwind, en voer hen in een oogwenk te midden van de barbaarse naties.”
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Dus de tijd is nabij wanneer Christus volledig de overwinning zal behalen,
wanneer in echte waarheid Hij zal genoemd worden Heer van de aarde: Deus
omnis terrae vocabitur.” 23)
Op het moment wijzen talrijke tekenen op een grote overwinning voor het
Christendom. Hebben onze vijanden er geen voorgevoel van? Waarschuwt
een geheim instinct hen niet, dat de dagen van hun macht geteld zijn en dat de
tijd, wanneer het hen gegeven is om de over hand te krijgen niet van lange
duur kan zijn? Dit is waarom zij in de oorlog, die zij voeren tegen de Kerk van
alle soorten hatelijke corruptie gebruik maken, alle hypocrisie verschaft hun
een masker van goddeloze politiek. De revolutie verheft brutaal haar banier
tegen religie, eigendom, het gezin, en ondermijnt de fundamenten van de
maatschappelijke orde. De pers, los van iedere zelfbeheersing, zaait in duizenden organen de meest verderfelijke en subversieve ideeën en het dodelijkste gif.
Men begrijpt, dat, in zo’n situatie, de machtigen zich besluiteloos voelen in
hun in hun beraadslagingen, en hun moed en standvastigheid schijnen te
wankelen. We kunnen begrijpen, dat zij achter de wolken en troebele horizon, sombere vooruitzichten zien en zij voorpellen een nieuwe uitbarsting
van criminaliteit, corruptie en oorlogen en verschrikkelijke ontreddering.
Toch is het juist de ongelooflijke vermetelheid, de voortdurende terugkerende woede van onze vijanden, die ons hoop geven van een nieuwe glorievol
tijdperk voor de Kerk. Heden valt men overal het Christendom aan in de
kunst en de wetenschappen, in de Kerk en in de Staat, in Europa, in Azië, in
de oude en nieuwe wereld. Dat is zeker een aanwijzing, dat de Kerk van Christus overal en in alle plaatsen zal overwinnen. Wanneer zal dit zijn? God alleen weet het, maar het is een feit: Het Bloed van de martelaren wordt het zaad
van nieuwe Christenen. De Kerk heeft onvergankelijke beloften. Zoals Zij door
de Rode Zee kwam, zo ging zij het Beloofde Land in. Het uur van duisternis
maakt plaats voor dat van het Licht. Alle vijandige wetenschap alle schimmige
intriges ten spijt, hoort zij om haar heen, op de smarten van Golgotha, de zegeningen en Hosanna’s klinken van de bevrijding.
Dus laten we de moed niet verliezen. Begroeten we de toekomst, die komen
gaat. En ook al is op dit moment, ons land ten prooi aan wanorde en haar fortuin en politieke invloed de inzet zijn geworden van onverzadigde ambities
en vulgaire nietsnutten worden bevochten, zoals de Verloren Zoon van het
Evangelie, dan zal het niet lang meer duren en zal zij zich de tijden van vrede
kennen en eervolle eeuwen van haar jeugd zien terugkeren en haar ketenen
en het masker van haar smaad afwerpen. Toch,ook al zou het einde van de
wereld nog vele eeuwen moet worden uitgesteld, wat zijn eeuwen vergeleken
met de jaren van de eeuwigheid? Ze zijn nog minder dan een seconde, in een
oogwenk zijn ze voorbij. Toen de Zoon van God op een wolk ten hemel werd
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opsteeg, konden de Apostelen hun ogen niet van de hemel afwenden waarheen Hij was opgegaan. Plotseling verschenen twee engelen in witte gewaden aan hen en zeiden: “Mannen van Galilea, waarom staan jullie hier naar de
hemel te staren? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen zal wederkeren zoals
jullie Hem hebben zien opgaan in de Hemel.”24)
Elders zegt Jezus: “Binnen een korte tijd zullen jullie mij niet meer zien, maar
spoedig daarna, zullen jullie mij weer zien, omdat ik naar de Vader ga.” 25) Ofschoon Christus ons onwetend wilde laten omtrent de exacte tijd van het
einde van de wereld, achtte Hij het passend ons toch gedetailleerde informatie te geven over de manier en omstandigheden van dit grote gebeuren. Het
einde van de wereld, zegt Hij, zal in een ogenblik en onverwacht geschieden:
“De dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht.” 26) Het zal op een tijdstip komen, dat de mensheid, diep gezonken is in onverschilligheid, ver van
alle denken over Gods gerechtigheid. De Goddelijke Barmhartigheid zal al
haar bronnen en middelen hebben uitgeput. De Antichrist zal zijn ver schenen. De mensen over de hele aarde zullen tot de kennis van de waarheid zijn
geroepen. De Katholieke Kerk zal volgroeid zijn tot de volheid van haar leven
en vruchtbaarheid voor de laatste keer. Niettemin, zullen al deze gunsten en
voortekenen, nogmaals, verdwijnen uit de harten en het denken van de mens.
Door een misdadig misbruik van de genaden, zal de mensheid zijn teruggekeerd naar haar braaksel. Hun gehechtheden en al hun aspiraties concentrerend op de goederen en vulgaire genoegens van deze wereld, zullen zij, volgens de Heilige Schrift, God de rug hebben toegekeerd, zodat zij niet meer
naar de hemel kunnen opzien, en haar rechtvaardig oordeel indachtig zijn. 27)
Alle geloof zal uit hun hart verdwenen zijn. Alle vlees zal de weg van het verderf zijn gegaan. Het Goddelijke Oordeel zal zodanig zijn, dat er geen redding
meer aan is. Zoals Christus zegt, het zal zijn als in de dagen van Noah.-28) In
die tijd leefden de mensen zorgeloos, legden plantaties aan, bouwden luxueuze huizen, maakten grappen met de oude Noah, toen hij als timmerman aan
het werk ging, Dag en nacht, bouwde hij aan zijn Ark. “Gekke man! Dromer!”
zeiden ze. Dit ging zo door totdat dat de vloed kwam, en de hele aarde in de
golven verdween. De zondvloed kwam en vernietigde allen.” 29).
Zo zal de finale catastrofe plaats vinden, wanneer de wereld haar toppunt
van veiligheid heeft bereikt, en markten overvloeien van geld, en aandelen
nooit zo hoog. Er zullen nationale vieringen zijn, grote tentoonstellingen en
de mensheid, zwemmend in een nooit vertoonde materiële welvaart, zal de
hoop op de hemel hebben opgegeven. Banaal achter de laagste genietingen
24

Handelingen 1,10-11
Johannes 16,16
2Petrus 3,10
27
Daniël 13,9 : “Ze onderdrukten hun geweten; zij lieten hun ogen niet opzien naar Boven, en hielden het juiste oordeel niet in hun
geest.
28
Mattheüs 24,37-38
29
Lucas 17,27
25
26

27

van het leven aan lopend, zullen de mensen, zoals de vrek in het Evangelie
zeggen: “Mijn ziel, je bezit goederen, die vele jaren duren. Eet en drink en wees
vrolijk”30)
Maar plotseling, midden in de nacht, -“in media nocte”- want het zal te
midden van duisternis zijn, en op dat noodlottige nachtelijk uur, toen de Heer
eens in Bethlehem verscheen in alle nederigheid, dat Hij weer zal: verschijnen, dan in Majesteit en Glorie, dan zullen de mensen, uit hun slaap opschrikken en een groot weeklagen horen en lawaai, en een stem zal hen wakker
roepen:“Zie, de bruidegom is hier! Komt naar buiten, Hem tegemoet.” 31)
In de annalen van Savoye, wordt de herinnering en traditie bewaard van
een afschuwelijke catastrofe, die ons het beeld biedt van wat zal gebeuren
wanneer God de mensheid in de steek laat en Zijn geduld als het ware is uitgeput . Honderden jaren geleden, 24 november 1248, op de vooravond van de
dag dat de Kerk het feest viert van de H.Catharina gebeurde het. Het was een
zachte avond, de lucht kalm, en de sterren twinkelden aan de hemel. De hele
vallei, waar de huidige stad Chambéry lag, was het rustig en veilig..
Een boosaardig en ongodsdienstig man heerste als een tiran over een stad,
die nu voor altijd weg is, maar die naast de stad van mijn verhaal stond. 32)
Deze man had een groot aantal vrolijke kameraden bijeen verzameld. Met
feesten en drinkgelagen, vierde hij de heilig schendende plundering van een
klooster, dat hij veranderde in een profaan gebruik, nadat hij meedogenloos
de monniken en de heilige bewoners, die de wettige eigenaars waren, had
verdreven. Zoals Balthasar in de tijd van Daniël drinkgelagen hield met de
Heilige Vaten van de Tempelroof-33) zo deed ook die tiran met zijn edelen als
zijn gasten en een feestmaal hield dat gepaard ging met godslasteringen en
duivelse spot. Zo, zal de eindcatastrofe geschieden, wanneer de wereld zich
het meest veilig waant, Plotseling, in een oogwenk, in het midden van de
nacht, begon de grond te schudden met een akelig lawaai. Hemel en de aarde
leek te vergaan door een hevige orkaan, stemmen en geloei van stormen, die
leken te komen uit de donkere krochten van de Hel; en, voordat men tijd had
om een veilig heenkomen te zoeken werden zij levend begraven onder de
neerstortende massa van een gigantische berg: een stad, vijf dorpjes, en een
hele streek van zes duizend inwoners werden in de afgrond verzwolgen, de
sporen daarvan staan geschreven in onuitwisbare letters op de fragmenten
van onze zielen, en blijven als een onuitwisbaar en levende herinnering van
gemengde gevoelens en afschuw in de geesten van onze mensen.
Dit beeld, ontleend aan een van de meest gedenkwaardige en vreselijke gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan in onze geschiedenis, is, in zekere
zin, meer treffend dan die van Noah en de Zondvloed: want toen hadden de
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mensen nog tijd om hun gedachten te verzamelen en genade van berouw te
verkrijgen, alvorens ten onder te gaan, en de ramp trof hen niet onvoorbereid
en onverwacht. Ofschoon niet iedereen zich kon redden voor ‘t aardse leven,
zegt de H.Petrus duidelijk, kon toch een groot aantal naar God terugkeren en
zichzelf redden voor het andere leven. 34)
In de eerste brief van de Apostel Petrus, zegt hij dat, toen de heilige Ziel van
Jezus Christus was gescheiden van Zijn Lichaam, “was het in de geest dat Hij
ging prediken tot de geesten in de gevangenis. Zij hadden niet gehoorzaamd
vanaf Noah’s dag, toen God geduldig wachtte tot de Ark klaar was.”35)
Op de dag van het Oordeel echter, zal het worden zoals beschreven in het
voorgaande verhaal: het zal gebeuren36) onmiddellijk en met geweld.
Christus leert ons: “Als een man op het dakterras is, moet hij niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen. Als een man op het veld is, moet hij niet
terugkeren om zijn mantel op te halen. Het zal zwaar zijn voor de zwangere
vrouwen en voedsters in die dagen...Als iedereen je zegt: ‘Kijk, de Messias is
hier’ of Hij is daar’ geloof het niet...want zoals de bliksem schicht van het oosten
naar het westen, zo zal de komst van de Mensenzoon zijn.”37) Hoe en waarmee
deze grote verwoesting zal plaats vinden? Wat zal de effectieve oorzaak zijn,
de veroorzaker, en het directe, onmiddellijke instrument?
Op deze vragen kan en wil de Heilige Schrift geen antwoord geven noch één
van de omstandigheden vermelden van deze gebeurtenis, de ernstigste en definitieve van al die sinds de schepping zich hebben voorgedaan. Het leert dat
de wereld niet ten onderzal gaan zoals tijdens de Zondvloed, en dat zij ook
niet ineen zal storten door vloedgolf van lava zoals dat was met Herculaneum
en Pompeji in de streek van Titus, maar zal worden verbrand en verwoest
door vuur: Terra autem et quae in ipsa sunt opera exurentur.38) Dat was al het
aloude geloof van de Egyptische en de Persische wijsgeren. Cicero zei, dat de
wereld zou eindigen door vuur.
Het is opmerkelijk, dat de huidige wetenschap parallel loopt met de Heilige
Schrift, en aantoont, dat vuur de grote architect zal zijn van Gods Gerechtigheid en van de vernieuwing, die zal volgen, wanneer dit zich voordoet.
Zo zegt de wetenschap, zoals de Bijbel leert, dat vuur de eerste geschapen
kracht was, die haar energie heeft ontwikkeld en haar activiteit heeft ge34
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toond. Het was door vuur, dat de natuur vruchtbaar werd en de elementen in
werking traden. Daaruit kwamen de grote transformaties van de primitieve
wereld voort, het ontstaan van bergen en sterren en tenslotte het opkomen
van het universum, met haar hele orde en verscheidenheid, die zich aan onze
bewonderende blik toont.
Genesis 1,2 zegt: “De aarde was ongeordend en leeg, en duisternis hing over
de wereldzee en Gods Geest zweefde over de wateren.” Met andere woorden,
zoals deskundigen verklaren, was de materie vervluchtigd en in de toestand
van damp. Voordat de Schepper de materie haar eigenschappen en verschillende vormen had gegeven, door haar te delen en coördineren in zes dagen
arbeid, waren al deze onderdelen een warboel, ongeordend, en in een chaotische toestand. Aarde, zon en sterren boden een beeld van een kolossale
vloeibare, gasachtige zee, verspreid over een reusachtige ruimte. Deze zee
was bewegingloos, log en traag. Het borrelde aan de oppervlakte en in haar
aller binnenste diepte, werd alles in beweging gezet onder de levendmakende
adem van een Beweger, die geen ander was dan de Geest van God: ”en Gods
Geest zweefde over de wateren.”“De elementen zullen worden verwoest door
vuur 39)
De Heilige Geest onderwierp de materiële substantie aan een soort incubatie. Onder de werking van deze extreme hitte van onmetelijke intensiteit, ondergingen de elementen een gieten en hergieten, vervolmaakten zichzelf,
verwierven hun kracht en energie, en vergoten hun afval, zoals goud, dat verfijnd en gescheiden wordt van roest, in de smeltkroes, waarin het gegoten is.
Wanneer dus omgevormd door de windstoot of gloed van deze oven van de
Heilige Geest, werden zij in staat gebracht om Gods Woord te horen en de
Schepper riep en zei:
“Daar zij licht”. En er was licht; en nadat Hij nacht en dag had gemaakt en het
uitspansel had ontworpen, Hij scheidde de vaste materie van de dampige
massa erom heen, en zei, het droge noemde God aarde en het samengevloeide
water noemde God ‘zee’ God sprak ook tot de wateren, en liet, op onze globe,
buiten het vloeibare deel, slechts wat nodig is om de aarde te irrigeren en de
bassins van de zeeën te vullen, en de rest weg te zenden in de toestand van
damp en lucht: “God maakte het uitspansel en scheidde het water boven het
uitspansel van het water eronder.40)
Het was een groots en subliem schouwspel, dat aanzet zou worden voor lange en prachtige ontwikkelingen. Wie zou niet begeesterd geraken en zijn
hart voelen trillen, bij het schouwspel van de scheppende daad, het meesterwerk van goddelijke wijsheid en macht, die stromen licht en schoonheid opwerpt van de vormeloze, schemerige oceaan, en die alle logge wezens in beweging zet en die de goddelijke Geest bekleed heeft met zijn karakter, hen
doordringend met Zijn vuur en straling? “Door het Woord van de Heer werden
39
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de hemelen geschapen; door de adem van Zijn mond heel hun heir.”41) Vandaag,
echter, kunnen we slechts ter loops over deze wonderlijke werken spreken,
en voor zover het betrekking heeft op ons onderwerp.
Welnu, dezelfde Geest van God, die schatten van harmonie en volmaaktheid
heeft uitgestrooid over het universum, zal evenzo handelen, wanneer het
komt tot het ordenen van de nieuwe hemel en het bouwen van dat paleis, dat
eeuwig zal dienen als woonplaats voor de verheerlijkte mens. Hier zijn ze niet
aan het fantaseren, en is ons woord niet het onze maar dat van al de profeten,
die gesproken hebben en van al de Evangelisten, die geschreven hebben:
“Vuur gaat voor Hem uit, en verteert Zijn vijanden alom...De bergen smelten als
was voor de Heer.”42) Voor haar schittering, zal de zon verduisteren en de
maan zal geen licht meer geven en de sterren zullen vallen. Dat betekent,
ontbonden geweest te zijn voor de tweede keer, zullen zij vervliegen als stofdeeltjes in de lucht.43) Dat vuur zal het zijn, dat de bozen zal verslinden als
stro, en merg en been zal doordringen, en hen voor altijd zal verteren. Het zal
voor de rechtvaardigen in de laatste dagen de laatste beproeving zijn- Voor
hen zal het de plaats innemen van het Vagevuur, waarvan de louterende
vlammen, op het moment van de verrijzenis, zullen worden uitgedoofd, om
nooit meer te worden aangestoken. Het zal de vuurproef zijn, waarin zij de
overblijfselen zullen afwerpen van hun aardse rust, zodat geen smet de glans
van hun gewaden zal vervagen, wanneer zij zullen verschijnen voor de troon
van God. Dit alles staat zonder enige twijfel met absolute zekerheid te gebeuren, zoals God zelf dat is en zoals Zijn geest van Waarheid is, die zich niet kan
vergissen noch liegen of bedriegen kan. Men kan met zekerheid vaststellen,
dat allen deze wereld hier beneden zullen hebben verlaten, voordat wij van
dit grote schouwspel van verwoesting en vernietiging getuigen zullen zijn.
Toch heeft Jezus Christus het nuttig geacht, dat wij hiervan op de hoogte zouden worden gesteld en onderricht, omdat deze grote waarheden niet van een
speculatieve orde zijn, maar bedoeld zijn, om praktische en onmiddellijke
uitwerkingen op ons dagelijks levens gedrag uit te oefenen.
Inderdaad, als de aarde en alles wat zij bevat in één dag moet verdwijnen
door vuur, dan zijn de goederen van deze wereld van niet meer waarde dan
hout of stro. Wat voor zin heeft het dan, van die dingen het voorwerp te maken van onze begeerten en zorgen? Waarom bouwen willen en sporen na la41
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Psalm 33,6
Psalm 97, 3-5

Volgens de Evangelie teksten, zullen de krachten der hemelen worden geschokt – Virtute Dei commovebunter – en
zullen de sterren van de hemel vallen. hoewel dat niet alleen de aarde betreft, maar ook de sterren, ja het hele planetaire
stelsel, zal worden losgelaten en in wanorde geraken. Door een aan de mens onbekende geheime oorzaak, kan Hij in de
hemelse bewegingen verwarring en wanorde teweeg brengen, die hen in een oogwenk in een volslagen omverwerping
storten. In de planeten en hun satellieten kan Hij de wetten van de aantrekkingen de zwaartekrachten neutraliseren of
opheffen, die door wetenschappers onveranderlijk en eeuwig worden geacht. We weten dat dit te gebeuren staat en de
eeuwige Waarheid heeft formeel voorspeld, dat de vernietiging en scheuring van de hemelen aan het einde der tijden zal
komen. Deze ondergang staat vast: “De hemelen en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen niet voorbijgaan.” (Mattëus 24,35)
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ten van ons vernuft en kunnen, daar waar wij geen vast verblijf hebben en
waar de vorm van deze wereld zal verdwijnen, als een tent, die geen schuilplaats biedt aan de reiziger?
Zullen we zeggen, dat deze afschrikwekkende ramp niet zal gebeuren dan
in de eeuwen der eeuwen? Maar Jezus Christus heeft ons gezegd, dat een duizend jaar slechts een ogenblik zijn vergeleken met de Eeuwigheid, en wanneer het moment zal zijn gekomen – wanneer, wij van het land van het toekomstig leven, de getuigen en acteurs zullen zijn in dit hoogste drama – dan
zal de hele tijdspanne van de mensheid zo kort lijken te zijn, dat wij nauwelijks beseffen, dat het niet langer heeft geduurd dan één dag.
De grote profeet, de Apostel Paulus, voor wie tijd een begrip was zonder
grenzen, ruimte en maat, geloofde, dat hij daar in vervoering al was gewest.
En Hiëronimus in zijn grot te Bethlehem, kon de doemtrompet horen om de
doden op te wekken, en zijn haar stond steil overeind van schrik en zijn vlees
en beenderen trilden met een onbeschrijflijke huiver. Tenslotte, zegt Christus
ons, dat wij over deze grote waarheden moeten nadenken. Want het is zeker
dat we voor een verrassing komen te staan en dat de tijd eerder komt dan we
vermoeden.
Einde veertiende eeuw, een buitengewoon iemand kwam onderuit Spanje
vandaan. Hij heette Vincent Ferrer. 44) Vanaf zijn jonge jaren een profeet en
wonderdoener groeide hij op onder algehele verbazing van iedereen. De
Geest van God lag op hem en bezielde hem met vurige ijver gelijk die van de
Apostel Paulus. Ondanks zijn zwakke gezondheid en strenge levenswandel
verrichtte hij zijn zware taak. Hem was de genade van de wondermacht gegeven. Kortom, zijn woord had een wonderbaarlijke kracht, die zich sinds de
Apostel Paulus niet was gezien.
Een bovenmenselijk wezen, ofschoon hij een mens was, weigerde hij alle
eerbewijzen, die de paus hem opdrong te aanvaarden. Zijn leven was er een
van voortdurend gebed en vasten en prediken. Twintig jaar lang trok hij door
Europa heen, dat trilde onder de kracht van zijn stem.
Het laatste oordeel was het favoriete onderwerp van zijn prediking. Hij beschouwde zichzelf als speciaal gezonden door de soevereine Rechter om de
nabijheid van de laatste dagen te aan te kondigen.
In Salamanca, een stad, die beroemd was om haar theologen en geleerden,
drong een menigte zich om hem heen, om naar die hemelse boodschapper te
luisteren: “Ik ben de engel van de Apocalyps, die de Heilige Johannes midden
door de hemel zag vliegen, riep hij uit: “Jullie mensen, vrees de Heer en geef
Hem eer en glorie, want de dag van het oordeel is nabij.”
Bij het horen van deze vreemde woorden, ontstond er onder de menigte
een gemompel. Er klonken kreten van: “Gekheid!” “Bluffer!” “Onzin. De boodschapper van God hield even stil, keek naar de hemel in een soort van vervoe44

St.Vincent Ferrer (1350-1419) Dominicaan en missie-predikant;, hielp het Grote Westerse Schisma tot een goed einde
brengen.
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ring en ecstasy. En, met stemverheffing riep hij weer: “Ik ben de engel van de
Apocalyps”. De opwinding en het gemompel bereikte een hoogtepunt. “Blijf
kalm! zei de heilige. “Erger je aan niet mijn woorden. Met eigen ogen zullen
jullie zien, dat ik ben, wat ik zeg. Ga naar de Paulus poort aan het einde van de
stad, en daar een dode vrouw aantreffen. Breng haar hier bij mij, en ik zal
haar tot het leven opwekken, als bewijs van wat de Heilige Johannes over mij
heeft gezegd.”
Nogmaals, kreten en zelfs groter protest begroette dit voorstel. Niettemin,
besloten een paar mannen naar de aangewezen poort te gaan. Daar vonden ze
inderdaad een dode vrouw, namen haar op en legden haar neer te midden
van de menigte. De apostel, die niet voor een minuut week van de plaats
waar hij stond te prediken, zei: “Vrouw, in de naam van God, ik beveel je op te
staan.” De dode vrouw stond onmiddellijk op. Zij wierp de windsels af die
haar gezicht bedekten en stond levend op te midden van de menigte. Vincent
zei toen: “Voor de eer van God en het Heil van deze mensen, zeg, nu je kunt
spreken, of ik werkelijk de engel ben van de Apocalyps, belast met de opdracht het laatste nabije oordeel te verkondigen.”
“Jij bent de engel “ antwoordde de vrouw, “Echt, jij bent het.” Om dit prachtig
getuigenis te plaatsen tussen twee wonderen, sprak de heilige weer tot haar:
“Wilt u kiezen te blijven leven of wenst u weer te sterven?” “Ik zou graag willen leven” antwoordde de vrouw.“Leef dan!” Ze leefde inderdaad nog vele jaren, een levend getuigenis, zegt een geschiedschrijver, van een verbazingwekkend wonder, en van de hoogste zending ooit toevertrouwd aan een
mens.
We zullen de authenticiteit van dit verhaal niet betwisten. Het heeft twijfel
gewekt onder sommige biografen, en de omstandigheden er omheen gaven
aanleiding tot kritiek en ontkenning. Ter verdediging van onze mening, voldoet te zeggen, dat de Kerk het nooit veroordeeld heeft, omdat in de bul van
de heiligverklaring, staat: “Hij moest het eeuwige Evangelie verkondigen, zoals de Engel, die midden door de hemel vloog, en hij moest het Rijk Gods en
het laatste Oordeel aan de mensen van iedere taal, stam een natie aankondigen”.
Het is echter meer dan vijfhonderd jaar geleden, dat dit gebeurde., en het
laatste oordeel, dat door de wonderdoener van de veertiende eeuw werd
aangekondigd, heeft nog niet plaats gevonden. Moeten we dan hieruit concluderen, dat de heilige was misleid, of dat het wonder van deze opwekking, bevestigd door serieuze geloofwaardige getuigen, en in beeld in de herinnering
vastgelegd, verwezen naar het rijk van fabels en beschouwd moet worden als
allegorie of verzinsel?
St.Vincent Ferrer sprak zoals heilige Doctors hebben gedaan vóór hem, en
de meesten van deze grote apostolische mannen dat ook na hem hebben gedaan. Zo censureerde Hiëronimus een zekere Juda, de beroemde auteur van
een Kerkgeschiedenis, die zou hebben beweerd, dat hevigheid van de Chris-
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tenvervolgingen het einde van de wereld voorspelde, dat binnenkort zou
plaats vinden. Toch beschreef dezelfde Hiëronimus in één van zijn brieven45)
prachtig de calamiteiten en rampen, waarvan hij getuige was, en was zelf bijna van de zelfde opinie. De Heilige Cyprianus 46) Epistel 58 schreef deze
woorden: “Je kunt niet anders dan constateren, dat de eindtijd er al is en de
laatste verwoesting al begonnen is of op komst is. De tijd van de Antichrist is
nabij.” In de lofrede op zijn broer Satyrus, roept Ambrosius uit: Hij was uit
het leven verwijderd, opdat hij niet getuige hoefde zijn van het einde van de
wereld, en de complete verwoesting van het universum.”47) De H.Gregorius de
Grote en de H.Bernardus drukten dezelfde gedachten uit in hun boeken en
toespraken.48) Deze illustere Doctors en grote heiligen spraken op deze wijze,
hetzij omdat zij in die tijd zagen, dat het geloof verslapte en de rampen iedere
dag steeds meer alarmerende vormen aannamen, en omdat zij waren gegrepen door angst bij de gedachte van die grote dag. Zij wilden bij de mensen een
heilzame vrees inplanten vooral bij hen. die op het verkeerde pad terecht gekomen waren. En om ze zo terug te brengen naar het ware Geloof in God en
tot bekering.. Toch, kunnen we niet zeggen, dat zij van de waarheid waren afgeweken; Zij spraken volgens de H.Schrift, die, met nadruk op deze fundamentele waarheid, steeds de komst van de uiteindelijke als voor de deur
staande Gerechtigheid in het vooruitzicht stelt.:“Prope est iam Dominus.” 49)
Hierin hebben de Apostelen en geïnspireerde schrijvers ons niet bedrogen,
in zover dat tijd voor hen niet iets is, die de grenzen van het huidige leven
overschrijdt. De hele spanne tijd van eeuwen, zegt de Heilige Schrift, is niet
meer dan een voorbij vliedende dag: tamquam dies hesterna, quae praeteriit.”50) – Zo zijn er ook in het universum sterren, die tien duizenden mijlen
van elkaar verwijderd zijn, en die, vanwege hun afstand, samen lijken te vallen, zodat zij één enkel punt vormen. Zo ook zal de tijd zijn, van God uit gezien
en van de hoogten van het leven van God, waar wij eens zullen worden ondergedompeld, alsof het niet
bestond. Een jaar – honderdduizend jaren – miljoenen jaren, beschouwd in de
boezem van de eeuwigheid, zal niet meer lijken dan paar puntjes. Tijdsduur is
in ons denken zo microscopisch klein, dat wij geen verschil zien tussen dit en
dat van later.. Bij gevolg, kunnen deze woorden van Johannes de Evangelist
volledig worden toegepast op -de algemene verrijzenis, maar ook op de gedeeltelijke verrijzenis door Jezus Christus verricht Het uur komt, waarin al
degenen opstaan, die voort zullen komen in de verrijzenis van het leven.”51)
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Bovendien, zal onze eeuwige bestemming onherroepelijk bij de dood worden bepaald, en het bijzondere oordeel dat moet volgen, zal spoedig de omstandigheden bepalen waarin wij zullen verschijnen bij het tribunaal van de
goddelijke Gerechtigheid en de plaats, die aan ons zal worden toegewezen.
Vergeleken met dit onvermijdelijke einde van de bestemming van de mens,
zijn al onze politieke controversen niets dan ijdel gepraat. Revoluties, die
volken doen verdwijnen en republieken en rijken omverwerpen, zijn minder
dan een verandering van toneel of decor in een theater. Al deze geweldige
prestaties en prachtige werken, waartoe menselijke geest in staat is, en tot
stand brengt ten koste van grote offers en de zeer riskante ondernemingen,
lijken even onbeduidend als die van een spinnenweb, die meestal niet langer
dan een dag duren. Het enige verschil tussen mensen zal dan die van verdiensten en deugd zijn. Alle ijdele en ambitieuze plannen zullen verdwijnen. Politiek zal ophouden. Wetenschap zelf zal worden verwoest: scientia destruetur.52) – Zalig zij, die het goddelijk Woord hebben gehoord en het trouw in
hun hart hebben bewaard. Zalig zij, die uit hun slaap wakker worden met
een open en eerlijke levenswandel, de aanbevelingen van de apostelen hebben gevolgd. Zalig zij die, als de wijze maagden gezorgd hebben voor olie in
hun lampen, en hun korenschoof klaar hadden voor de dag van de schitterende oogst. Dezen zullen als uitverkorenen geroepen worden, omdat zoals
Johannes zegt: hun namen staan geschreven in het Boek des Levens van het
Lam, dat was geslacht vanaf het begin van de wereld. Moge die bestemming
voor ons zijn weggelegd. Amen!
++++++
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De Twee Getuigen…”

in een wolk ten hemel.
(Apocalyps 11,3)

“Maar ik zal ook mijn Twee Getuigen
doen profeteren, in zakken gehuld,
1260 dagen. Dit zijn de twee ‘olijfbomen’ en de twee ‘luchters’, die
voor de Heer der aarde staan. Zo
iemand hen wil schaden komt er
vuur uit hun mond en verteert hun
vijanden; zo iemand hen wil schaden, moet hij dus zelf worden gedood. Ze hebben de macht om de
hemel te sluiten, zodat er geen regen valt, zolang ze profeteren…Maar
wanneer ze hun getuigenis hebben
voleind, dan zal het Beest, dat uit de
afgrond omhoog stijgt, strijd met
hen voeren, ze overwinnen en doden…Maar na drie en een halve dag
voer in hen een levensgeest uit God,
en ze stonden op hun voeten; grote
schrik viel neer op allen, die hen zagen en ze hoorden een machtige
stem uit de hemel, die tot hen riep:
“Stijgt hierheen op! Toen stegen ze
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Tweede conferentie
De Vervolging door de Antichrist
en
De Bekering van de Joden.
“Et tunc revelabitur ille iniquus.
“Quem Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui
Et destruet illustratione adventus sui.”
“Dan zal de goddeloze verschijnen, dien de Heer Jezus
zal vernietigen door de adem van Zijn mond
en verlammen door de glans van Zijn komst.”
2Thessalonicenzen 2,8
Inhoud:
1. De komst en de persoonlijkheid van de Antichrist.
2. De twee Getuigen Henoch en Elias. (Openbaring 11,3-13)
3. De nabijheid van de komst van de Antichrist.
4. De eigenschappen of het karakter van de vervolging van de Antichrist. – deze zal algemeen zijn en zich uitstrekken over de hele aarde.
De wereld zal een einde zal hebben. Dat is een waarheid, die wij hebben vastgesteld en die het Geloof en de rede als zodanig aantonen.
Het einde van de wereld, en de laatste komst van de Zoon van God, die
daarop zal volgen, zal onverwacht plaats hebben, als een bliksemschicht, die
door de wolken schiet van het oosten naar het westen.
Maar de exacte datum van die dag is een geheim, verborgen in de diepten
van de Goddelijke Raadsbesluiten. Wij weten daarvan noch dag, noch het uur,
en Jezus Christus, ambassadeur van de Godheid op aarde, verklaart, dat Hem
uitdrukkelijk is bevolen, dit niet aan ons te openbaren.
Dus alle opinies van geleerden en vrome lieden in diverse tijden, die het
zich hebben veroorloofd hierover uitspraken te doen, zijn niet meer dan persoonlijke meningen, beweringen die nergens op berusten dan op louter gissen en waarvan meer dan eens de gebeurtenissen de dwaling en nutteloosheid ervan hebben aangetoond.
Cyprianus en Tertullianus,1) zagen in de woede van de vervolgers en de gewelddadigheden van deze uitroeiingoorlogen tegen Christenen tot het uiter-
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Tertullianus(160-225) kerkelijk schrijver.
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ste doorgevoerd, als duidelijke tekenen van de nabijheid van het Laatste Oordeel.
“Het einde van de wereld is niet ver weg,” zei Johannes Chrisostomos,2).
Aardbevingen en de verkoeling van de liefde zijn, als het ware, de voorboden
en onheilstekenen van die vreselijke gebeurtenis.”
We weten allemaal, dat ten tijde van het verval van het Romeinse Rijk en de
ineenstorting van de sociale orde. die met die grote ramp gepaard ging en later bij het begin van het jaar 1000 van de Christelijke jaartelling, de mensen
dachten, dat de aangekondigde eindtijd nabij was, en dat dit het voorspel was
van die finale verwoesting, die zich laat zien in rampen en verval van instituties. Eerder had – in de tijd van de Apostel Paulus – een soortgelijke angst zich
meester gemaakt van de geesten . Zieners en sekteleiders legden de woorden
van het Evangelie van Matheüs (hoofdstuk 24) uit in een grove letterlijke betekenis. Overtuigd dat de verwoesting van de wereld spoedig op die van Jeruzalem zou volgen, gaven zij zich over aan voorbarige en overdreven voorspellingen, die de mensen met angst vervulden. Zij trokken mensen weg van hun
burgerlijke en religieuze plichtsvervulling, en drongen aan niet meer te
trouwen, en niet meer te bouwen, maar gaven zich over aan geestdodende
passiviteit, in afwachting van de komende catastrofe.
De apostel Paulus meende deze dolende en dwalende zielen uit hun droom
te moeten helpen en zei hen: “Wij smeken u broeders, je niet te gemakkelijk te
laten verontrusten of beangstigen..door te geloven dat de dag van de Heer aanstaande is...daar de massale apostasie nog niet heeft plaats gevonden, ook de
‘man van de wetteloosheid’ heeft zich nog niet geopenbaard, de ‘zoon van het
verderf’ en de tegenstander, die zichzelf verheft boven iedere zogenaamde god,
die zich ter aanbidding aandient, hij die zelf in Gods Tempel zit en zichzelf tot
God verklaart.3) Hier is dan een exact feit, uitgesproken door de H.Geest en
dat de Apostel Paulus – duidelijk aankondigt, om de angsten te verjagen
waaraan sommige geesten zich overgaven en om trouwe Christenen te helpen
op hun hoede te zijn tegen valse leringen en onzekere en gewaagde voorspellingen.
Maar wat uit de aangehaalde tekst naar voren is gekomen en ontegenzeggelijk duidelijk, dat is, dat er voor het einde van de wereld, een door en door
boosaardig mens zal verschijnen, bekleed als het ware met boven menselijke
kracht, die Christus zal uitdagen, en een snode dwaze oorlog tegen Hem zal
voeren. Door de angst die deze man zal inboezemen en bijzonder door zijn
trucs en verleidende vernuft, zal hij erin slagen bijna de hele wereld te veroveren. Hij zal voor zichzelf ‘altaren’ laten oprichten en hij zal alle volkeren
dwingen hem te aanbidden.

2

Johannes Chrisostomos(347-407) Aartsbisschop van Constantinopel en Doctor, “Chrisostomos” ofwel “Gouden
Mond”zo genoemd om zijn welsprekendheid.
3 2Thess.2,1-4
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Zal deze vreemde man, uitzonderlijk door zijn boosheid, één van ons ras
zijn, een mens dus? Zal hij menselijke gelaatstrekken hebben en zal hetzelfde
bloed als het onze door de aderen van deze ringleider van dwaling en bederf
stromen? Of, zoals sommigen hem zien als de incarnatie van Satan, een demon uit de hel en vermomd in de gedaante van een mens? Of weer, zoals andere Doctors de mening zijn toegedaan, is dit boosaardig schepsel gewoon
een mythe, of een allegorische figuur, waarin de Heilige Schrift en de Vaders
een samenvattend beeld plachten te schilderen van de totaliteit van tirannen
en vervolgers – om het collectieve beeld prominent voorop te zetten van alle
boosaardige lieden en ketters, die tegen Christus en Zijn Kerk, gestreden
hebben vanaf het begin van de wereld?
Deze verschillende interpretaties kunnen niet worden verzoend met de definitieve, juiste tekst van de Heilige Schrift. Bijna alle Doctors en Vaders, Augustinus, Hiëronimus, en Thomas van Aquino,4) zijn er duidelijk vast van
overtuigd dat die verschrikkelijke boosdoener, dit monster van goddeloosheid en verdorvenheid, een menselijke persoon zal zijn. De geleerde Bellarminus toont aan dat het onmogelijk is aan de woorden van de Apostel Paulus en die van Daniël 11,36-375) een andere betekenis te geven. De Apostel
Paulus noemt deze grote tegenstander met de naam: “de man van de zonde, de
zoon van het verderf.” De profeet Daniël zegt, dat de Antichrist alles wat heilig
is en respectvol zal aanvallen, zich brutaal tegen de Allerhoogste God zal verheffen en de God van zijn Vaders als niets te beschouwen: “In Deum patrum
suorum non reputabit.”6) De Apostel Paulus voegt er nog aan toe, dat Christus
hem zal doden. Al deze verschillende aspecten en eigenaardig- heden kunnen
niet echt worden toegepast op een ander abstract wezen. Zij passen alleen op
een individu van vlees en bloed- op een echte bepaalde persoon.
De Vaders en Doctors poogden de oorsprong van de Antichrist vast te stellen, en te ontdekken van wat voor ouders en ras hij zal komen. De meesten
onder hen zijn van mening, dat hij uit joodse ouders zal geboren worden en
wel uit de stam van Dan zal zijn. Zo is de uitleg die zij geven aan deze tekst
van Genesis; “Laat ‘Dan’ een slang worden op de weg, een schorpioen op het
pad.”7) en aan die andere van Jeremias; “Van Dan hebben wij briesende paarden gehoord.8) Zij veronderstellen, dat Johannes in zijn Apocalyps, heeft nagelaten de stam van Dan te vermelden uit haat tegen de Antichrist, maar dit is
niet zeker. Wat wel als zeker moet worden verondersteld is, dat de Antichrist
zal voortkomen uit het joodse ras van Israël. Ambrosius, in zijn commentaar
op de brief aan de Thessalonicenzen zegt, dat hij al zijn onderdanen zal verplichten zich te onderwerpen aan de besnijdenis; dit volgens Sulpicius Se4
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verus in boek II van zijn dialogen, waarin hij zegt, dat hij al zijn onderdanen
zal verplichten zich te laten besnijden.
Overigens, zijn allen het er over eens en zeggen, dat aan het begin van zijn
regering hij er in zal slagen, door zijn bedrog en zijn misleidingen, de joden
te doen geloven dat zij niet ophouden te wachten en zij in hun verblindheid
zich haasten hem te aanvaarden en te eren als zodanig. Dat is de uitleg die
Suarez en de meeste commentatoren geven aan dit woord van Onze Heer Jezus Christus in Johannes:“Ik ben gekomen in naam van mijn Vader, en u ontvangt mij niet, als een andere in zijn eigen naam komt, dan ontvangt u hem
wel.”9) Dezelfde betekenis moet men geven aan dat andere woord van de
Apostel Paulus aan de Thessalonicenzen: “Omdat zij de Waarheid niet hebben
willen ontvangen, daarom zendt God hen een kracht ter misleiding, waardoor
zij de leugen geloven.10)Welnu is het waarschijnlijk, dat de joden het zouden
toejuichen, als de Messias iemand zou zijn, die niet tot hun ras zou behoren
en niet zou zijn besneden?
De Antichrist zal dus een jood zijn. Zal hij geboren worden uit een onwettig
huwelijk? De theoloog Suarez zegt, dat het niet zeker is. Toch vermoedt hij,
dat een man zo diep pervers, zo tegengesteld aan Christus in zijn leven en in
zijn zeden, een schandelijke afkomst zal hebben. En zoals Jezus Christus de
Onbevlekte Maagd tot moeder heeft gehad, zo kan men concluderen naar analogie of inductie, dat zijn verklaarde tegenstander geboren zal worden uit een
onzuivere vereniging en dat hij de vrucht zal zijn van een vrouw van onkuisheid. “Hij zal een zoon van onkuisheid zijn,” zegt Johannes Damascenus, en zijn
geboorte zal doordrongen zijn van de geest en adem van Satan.11)
Wat men zeker van deze man der ongerechtigheid kan zeggen is, dat hij
vanaf zijn jeugd helemaal bezeten zal zijn door de geest en het genie van de
Demon. de ‘Leeuw van de afgrond, die God in de laatste periode van de mensheid zal loslaten, en om de mensen voor hun ontrouw te straffen zal hij zich –
op alle mogelijke manieren- met hem identificeren en hij zal in hem de volheid van zijn boosaardigheid in enten. Zonder twijfel zal hij niet gefrustreerd
worden door de bijstand van zijn goede engel, noch door de noodzakelijke
bijstand van de genade, die God in dit leven aan iedere mens zonder uitzondering verleent; 12). Maar zijn haat tegen God zal zo hevig zijn, zijn afkeer
voor ieder goed werk zo onoverwinnelijk, zijn gedrag en zijn omgang met de
geest van de duisternis zo nauw en zo vast, dat vanaf zijn wieg tot zijn laatste
adem hij onveranderlijk opstandig zal blijven voor alle goddelijke uitnodigingen en dat de genade van Boven nooit enige toegang in zijn hart zal hebben. Thomas van Aquino zegt, dat hij in zijn persoon en in zijn daden zich laat
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zien als de tegenvoeter van de Zoon van God, dat hij de bespotting van Zijn
wonderdaden en Zijn werken zal zijn.
De slechte geest heeft vanaf zijn oorsprong slechts één doel nagestreefd en
dat was, zich wederrechtelijk de plaats van de Almachtige God toe eigenen, en
voor zichzelf hier beneden een koninkrijk opbouwen, dat hem schadeloos
stelt voor dat van de Hemel, waarvan zijn opstand hem ervan uitgesloten
heeft. En om met meer zekerheid dit doel te bereiken, heeft hij de gewoonte,
zegt Tertulianus, zich voor te doen als de ‘aap’ van God, door Hem na te bootsen in al Zijn werken.
De tegenstander van de eindtijd zal zich dus niet alleen opstellen als de verklaarde en persoonlijke vijand van Jezus Christus. Maar hij zal openlijk er
naar streven Hem te onttronen, en Hem te onderkruipen en verdringen uit de
achting en verering van de mensen, en aan zichzelf de aanbidding en de glorie
doen toekennen, die alleen aan de Schepper toekomt. Hij zal, zegt Thomas
van Aquino, eisen, dat hij het eeuwige Opperwezen is, en op deze titel zal hij
zich de eer en goddelijke aanbidding en cultus doen toekomen. Zo, zal hij
‘priesters’ hebben, die hem offers brengen. Hij zal eisen dat zijn naam wordt
aangeroepen in de eden en dat de mensen zich ervan bedienen om het geloof
te verzegelen met verdragen: “Ita ut ostendens tamquam sit Deus.” 13) Om dit
bedrog bij de mensen beter ingang te doen vinden, zal hij tegenover de goddelijke openbaringen zijn valse leer stellen; en in plaats van de ceremoniën
van de goddelijke Eredienst, zijn goddeloze riten: i.p.v..de Eeuwige Kerk, gesticht door Jezus Christus, staat een abominabele maatschappij, waarvan hij
het hoofd en de Pontif zal zijn. En eveneens, voegt de doctor en Kerkleraar
Thomas van Aquino toe, zoals de volheid van de Godheid lichamelijk woont in
het geïncarneerde Woord, zo zal de volheid van alle kwaad wonen in deze
verschrikkelijke man, wiens missie en werken slechts een averechts kopie
zullen zijn en een verfoeilijke na aperij van de missie en daden van Jezus
Christus.
Op hem zal Satan zijn stempel van goddeloosheid drukken. Hij zal, hoe dan
ook, actief alle sinistere plannen, die hij maar tegen de mensen bedenken
kan, uitvoeren. Hij zal de mens een brandende en onverzoenlijke haat tegen
God inprenten; en in Zijn verborgen raadsbesluiten zal de Heer van de Hemel
toestaan dat deze ‘windlucifer’ van de Hel voor een poos de overhand heeft.
Thomas van Aquino, Doctor en Kerkleraar, typeert deze afgezant van Satan,
en noemt hem: “Caput omnium malorum”14) ofwel ‘hoofd van alle kwaad: de
Vorst en inspirator van de begeerlijkheden van het vlees en van alle dwalingen van de geest, zozeer dat de meesters van leugen en bedrog, die elkaar in
de loop der tijden opvolgen, bij deze man vergeleken niet meer zullen zijn
dan pygmeeën bij een reus. Zo zal hij de schanddaden van Nero herhalen; hij
zal bezield zijn van de haat en van het geweld van Diocletianus; hij zal de
13
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sluwheid en de dubbelhartigheid hebben van Julianus de Apostaat (afvallige);
Hij zal zijn toevlucht nemen tot intimidatie en zal de aarde doen buigen onder
zijn scepter, zoals Mohammed; hij zal geleerd zijn, filosoof, welsprekend, uitblinken in kunst en wetenschap en technologie. Gelijk Voltaire zal hij weten
te spotten en de Kerk belachelijk maken. Ook zal hij wonderen verrichten en
zich verheffen in de lucht zoals Simon de magiër.15) Als je vraagt, waarom
God in Zijn Voorzienigheid hem zal toestaan, zo’n macht en verleiding te ontplooien, dan geeft de Apostel Paulus ons het antwoord: “Omdat zij hun harten
niet voor de Waarheid hebben geopend om gered te worden, stuurt God voor
straf hen een perverse geest, die hen doet geloven in de leugen, zodat al degenen die niet in de Waarheid hebben geloofd, maar behagen hebben gehad in
ongerechtigheid, zullen worden verdoemd.”16) Suarez zegt, dat God de komst
van de Antichrist zal toelaten vooral om de ongelovige Joden te straffen. Dezen, omdat zij de ware Messias niet wilden erkennen, noch overtuigd waren
van zijn leer en wonderwerken, zal God tot hun straf toelaten een valse Messias aan te hangen en geloof te hechten aan zijn snode goddeloze daden en
leer, en hem volgen in zijn losbandig leven. - In die tijd zal het zielenheil gevaar lopen en het schandaal van besmetting algemeen zijn.
Niettemin, opdat zij die bij verrassing genomen zijn niet hun rampspoed
toeschrijven aan niemand anders dan henzelf, heeft de Heilige Geest ons
vooraf de voornaamste fasen van die vreselijke, beslissende beproeving willen aangeven, de climax van alles wat de mensheid zal hebben ondergaan.
Ten eerste, om ons het geweld en de woestheid van ‘de man van zonde’ te
openbaren en de sluwheid, waarmee hij de oorlog zal voeren tegen de Heiligen, schildert Johannes de Apostel hem in Openbaring 13 af onder het beeld
van een monstrueus beest met tien hoofden of diademen op zijn horens en er
staat op iedere diadeem de naam geschreven van een blasfemie. Volgens uitleggers betekenen deze tien hoofden en tien diademen tien van hem afhankelijke koningen, die zijn luitenanten zullen zijn en die zullen handelen als de
uitvoerders van zijn bedrog en wreedheden.
Bovendien, zo zegt Johannes, zal hij worden bekleed met absolute macht die
hij zal uitoefenen over alle stammen en volkeren, over mensen van iedere natie en taal.17)
Omdat hij erin slaagt de Heiligen te overwinnen door tot het uiterste doorgevoerde vervolging, zal hij de vrije loop geven aan willekeur en er zal geen
vrijheid zijn dan voor het kwaad.
Uiteindelijk zal hij een meester zijn in de occulte wetenschappen en in de
toverkunst en, door de werking van demonen, zal hij wonderlijke daden verrichten, die onnozele mensen als ware wonderen zullen beschouwen.
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De eerste van deze drie wonderen, vermeld door Johannes zal een schijn
verrijzenis zijn. In één van de oorlogen, waarin de Antichrist zal verschijnen
als gezeten op een wagen van licht en vuur zal hij dodelijk worden gewond in
het hoofd. Eventjes zal hij levenloos lijken te zijn. Dan zal hij plotseling opstaan en onmiddellijk genezen worden van zijn verwonding. Bij het zien hiervan, zullen onnozele mensen, ongelovigen en vrijdenkers van die tijd met enthousiasme en bewondering uitroepen:“Wie is als het beest”? Wie kan vechten
en het beest overwinnen?”.
Ten tweede, zal de ‘man van de zonde’ vuur laten neerkomen van de hemel,
om de mensen te doen geloven, dat hij de meester is van de natuur, de beheerser van de elementen en seizoenen en dat hij macht heeft over het sterrenhemel.18) Ten derde, zal hij een standbeeld laten spreken. Demonen zullen een boom gebruiken of een levenloos stuk hout als een middel waarmee
zij hun verzinsels en valse orakels uiten. Meubels zal men zien bewegen en
draaien uit zichzelf rond, bergen zullen plotseling zich verplaatsen, en demonen, zullen in de lucht verschijnen als engelen van licht.
Dan, door een onbegrijpelijk oordeel van God, zullen de vrijdenkers en de
godloochenaars van de eind tijd deze bedriegers en goocheltrucs serieus
nemen. Bedrogen door hun eigen verwaandheid en lichtgelovigheid, storten
zij zich hals over kop in alle zottigheden van zwarte magie en waarzeggerij,
en zo bewijzen zij voor de hele wereld, het orakel van de Gewijde Boeken: “De
Geest zegt duidelijk, dat in de laatste dagen sommigen zich van het Geloof zullen afwenden en aandacht zullen schenken aan bedrieglijke geesten en onderrichtingen afkomstig van demonen.” 19)
Ten laatste lezen we verder nog, dat de hoogmoed van de “man van de zonde” grenzeloos zal zijn. Hij zal zijn mond openen in godlasterlijke taal tegen
God’s Heilige Naam, tegen Zijn Heilige Tabernakel, tegen de Heiligen in de
Hemel. De Profeet Daniël zegt, dat hij zich macht aanmatigt om tijdloze tradities en wetten af te schaffen.20)
Dat betekent, dat hij feestdagen en de Zondagplicht zal onderdrukken, de
jaarkalender van maanden en weken zal verdelen en wijzigen. Christelijke
namen worden van de kalender gehaald, en vervangen door symbolen van
dieren. Kortom, deze na-aap van Christus zal een atheïst zijn in de volle betekenis van het woord. Hij zal het Kruis opruimen en voor ieder religieus symbool - aldus Daniël,- zal hij abominabele riten in de plaats stellen ter vervanging van het Christelijke Offer in iedere kerk. De preekstoel zal zwijgen, het
onderricht en opvoeding zal door leken gedaan worden en goddeloos zijn. Jezus Christus zal van de wieg van het kind verbannen worden. Het Altaar
18

) Het is bekend, dat de Demonen, ofschoon beroofd van hun oorspronkelijke schoonheid en goedheid, geen van hun
vermogens verloren hebben. Ze kunnen over de elementen beschikken, dichte wolken en dampen, bliksem en stormen
ontketenen. Wonderen in strikte zin kan God alleen verrichten. Een wonder is een opheffing van de wetten van de natuur. Dat gaat iedere geschapen macht te boven, zowel voor engelen als mensen. Dus de Antichrist kan geen echte wonderen verrichten, maar slechts valse en schijnbare of toverkunsten
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waarvoor bruidsparen elkaar het Jawoord gaven zal verdwijnen. Hij zal niet
meer tot het bed van de stervende worden toegelaten. Over de hele aarde zal
de eredienst aan God, anders dan die van Satan, niet worden geduld. In Zijn
ondoorgrondelijke plannen, zal God toelaten, deze voor de mensen zeer ernstige toestand te moeten ondergaan, om hen te leren hoe groot de macht van
de Duivel is en hoe immens hun eigen zwakheid. Hij wilde ons waarschuwen,
zodat wij ons op de beproeving konden voorbereiden ter volharding en door
toevlucht tot Hem te hebben in gebed, en onszelf te wapenen met de geestelijke wapens van liefde en geloof. Bovendien is de Antichrist er op uit is om de
trouw en standvastigheid op de proef te stellen van hen wier namen staan
opgeschreven in het Boek des Levens, en van hen, tegen wie al zijn geweld en
grillen niets vermogen uit te richten.
Anderzijds is het zeker, dat de duur en hevigheid van deze vervolging, het
laatste criterium of laatste test voor het onderscheid zal zijn tussen de uitverkorenen en de verdoemden. Het kan ook de ondergang zijn van velen, die
geen stand houden. Zo zal het een toets zijn “bestemd ten val en opstanding
van velen...zodat de gedachten van vele harten zullen worden blootgelegd..”21)
Groot zal het getal der afvalligen zijn, en klein dat van de moedigen en dapperen.. Het staat geschreven, dat de Krachten van de hemel zullen worden geschokt en de sterren van de hemel zullen vallen. Met andere woorden men
zal de leiders van naties zien knielen voor het heersende idool. En wat nog
erger is, een groot deel van wetenschappers en theologen en redenaars zullen
de waarheid verlaten en zich laten meeslepen in de maalstroom van verdorvenheid.
Nogmaals, Johannes spreekt over een vreemd en mysterieus teken, dat
iedereen “groot of klein, rijk of arm, slaaf of vrij man,”22) zal moeten hebben
op zijn rechterhand of voorhoofd; Dit zal het kenteken van de apostasie of
afvalligheid, als getuigenis van hen die het dragen, ofwel om de meester te
behagen of zijn toorn te ontwijken, hebben de ware Christus geloochend en
zich geschaard onder banier van Zijn vijand.
Wie dit vernederende teken draagt, zal overvloedig genieten van de voordelen van fortuin in overvloed. Zij zullen hoge salarissen, bonussen en ‘gouden handdrukken’ krijgen en openbare functies bekleden en een hoop genoegens en goederen van allerlei soort.; maar zij die weigeren zich zelf te tekenen met dit afschuwelijk teken, zullen verbannen worden of vogelvrij verklaard. Er staat geschreven,, “dat niemand iets kan kopen of verkopen tenzij
hij is gekenmerkt met de naam van het beest of met het getal, dat voor zijn
naam staat.” Al degenen die dit teken niet hebben, zullen worden verboden
water te putten van de openbare bronnen en zullen zelfs onwaardig zijn, om
hun ogen te openen voor het daglicht en de schone lucht in te ademen.
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“Die dagen zullen met meer angst gevuld worden dan vanaf het begin van de
wereld tot nu en in alle komende eeuwen.”23) De rechtvaardigen zullen worden
veracht en onteerd; zij zullen dwazen genoemd worden en verstoorders van
de vrede; zij zullen worden beschuldigd van vertrappen van eer en patriottisme, door te weigeren eer te geven aan de grootste man, ooit in de wereld
verschenen, het onvergelijkbaar genie, die de menselijke beschaving gebracht heeft tot het toppunt van volmaaktheid en vooruitgang.
Als de rechtvaardigen niet zouden worden ondersteund door een bijzondere bijstand van God, dan zou er niet één zijn, die het geweld van zulke verleiding zou kunnen weerstaan: “Ita ut in errorem inducantur ( si fieri potest) etiam electi.24) In de vreselijke dagen van de Franse Revolutie, waren er nog
toevluchtsoorden, veilige plekken voor vervolgden en de vogelvrij verklaarden. Het platte land was gezond, en er waren ondoordringbare wouden en
geheime paden. Maar toch in de periode, die wij nu beschrijven, zullen wetenschap en de ontdekkingen hun toppunt hebben bereikt. Iedere berg is
doorboord. Er zullen geen rotsen meer zijn of holen, eilanden of woestijnen,
waar je vrij naar toe kan vluchten. Zelfs je eigen huis of familie zal niet meer
veilig zijn: want het wordt gezegd dat: “broeder zal broeder” oveleveren voor
executie, en evenzo de vader zijn kind.”25)
Het is ongewoon en zeldzaam dat het in de H.Schrift, -met betrekking tot de
toekomst,- over zulke bijzonderheden gaat. De profeten spreken tot ons in
raadselachtige en bedekte termen. Over het algemeen beperken zij zich tot
het uiteenzetten van de hoofdlijnen van wat ons te wachten staat.. Maar wat
met betrekking tot de tegen de Heiligen gevoerde eindstrijd, aan de orde is,
hebben de geïnspireerde Apostelen het motto gevolgd: mala praevisa minus
feriunt (het kwaad dat voorzien is doet het minste schade); en zij hebben
niets verwaarloosd of nagelaten, dat de rechtvaardigen kon bemoedigen in de
dagen van beproeving en grote rampen. Zo leren zij ons, dat, in die tijd, het
Oosten nogmaals het trefpunt zal worden van de wereldmachten, en dat de
bedrieger, bezeten met de blinde, waanzinnige hartstocht om de heiligste
plaatsen (die het toneel zijn geweest van de zwaarte en lijden van de Godmens) te ontwijden, zal zijn koningschap te Jeruzalem vestigen. Tot onze
troost, zeggen zij ons, zal God de duur van zijn macht verkorten en beperken
tot twee en veertig maanden ofwel drie en een half jaar. 26)
Het getal in de Heilige Schrift vermeldt waarschijnlijk niet de lengte van
tijd, die de ‘man van de zonde’ nodig heeft, om de aarde te veroveren en het
toppunt van zijn macht te bereiken Het is ondenkbaar te veronderstellen, dat
zelfs met de hulp van de bovenmenselijke en satanische krachten, die tot zijn
beschikking staan, hij in één enkele dag zich van de aarde meester zal maken.
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Men moet ervan uitgaan, dat hij het toppunt van zijn macht geleidelijk zal bereiken en een lange tijd nodig zal hebben om de naties te onderwerpen en de
hele wereld in een netwerk van sluw bedrog te brengen. Alles wat we weten
van Johannes en de profeet Daniël over de Antichrist is dat zijn heerschappij
over de mensen “van ieder ras, stam en taal” zal voortduren “usque ad tempus, et tempora, et dimidium temporis”. dat is één jaar en nog twee jaren en
half jaar. Daniël zegt: “Vanaf de tijd dat het dagelijkse offer zal ophouden en de
afschuw van de ontheiliging zal heersen in de heiige plaats, een duizend twee
honderd en negentig dagen zullen zijn verlopen.”-27) Hieruit volgt, dat het tijdstip, dat Christus niet langer aanwezig zal zijn op onze Altaren, en zichzelf offert als slachtoffer van zijn Vaders Gerechtigheid om de misdaden van de
mensen ongedaan te maken, moet worden gerekend vanaf de dag, dat de Antichrist universele macht verkregen heeft: alleen dan zal het Onbloedige Offer
van het Altaar ophouden te bestaan; maar, tot die dag, en gedurende de tijd
van de Antichrist om zijn heerschappij te voltooien, zal het Heilig Misoffer
blijven voort bestaan.
De Apostel Johannes toont de naam van de Antichrist; maar hij acht het passend om ons die te zeggen in de vorm van getallen. Wij weten dat in verschillende talen, getallen kunnen worden omgezet in letters van het alfabet en
omgekeerd, letters van het alfabet in getallen. Dus, Johannes zegt ons dat, in
een taal, die hij ons niet bekend maakt, de naam van het beest wordt uitgedrukt in het getal 666.
De Vaders en Doctors hebben getracht de sleutel te vinden ter verklaring
van dit mysterieuze getal en de verborgen naam die erachter zit vast te stellen. Maar hun onderzoekingen hebben niets opgeleverd. Het is mogelijk een
groot aantal namen te bedenken, waarvan de letters, volgens de manier zoals
zij worden samengesteld, het getal uitdrukken dat Johannes heeft aangetoond. We kunnen niet verder komen dan de mening van de H.Irenaeus 28),
die ons verzekert, dat de Heilige Geest ons de naam van de Antichrist voorstelt in een raadselachtig getal, omdat Hij de echte betekenis wenst verborgen te houden tot de vervulling van zijn profetie, tot de dag. dat het in het belang van de mensen zal zijn, dat de Antichrist aan hen wordt gesignaleerd.
Dan, zegt Johannes,” zij die het inzicht hebben ontvangen zullen het niet meer
kunnen misverstaan, en om het beest te herkennen hoeven ze slechts het getal van zijn naam te tellen. Qui habet Intellectum, computat numerum Bestiae.”29)
De Apostel Paulus zegt, dat God getrouw is en Hij heeft een pact gemaakt
met de bekoring, dat Hij niet zal toelaten, dat een mens boven zijn krachten
wordt beproefd. Hier zal de bekoring de normale grenzen en de wetten van
de mensheid overschrijden. Het past de barmhartigheid van God, dat het ge27
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neesmiddel in verhouding staat met de omvang van het kwaad. Welnu, de genade van bijstand is de meest bovenmenselijke en buitengewone, de meest
vreemde aan de regels van de geschiedenis en de gewone werking van de
Voorzienigheid, van al die de Hemel heeft gezonden aan de mens, sinds de
Menswording van Gods Zoon.
Juist wanneer de storm op zijn hevigst is, wanneer de Kerk zonder leider is,
wanneer het onbloedige Offer overal is opgehouden te bestaan en alles menselijker wijze verloren, zal men, zegt Johannes twee getuigen zien opstaan.
Deze twee getuigen zullen twee vreemde mannen zijn, die plotseling midden
in de wereld verschijnen zonder dat iemand weet waar zij vandaan komen,
noch van wat voor familie of plaats zij zijn.
Dit is hoe Johannes over hen spreekt in het elfde hoofdstuk van het boek
Openbaring: “Maar ik zal ook mijn twee Getuigen doen profeteren in zakken
gehuld, duizend en twee honderd en zestig dagen, Dit zijn de twee olijfbomen
en de twee luchters, die voor de Heer der aarde staan., (Openbaring 11,1-5)
De verbazing is gewoon niet onder woorden te brengen, die zich van de
mensheid meester maakt bij het zien van deze twee mannen, vreemdelingen
naar ons zakelijk gevoel, één van hen leefde zes duizend jaren geleden de
ander dertig eeuwen, in een etherisch gebied, beneden firmamenten en op
sferen ontoegankelijk voor onze zintuigen en begrip. Toch is geen van deze
getuigen aan de mensen familie onbekend. Eén van deze ‘kandelaars’ en
‘olijfbomen’ is Enoch, de overgrootvader van Noah, de directe voorvader van
het hele menselijke geslacht. De ander is de profeet Elias, die zoals de Verlosser zei, is bestemd om alle dingen te herstellen.30) Hij zal een tweede keer
komen om het getij van boosaardigheid, dat nog roekelozer en ongeremder
was dan in de dagen van Achab te keren. Het zal ook het uur zijn van de redding van Israël. De grote profeet zal het nageslacht van Abraham overtuigen,
dat de Messias gekomen is, en dat hij de sluier van onwetendheid en duisternis zal verwijderen, dat negentien eeuwen lang zwaar op hun ogen gelegen
heeft.
Hoe zij eruit zullen zien en hoe zullen deze twee vreemdelingen van een ander tijdperk optreden? Wat voor eerbiedwaardige uitstraling zullen deze
mannen hebben? Dat zegt de Heilige Schrift ons niet. Het zegt wel dat zij gedurende 1260 dagen zullen profeteren, in sobere kleding. Hun uiterlijk heeft
een boetvaardig voorkomen. Volgens Daniël, zal de vervolging onder de Antichrist 1290 dagen duren; Dus de prediking van Enoch en Elias zullen dertig
30
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wat de Heilige Schrift zo al over hen gezegd heeft, vooral in Sirach, Ecclesiasticus, hoofdstuk 48 en door de profeet Malachias, betreffende de zending, die zij eens moeten uitvoeren – Zo beweren Beda, Anselmus, Augustinus en een groot aantal Vaders, dat de twee Getuigen, waarvan Openbaring spreekt niemand anders zijn dan Enoch en Elia, en dat zij wonderbaarlijk werden behoed voor de dood om geen andere reden dan te strijden tegen de Antichrist en getuigenis te geven
van Jezus Christus, bij het einde van de wereld.
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dagen korter zijn. Hieruit volgt dat zij in de periode dat de vervolging op zijn
hevigst is. zullen verschijnen. Hoe zullen zij, binnen het tijdbestek van hun
missie, hele bewoonde plaatsen- en streken van de wereld bereiken.? Ons
antwoord hierop is, dat het voor hen niet nodig is elke stad te bezoeken; Het
zal genoeg zijn voor hen in de voornaamste steden te verschijnen. Voor hun
prediking is het voldoende om gehoord te worden in de hoofdsteden en voornaamste bevolkingscentra, waar de Antichrist geweest is en waar hij zijn
machtige aantrekkingskracht heeft uitgeoefend. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat Enoch en Elias altijd samen zullen zijn. Het is zeer wel mogelijk,
dat zij gescheiden zullen optreden, totdat, door een bevel van God of op een
providentiële inspiratie, zij plotseling tezamen komen voor de laatste veldslag.
Aanvankelijk zullen de ongelovigen weigeren hun identiteit aan te nemen.
Zij zullen proberen de hand aan hen te slaan of hen straffen als bedriegers en
schijn of onechte zieners. Het publiek zal hen bejegenen met hekel en spot,
en de media zullen hen hardnekkig doodzwijgen, ziedend van woede, zullen
zij trachten hen te doden, maar, zolang hun optreden duurt zullen zij worden
beschermd door een hogere macht. Hier is wat Johannes zegt:
Het Evangelie treedt niet in bijzonderheden over de resultaten en doeltreffendheid van de missie van deze twee grote getuigen; Maar men kan er van
uitgaan, dat zij zeker een grote massa dolenden de ogen zullen openen, en de
meesten van hen, die door angst of ambitie waren misleid tot de aanbidding
van de ware God terug zullen brengen. Inderdaad aan hun missie en hun
prediking zal een kracht toegevoegd worden, die geen andere evangelisch
woord ooit zal hebben gehad, waarmee zij de koppigheid van de Joden zullen
overwinnen, die, buigend voor de luister van de wonderen en staande voor
voldongen feiten, zullen terugkeren onder de staf van de Herder der herders.,
om met de Christenen één kudde te vormen en één schaapsstal. Wat een inspirerende taal zal van hun lippen vloeien.
Maar God geeft Zijn Genade naar verhouding. Wanneer het Licht is gegeven, wanneer mensen de kans hebben gehad, om de waarheid te onderscheiden van de leugen., dan zal God in Zijn Wijsheid de wonderen staken of opschorten. Zo handelt de Voorzienigheid en niet anders. Zo was het destijds
met Samsom toen de Filistijnen. eens waren vernederd en verslagen, nam
God van hem zijn geest en verbazingwekkende kracht, waarmee Hij hem had
uitgerust, weg. Evenzo handelde God met Jeanne d’Árc: eenmaal haar zending
volbracht, nadat zij de Engelsen had verjaagd en de kroon terug had geplaatst
op het hoofd van Charles VII, leek haar genius en militair talent te verbleken;
zij werd gevangen genomen en keerde terug naar de normale omstandigheden van het menselijk bestaan.
Zo zal het gaan in het geval van Enoch en Elias. Bovendien zou het wonder,
indien verlengd, geen ander effect hebben dan hun halsstarrigheid te bevestigen die koppige mensen, die geweigerd hebben hun woorden te ontvangen
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met een onderdanig oor en hart. Kortom, de twee getuigen zijn niet dood, ofschoon één van hen zes duizend en die andere drie duizend jaar oud is, en
het is noodzakelijk, dat zij hun getuigenis bezegelen door hun bloed te vergieten, en onderworpen te zijn aan de wet van de menselijke natuur waarvan
Christus Zelf niet verlangde gespaard te blijven.
Hier, dan, is wat zal gebeuren, zegt Johannes, in het hoofdstuk reeds aangehaald.
“Maar wanneer zij hun getuigenis hebben volbracht, dan zal het Beest, dat uit
de afgrond omhoog stijgt, strijd met hen voeren, ze overwinnen en doden. En
hun lijk zal blijven liggen op de straat van de grote stad, geestelijk “Sodoma en
Egypte” geheten, waar ook hun Heer werd gekruisigd. Uit volken, stammen en
naties zullen er hun lijk zien liggen drie en een halve dag lang; ze zullen niet
toelaten, dat hun lijk in het graf wordt gelegd. En de bewoners der aarde zullen
zich over hen verheugen, elkaar gelukwensen en elkaar geschenken zenden;
want deze beide profeten hadden de bewoners der aarde pijn gedaan. Maar na
drie en een halve dag voer in hen een levensgeest uit God, en ze stonden op hun
voeten: grote schrik viel neer op allen, die hen zagen. En zij hoorden een machtige stem uit de Hemel, die tot hen riep: “Stijg op hierheen! En toen stegen ze op
in een wolk ten hemel, en hun vijanden aanschouwden hen.”33 )
Johannes zegt ons niet, wat het lot van de Antichrist zal zijn, maar de Apostel
Paulus leert dat: “de Heer Jezus zal hem vernietigen met de adem van Zijn
mond en hem verlammen met de glans van zijn komst.”34) Sommigen hebben
uit deze tekst de conclusie getrokken, dat Jezus in eigen persoon zal komen,
om Zijn grote tegenstander te treffen en dat dit de dag zal zijn, wanneer Hij
zal verschijnen in Zijn Glorie en Majesteit. Deze uitleg is niet juist. Thomas
van Aquino en Johannes Chrisostomos leggen de woorden: “quem Dominus
Jesus destruet illustratione adventus sui...”(die de Heer Jezus zal vernietigen
door de glans van zijn komst”) uit in de betekenis, dat Christus de Antichrist
zal treffen door hem te verblinden met een schittering, die als een omen en
teken zal zijn van Zijn Tweede Komst. De Apostel Paulus zegt helemaal niet
dat Christus hem zal doden met zijn eigen handen, maar door Zijn adem, spiritus oris sui (met de adem van zijn mond) – dat is, zoals Thomas van Aquino
uitlegt, door de kracht van Zijn macht, als een resultaat van Zijn bevel; hetzij,
zoals sommigen geloven, door dit bevel uit te voeren door de medewerking
van de Aartsengel Michaël, of door tussenkomst van een andere kracht, zichtbaar of onzichtbaar, geestelijk of onbezield. Satan zal zeker in de afgrond
worden teruggeworpen. De heerschappij van de ‘man van het verderf’ zal
grondig worden verwoest, en zijn macht, die streefde zich uit te strekken tot
boven de Hemel, zal in een rookwolk opgaan. Zal de verrijzenis van het lichaam en het Laatste Oordeel dicht op die grote gebeurtenis volgen? De Heilige Schrift zegt daar niets over, en de Kerk heeft ook niets daarover willen
33
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zeggen. Onder de exegeten zijn er die het bevestigen, andere echter ontkennen het. Suarez is van mening dat na de dood van de Antichrist, de wereld
niet langer zal bestaan dan vijf en veertig dagen. Hij baseert zijn mening op
de profetie van Daniël, die, na aankondiging dat de vervolging door ‘de man
van verderf’ 1290 dagen zal duren, eraan toevoegt: “Gelukkig hij die hoop
heeft en ferm standhoudt tot de1,335ste dag.35)” Deze mening echter schijnt
niet de meest gangbare te zijn. De meest gezaghebbende opvatting is die welke lijkt het meest in overeenstemming te zijn met de Heilige Schrift, dat, na de
val van de Antichrist, de Katholieke Kerk weer zal opbloeien en een periode
van welvaart en triomf zal beleven.
Trouwens dat lijkt de geïnspireerde apostel Paulus, die van alle zonen van
Israël, de meest heldere kijk had op de toekomst en bestemming van zijn
volk – te bevestigen. Dit benadrukt Hij wanneer hij– gelet op de genade en de
zegen verkregen door de bekering van de Joden, die, volgens de profetie van
Malachi,36) verlicht worden door de prediking van Enoch en Elias – in bewogenheid uitroept “Als de val van de Joden de bekering van de Heidenen teweeg
bracht om hen na-ijverig te maken. Welnu wanneer hun val een schat werd
voor de wereld, wat zal dan hun wederopneming anders zijn dan een opstan ding uit de doden?“37) Deze woorden zijn duidelijk, en lijken geen ruimte te
laten voor twijfel. Ze komen overeen met die van Johannes. “Ik dan zag...hen
die de overwinning hadden behaald over het: Beest en haar imago en ook het
getal, dat de naam betekent...Zij zongen het lied van Mozes, de dienaar van God,
en het lied van het Lam.”38) Met andere woorden, de Christenen en de rest van
de Joden hebben voortaan slechts één geest en één geloof, zij richten de zelfde
lof en zegeningen aan de Zoon van God en, samen, verkondigen zij Zijn Glorie,
zeggende: “Machtig en wonderbaar zijn Uw woorden, Heer God Almachtige!
Rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen O Koning van de volken!”39) –
Is het werkelijk geloofwaardig, dat de dag, wanneer alle volken zullen
worden verenigd en in deze lang gezochte harmonie één zullen zijn, wanneer
hemel en aarde zullen voorbijgaan met groot geweld – dat de periode, waarin
de Strijdende Kerk haar volheid binnengaat, samenvalt met die van de finale
catastrofe? Zou Christus de Kerk opnieuw geboren laten worden, in al haar
glorie en al de pracht van haar schoonheid, slechts om onmiddellijk daarna
de bronnen van haar jeugd en haar onuitputtelijke vruchtbaarheid droog te
leggen? Als we er vanuit mogen gaan, dat na de Antichrist, het einde van de
wereld nog enkele eeuwen op zich laat wachten, hetzelfde kan niet worden
gezegd van de hoogste crisis, die grote eenheid tot stand zal brengen, want,
als we maar even naar de tekenen van de huidige tijd kijken, de dreigende
symptomen van onze politieke situatie en revoluties, en de vooruitgang van
35
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de beschaving en de groeiende opmars van het kwaad, tegelijk met de vooruitgang van die beschaving en de ontdekkingen in de materiële orde, dan
moeten we wel de nabijheid van de komst van de ‘man van de zonde’ voorzien, en van de dagen van de verwoesting voorzegd door Christus,40)
De Heilige Schrift geeft ons drie hoofdtrekken die de heerschappij van de
Antichrist kenmerken.
Ten eerste wil hij keizer en absolute heer en meester zijn van het universum.
Ten tweede wil hij Jeruzalem hebben als zijn hoofdstad. Ten derde wil hij
even knap zijn als gewelddadig. En de oorlog die hij wil voeren tegen de heiligen, zal er een zijn van bedrog en misleiding.
Allereerst wat wil de Antichrist? Hij wil macht over de hele wereld. De uitkomst van de gebeurtenissen van de laatste tijd is overduidelijk: de maatschappelijke ondergrond voor bereiden, waarin de heerschappij van de man
van het verderf zal worden uitgeoefend. Aan de ene kant heeft de spoorweg
barrières gesloopt en afstand overwonnen. De telegraaf?internet geeft een
onderdrukkende bestuurder de mogelijkheid om zijn bevelen van de ene
kant van het universum naar de andere kant te sturen met de snelheid van
het licht. Bovendien zijn de volken van verschillende rassen zich aan het
vermengen: Russen en Amerikanen, Japanners en Chinezen ontmoeten elkaar
op de zelfde schepen, gaan met elkaar om, en kruisen elkaars paden in onze
grote steden en in de handelscentra van Europa, California en Equatoriaal
Afrika.
De verre volken zijn al onze uitvindingen aan het namaken, gieten kanonnen, en beginnen oorlogsschepen en arsenalen te bouwen. China – dat kolossaal imperium van een massa mensen, waar iedere dag de zeeën en rivieren
een enorm overschot aan mensen opslokt, die de rijke en vruchtbare grond
niet meer kan voeden – zij heeft haar monteurs, haar ingenieurs en leert van
onze strategie en industriële vooruitgang. Welnu, hebben onze laatste oorlogen niet bewezen, dat de afloop van veldslagen boven al ligt in getallen en
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dat, wat in legers en de politiek bepalend is voor succes en overwinning, dat
is de brutale, meedogenloze wet van de getallen?.
Zo zal het niet lang meer duren en is het uur daar, wanneer de miljoenen
van Azië meer soldaten tot hun beschikking zullen hebben, meer ammunitie,
en meer militaire macht dan alle andere volken; en de dag komt wanneer zij
bewust van hun aantal en kracht, zich in talloze horden op het verzwakte en
door God verlaten Europa, zullen werpen. Er zullen dan invasies zijn vreselijker dan die van de Hunnen en Vandalen. Provincies zullen worden geplunderd, rechten geschonden, en kleinen naties verwoest en als stof onder de
voet gelopen. Dan zal men getuige zijn van een kolossale agglomeratie van al
de bewoners van de aarde, onder de scepter van één leider, die ofwel de Antichrist is of één van zijn onmiddellijke voorgangers. Die dag zal de dood zien
van de democratie en de menselijke vrijheid.
De eenheid van alle volken zal worden herbouwd, voor de laatste keer, op
de puinhopen van alle onderdrukte naties. Het rijk van het kwaad zal zijn voltooid. De Goddelijke Gerechtigheid zal de wereld geselen, door haar te onderwerpen, ziel en lichaam, aan één meester....die zal worden voortgedreven
door enkel haat en verachting voor God.
Dus, iedere goede waarnemer van de gebeurtenissen van de huidige tijd,
kan niet aan de indruk ontkomen,- alhoewel blijkbaar onbegrijpelijk -, dat op
het eerste gezicht, geen teken schijnt te voorspellen, dat de zetel van zijn imperium: Jeruzalem zal zijn. Welnu, het is gemakkelijk te zien, dat de beschaving van het atheïstisch materialisme, waarvan de vrijdenkers en de antireligieuze pers de spoedige komst in het vooruitzichtstellen, steeds sterker zich
opdringt. Haar centrum van handelen en zetel van openbare macht zal Jeruzalem zijn.
Trouwens, wanneer het Christelijke Geloof tenslotte is uitgedoofd in de harten van de mensen – wanneer genot en welzijn de goden van de dag zijn geworden– dan zal menselijke handelen slechts één enkel doel hebben: de
macht van de Staat.; één enkele hefboom en stimulans: de openbare mening;
één inspiratie en drijvende kracht: en deze stimulans, deze zenuw, deze bezielende kracht, zal zijn: goud. geld zal op religie en moraal op de eerst plaats
komen, en de basis zijn van de politiek en de hoeksteen van alle instituties.
De Pontif en koningen zullen de financiers zijn; en de mensen, die het meeste
geld hebben, zullen de genen zijn, die spoedig de meeste macht over ons zullen uitoefenen.
Welnu, na vijftig eeuwen van bestaan, waarvan negentien in rampspoed,
wordt overal een volk gevonden, verstrooid in alle hoeken van de wereld, en
dat men tegen komt in de meest verre gebieden, en dat zich vermengt met de
hele mensen familie, onophoudelijk en steeds in afwachting van hun Messias,
en dromen van de wederopbouw van hun Tempel en, ondanks alle veranderingen en omwentelingen, onwankelbaar in hun gelijksoortigheid in de achtervolging van hun doel.
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Het moet gezegd worden, dat zij een actief, gematigd en hardwerkend ras
zijn. Als wij over hen spreken, dan doen wij dat in het abstracte en enkel van
het standpunt van hun bestemming en hun providentiële en historische zending .dit volk van illustere voorouders, die aan de wereld: Christus, de Apostelen, en de Onbevlekte Maagd. heeft gegeven.
Wij Christenen en de kinderen van Israël, staan dichter tot elkaar dan wij
denken. Zoals een wel bekende spreker heeft gezegd: “Het christendom is Jodendom met haar toppunt; Jodendom, is christendom met haar toppunt.”
Niettemin, de feiten zijn er, en het is onmogelijk voor de christelijke filosoof
ze te negeren of te verhullen…. Judaïsme is een belijdend geloof. Het is een
leer geënt op één nationaliteit en ras. Alle andere volken – Fransen, Italianen,
Duitsers, Spanjaarden – wanneer zij in een bepaalde tijd leven onder dezelfde
regering en bestuur, en wanneer zij worden bestuurd door de zelfde wetten
en instituties – dan duurt het niet lang, of ze gaan in elkaar op, en verenigen
hun belangen, en mengen hun bloed, en krijgen de zelfde aspiraties en patriottische geest. De Jood kan niet integreren: Hij wordt onder andere volken
gepland in de positie van een pachter, zoals een beroemd schrijver eens zei:
ofwel hij beschouwt zichzelf een balling en gevangene te midden van andere
naties. In plaats van een echt, heeft hij slechts een ideëel of denkbeeldig moederland: Palestina. Jeruzalem is de enige permanente stad, waar hij naar uitziet. In zijn spreken en schrijven, op iedere pagina van zijn kranten en tijdschriften, uit hij de hoop, die hij nooit heeft opgegeven van het weder opbouwen van een nieuw Joods Koninkrijk, hetzij in Jeruzalem of in de omgeving....
Welnu, als we Israël nemen als geheel, afgezien van het feit dat de meesten
afgevallen zijn en in rationalisme en atheïsme vervallen zijn, hebben zij van
het Joodse ras niet opgehouden de zelfde illusies te koesteren, die wij hebben aangetoond: en nog steeds een Messias verwachten, die zij voortdurend
zien als een machtig veroveraar, die de aarde zal onderwerpen. Niet lang geleden, durfde één van de meest gezaghebbende exponenten van de Talmud te
zeggen:”Een nieuw messianisme moet geboren worden; een Jeruzalem van
een nieuwe orde geplaatst tussen Oost en West, en moet de tweevoudige
stad vervangen van Caesars en Pausen..” 41) Verder nog, het is een vaststaand
feit dat de meerderheid van orthodoxe joden als hun slogan en wachtwoord
hebben behouden, de opmerking, eens geuit door een bekende rabbijn: “Jeruzalem is nog steeds de scharnier van onze hoop en ons geloof.” Welnu, is het
onwaarschijnlijk, dat, in de sociale situatie als de onze, waarin de meest vreselijke en onvoorspelbare gebeurtenissen opdoemen - met de snelheid van
licht en bliksem, er een man kan opstaan, die voordeel wil halen uit de chaos,
waarin revoluties ons zullen hebben gestort, en erin slaagt de massa’s te bedriegen en macht te verwerven over de geesten en harten; dan zich te verbinden op woord van eer om de mensheid te doen herboren worden, een verza41
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melingkreet zal doen uitgaan, waaraan al zijn mededwepers zullen beantwoorden, en zo de universele macht te grijpen, een verbazingwekkende heerschappij over de geesten en lichamen te verwerven, een heerschappij met enthousiasme aanvaard door de universeel misleidde en bedrogen mensen.
Tenslotte, mogen we niet geloven, dat deze machtige en boosaardige man
die de wereld in de klauwen van een onbeschrijflijke, onbeperkt despotisme
zal gevangen zetten en het menselijk geslacht één maakt door knechting van
de gewetens en vernedering van de geesten, het personage zal zijn, afgeschilderd en voorzegd door Johannes als de Antichrist, en dat hij de man zal zijn,
die de Goddelijke Voorzienigheid heeft willen gebruiken om Israël, die eerst
hem heeft uitgeroepen als haar Messias en Koning wakker te schudden en de
ogen te openen?
Tenslotte, wat zullen de kenmerken zijn van de vervolging onder de Antichrist? De hoofdtrekken zijn beschreven door Cornelius á Lapide en Suarez,
in overeenstemming met de Heilige Schrift en de Vaders.
Om te beginnen, wat zeker is en moet worden geloofd is, dat, van alle vervolgingen, die de Kerk heeft moeten verduren, die van de Antichrist de meest
vreselijke zal zijn en de meest hevig. Ten eerste, omdat deze vervolging algemeen zal zijn, en zich over de hele wereld zal uitstrekken. Het staat geschreven: “Zij verspreiden zich over het hele land en omgeven het kamp van
de heiligen en de beminde stad.”42) Augustinus, in boek 20 van de Stad Gods,
legt deze tekst van Johannes uit met te zeggen dat alle ongelovigen, ketters,
sektariërs en verdorven mensen, verstrooid over de aardoppervlakte, zich
zullen verenigen met de Antichrist om oorlog te voeren tegen de heiligen en
hen, die trouw zijn aan God, te vervolgen.
Ten tweede, deze vervolging zal van allen de meest hevige en gewelddadige
zijn, omdat zij niet geïnspireerd zal zijn door bijgeloof of fanatisme, noch
door een blinde gehechtheid aan de cultus van de afgoden, zoals de vervolgingen onder de heidense keizers. Het doel zal niet zijn om trots te verzachten, of aan een ongebreidelde machtwellust te voldoen, zoals de vervolging
door de Islam van Mohammed. Ook zal zij niet worden opgewekt door de onbeperkte wellust en roofzucht, waaraan de Duitse vorsten de Kerk onderwierpen onder het protestantisme van Luther. Het zal een vervolging zijn, die
voortkomt louter uit haat tegen God, waar God en Zijn Christus direct zullen
worden uitgedaagd, en haar enig doel zal zijn de uitroeiing van het goddelijke
Koninkrijk, de complete vernietiging van het Christendom en van alle positieve religie. Zo herkenden de opvolgers van lieden als Tiberius, Nero en de
meest verschrikkelijke tirannen van het heidendom -minstens in de afgoden
die zij de christenen wilden opdringen ter aanbidding een soort begrip, als
het ware, een verre reflectie van de godheid; maar, in de tijden waarvan we
spreken zal het niet meer zijn toegestaan om zelfs maar een gewijzigde en
42
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onechte vorm van aanbidding aan een godheid te geven. Alle mensen zonder
uitzondering zullen worden gedwongen Satan te eren en een soort cultus of
eredienst te verrichten, in de persoon van de Antichrist, dat is de meest abominabele en slechte man die de mensheid ooit heeft voortgebracht. Ten derde, deze vervolging, welke de laatste tijden zal kenmerken, zal met een onweerstaanbare sluwheid worden gevoerd.43) Cornelius á Lapide zegt: “Hij zal
in alle kunstgrepen, vormen van bedrog, en praktijken van politici uitmunten.” Aanvankelijk zal de Antichrist de Joden overtuigen dat hij de Messias is.
Om hen met succes te bedriegen, zal hij achter een masker schuil gaan van
gematigdheid en heiligheid. Volgens de Apostel Paulus zal hij zelfs in de tempel van God aanbeden worden, en lijkt hij te bedoelen, dat hij de tempel van
Jeruzalem, die door Titus in het jaar 70 totaal is verwoest, weer wil opbouwen. Bij gevolg zal hij de besnijdenis voorschrijven en voor een tijd de bloedige offers en andere riten van de Joodse godsdienst herstellen.
Wat betreft de niet-joden, die zal hij tot zich trekken door overreding en
welsprekendheid. Hij zal bedreven zijn in kunstgrepen en zal door Satan zelf
met alle nodige kennis worden uitgerust, die nuttig is voor het doel waarvoor
de Boze geest hem heeft bestemd. Anselmus zegt, dat hij vertrouwd zal zijn
met alle natuur wetenschappen en dat hij alle gewijde teksten van buiten zal
kennen.44)Op de tweede plaats zal hij mensen overhalen met geschenken,
goud en rijkdommen. Hij zal de rijkste persoon op aarde zijn. Satan zal aan
hem de schatten overleveren, die verborgen zijn in de ingewanden van de
aarde en in de verborgen diepten van de zee.”45) Ten vierde, zal hij alle mensen met bewondering vullen voor zijn geniale gaven en door de verbazingwekkende snelheid van zijn verheffing tot de hoogte van fortuin en almacht.
Wat betreft de onwetende massa, zal hij hen lokken met wonderen, cujus est
adventus secundum operationem Satanae, in omni virtute et prodigiis mendacibus – “wiens komst volgens de werking van Satan is, in alle macht, en tekenen,
en bedrieglijke wonderen.”46) Volgens Thomas van Aquino zal, net zoals de’
wonderen van Christus een bevestiging waren van Zijn Leer, zo ook zal de Antichrist, de ‘man van verderf’’ valse wonderen verrichten ter bevestiging van
zijn dwalingen. En zoals de ware Christus wonderen verrichtte door de kracht
van God, de bewerker van genade en waarheid, zo zal ook de tegenstander
werken, zoals reeds is aangetoond, door de kracht van Satan de vader van
leugen en bedrog.
Zo zal de ‘man van zonde’ geen echte wonderen verrichten, zoals Jezus
Christus, maar valse en schijn wonderen.. Al zijn wonderlijke daden zullen in
werkelijkheid louter illusies zijn en nep; zodat, zegt Athanasius 47) wanneer
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hij lijkt een dode te doen opstaan, die man niet echt dood was of anders dat
hij hem niet echt tot leven bracht
Tenslotte zegt dezelfde heilige Athanasius, dat de wonderlijke daden van de
Antichrist die de wetten van de natuur overschrijden, geen wonderen zijn in
de ware betekenis van het woord, maar slechts effecten en fenomenen van de
fysieke orde., die verricht worden door tussenkomst van geheime en natuurlijke krachten. Om de mensen beter te pakken zal de Antichrist wellust en
losbandigheid toelaten, en drugsgebruik en alcohol stimuleren, - “hij zal de
weg van harstocht en seks volgen.” 48)
Ten vijfde zal de vervolging onder de Antichrist de bloedigste en de meest
barbaarse zijn van al die het Christendom ooit heeft geleden. Jezus Christus
verzekert het ons, wanneer Hij zegt: “Want deze dagen zullen meer gevuld zijn
met angst dan welke ook vanaf het begin van de wereld tot nu toe of in alle
toekomstige eeuwen.”49)Dit kan worden vermoed als we terugkijken naar
twee oorzaken. De eerste is de kolossale kracht en de verbazende machtsmiddelen ter verwoesting, die de Antichrist ter beschikking staan en met deze, en het kwaad en het furieuze van de mensen die helpen hem zijn bevelen
uit te voeren. De tweede oorzak zal de verschrikkelijke boosaardigheid zijn
van de Duivel, omdat in die dagen, volgens Johannes, God hem zal toestaan de
gevangenis van vuur te verlaten, waar hij geketend is, en zal hem volledig zijn
gang laten gaan om de mensen te verleiden en zijn haat tegen de mensheid te
voldoen.50) Hieruit volgt, zegt de Heilige Cyrillus, dat er dan talrijke martelaren zullen zijn, glorievoller en bewonderenswaardiger dan die eens vochten
met de leeuwen in de amfitheaters van Rome en Gallië.
Dezen moesten vechten tegen louter agenten van de Duivel, maar de belijders van de laatste dagen zullen moeten strijden tegen hem, die een moordenaar is vanaf het begin. Om ze te folteren zal de oude vijand monsterlijke
kwellingen uitvoeren met ongehoord raffinement, ongeëvenaard in de voorbije eeuwen, welke de mens zelf nooit kon hebben bedacht.
Tenslotte - het laatste kenmerk van de vervolging. van de Antichrist - zal zo
heftig zijn dat het bijna de hele Christenheid afvallig zal kunnen maken. “En
het was hem toegestaan om oorlog te voeren met de Heiligen, en ze te overwinnen”51) “Want, zoals ik zag, dat die ‘hoorn’ oorlog voerde tegen de heiligen
en overwon.”52) De apostel Paulus bericht ons dat Christus niet zal wederkeren totdat de grote apostasie (afvalligheid) gekomen is. 53) Augustinus legt
deze woorden uit met te zeggen, dat, indien we in iedere tijd gelovigen hebben zien afvallen en Christus verloochenen vanwege de listen van de ketters
en de angst voor de vervolgers en de tirannen, zal de ontrouw en afvalligheid
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die plaats zal vinden onder de Antichrist de apostasie genoemd worden,eigenlijk gezegd, omdat, in aantal en omvang, deze apostasie (geloofsafval)
alles zal overtreffen, dat ooit in vroegere tijden geweest is.
Echter, het zou niet juist zijn, uit dit getuigenis te concluderen, dat er geen
van de uitverkorenen over zullen blijven op aarde, en dat de Zoon van God
zijn belofte aan Zijn Kerk niet zal nakomen, toen Hij zei: ”Propter electos, dies
abbreviabunter.” (Vanwege de uitverkorenen, zullen de dagen worden verkort.) Bovendien, voegt Johannes in zijn boek Openbaring eraan toe: “En
hij(het beest) zal door hen, die op de aarde wonen, wier namen niet geschreven
staan in het boek des levens, worden aanbeden.”54)
Augustinus zegt dat onder de heerschappij van de Antichrist er een menigte martelaren zullen zijn, die heldhaftige standvastigheid tonen en ook een
tamelijk groot aantal belijders, die weten te ontsnappen in holen en steile
bergen. En God zal erop toezien dat deze schuilplaatsen aan de waakzaamheid en het oog van de vervolgers zullen ontgaan, en zal de Duivel hen niet
laten aanwijzen.
De profeet Daniël zegt, dat in de tijd dat deze vreselijke vervolging uitbreekt, de ‘gruwel der verwoesting’ openlijk zal zitten op de troon in de heilige plaats. “De koning’ zal doen, zoals hem behaagt.” ‘zegt Daniël, “Hij zal zichzelf verheffen en zich groter maken dan welke god ook; hij zal vreselijke
godslasteringen uiten tegen God. Hij zal geen achting hebben voor de den van
de voorouders voor geen god zal hij wijken.” 55)
Met andere woorden, wanneer de ‘man van verderf’ de mensheid met zijn
dreigementen bang heeft gemaakt en in de war gebracht, en beland in de
strikken van zijn leugens en listen, zal hij geen beperking in acht nemen en
zal zijn ware aard openlijk tonen. Hij zal niemand toestaan een andere god te
aanbidden dan hemzelf en hij zal zichzelf aanprijzen als de enige god van hemel en aarde. Waar hij niet eigen persoon aanwezig is, daar zullen mensen
worden gedwongen voor zijn beeld hulde te brengen: “Et elevabitur, magnificabitur adversus omnem Deum. 56) Hij zal noch de Mozaïsche religie noch de
natuurlijke religie zelf tolereren. Hij zal met gelijke grondigheid Joden,
schismatieke, ketters, deïsten vervolgen, en iedere sekte, die het bestaan van
een Opperwezen en de onsterflijkheid van het toekomstige leven erkennen.
Toch zal God, in Zijn Wijsheid, uit het kwaad het goede weten te trekken. De
vreselijke storm, die zijn gerechtigheid op aarde heeft doen ontketenen zal
resulteren in de verdwijning van valse religies. Samen met het Jodendom zal
het de resten van de Islam, het afgodische bijgeloof en iedere religie, die de
Kerk vijandig is, afschaffen.
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Het zal een laatste slag toedienen aan de sekten van de duisternis. De Vrijmetselarij, Carbonarisme, Illuminisme en alle subversieve genootschappen
zullen verdwijnen in de draaikolk van boosaardigheid, waarin zij eeuwenlang
hadden gewerkt in de overtuiging, dat het hun definitieve en hoogste overwinning zou zijn. Zij zullen onbedoeld hebben geholpen in de vestiging van
het Rijk van Eenheid voorzegd door onze Heer: “Er zal dan één kudde zijn en
één herder.”57)
De triomf van de bozen zal van korte duur zijn, maar de vertroostingen die
volgen zullen universeel, overvloedig, en proportioneel naar de omvang van
de. ellende die de Kerk zal hebben geleden.
Een zoon van Israël, nauwelijks bekeerd, nu priester en doctor schouwde
met verrukking het grote schouwspel, dat de Kerk van God zal bieden op dit
gelukkige tijdperk, dat joden en heidenen,aanzitten aan hetzelfde banket, zullen een zelfde familie zijn geworden onder de herder staf van een zelfde herder, en in vervoering uitroepen:
“In het leven van Jezus Christus op de aarde, zijn er twee grote triomfdagen
geweest, waar hij als Messias en als Koning erkend is : het feest van EPIFANIA,
dat in zekere zin het feest was van de morgen, dat de naties tot Jezus Christus
toestroomden en vertegenwoordigd in de MAGIËRS, en de dag van de Palmen,
dat het feest was van de avond, dat het vertraagde Jeruzalem deed aan Jezus
Christus, de dag van de Palmen was de dag van de acclamaties van Israël.
Welnu, zie hier dat na 19 eeuwen van trouw, het grote feest van EPIFANIA
door de naties en hun regeerders is vergeten, die Jezus Christus en Zijn Kerk
hebben verworpen. Laat mij dus op de avond van de Kerk, de grote dag van de
Palmen en de onverwachte explosie van acclamaties van het oude volk van
Jacob begroeten. Laat mij deze dag begroeten en zingen, waar de deuren van
de synagoge zich openen met het enthousiasme van de triomferende intocht
van de MESSIAS, die zij zo lange tijd heeft verwacht en miskend. Laat mij de
dag bezingen, waarop de resten van Israël hun kleren uitspreiden op de weg
van Christus en zijn Kerk, en waar de lucht zal zijn gebalsemd met de geur
van dit bloed, dat deze keer weer zal stromen als regen van liefde over Israël
en over zijn kinderen. O! dag van Palmen, ga op over de Kerk!...Jeruzalem, Jeruzalem, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen verzamelen als een hen haar
kleintjes verzamelt onder haar vleugels; maar deze keer zult u het hebben
gewild, 0 Jeruzalem, onder haar vleugels zult ge u hebben gehaast. Hosanna
en eeuwige glorie aan Jezus Christus in de hoogste der hemelen en aan de
Kerk, waar Israël na een lange afwezigheid haar MESSIAS en KONING heeft
teruggevonden”. (Abbé Lémann, Les Nations frémissantes)
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En toch, zal de voltooiing nog niet komen, zoals geschreven staat: “Toen blies
de engel op de bazuin. In de Hemel weerklonken machtige stemmen, die riepen:
“Gekomen is het koningschap over de wereld van onze Heer en Zijn Gezalfde”.
Hij zal heersen in de eeuwen der eeuwen! De stemmen van de engelen en
maagden, samen met de stemmen van de belijders en de heilige martelaren,
zullen Christus begroeten met lof en jubel, hem dankend voor Zijn overwinning
over de Antichrist, en de uitroeiing van de bozen. Alle mensen, die nu de ene en
ware God aanbidden, allen, die het zelfde geloof belijden en één zijn in heerlijkheid en adoratie, die aan dezelfde tafel aanzitten, zullen uitroepen in koor:
“Het koningschap van deze wereld behoort nu aan onze Heer en zijn Gezalfde....wij loven U, O Heer God Almachtig, die is en Die komen zal. Want U hebt de
Oppermacht aanvaard en uw heerschappij is begonnen”.58)
+++++++
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Ik geloof in de verrijzenis van
het lichaam en het eeuwig leven.”
===
Behalve het ‘bijzonder’ oordeel is er ook een ‘algemeen’
oordeel.
Christus zal alle mensen komen oordelen op het einde
van de wereld, maar die dag is
onbekend
Aan het algemeen oordeel zal
voorafgaan:
1.Een geweldige vervolging
door de Antichrist.
2 Een vuur dat alles zal verbranden.
3. De verrijzenis van het vlees.
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3de Conferentie :
Verrrijzenis van de Doden
en
het Algemeen Oordeel.
Ecce Mysterium dico Vobis....in momento
mortui resurgent incorrupti...
“Zie! ik deel U een ge-heimenis mee: niet allen zullen ontslapen, maar wel allen van gedaante veranderen, plotseling, in een oogwenk, bij de laatste stoot
van de bazuin.
De trompet zal schallen en de doden zullen verrijzen onbederfelijk.”
1Korinthiërs 15,51-52
Inhoud:
1...et exspecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi saeculi. Amen!
(Credo...)
.... en ik verwacht de verrijzenis van de doden. En het toekomstige eeuwige
leven. Amen! (Geloofsbelijdenis)
2. De zekerheid en gepastheid van de Verrijzenis...
3. Algemeen oordeel en de consequenties van de Verrijzenis.
===
Dat de wereld zal eindigen, staat vast, en dat dit einde niet eerder zal plaats
hebben, dan wanneer de Antichrist is verschenen.
Het protestantisme en de ongelovigen verwerpen de Antichrist als individu.
Zij zien hem louter als een mythe, een allegorisch, denkbeeldig wezen; of ook
zien zij deze ‘man van zonde’, die door de Apostel Paulus is aangekondigd, als
de leider van de antichristelijke strijd, als de aanvoerder en Messias van de
vrijmetselarij en de sekten, die er op uit is de beschaving naar haar toppunt
te brengen, door haar voor altijd van de duisternis van bijgeloof te bevrijden
– m.a.w. door alle positieve religie en iedere geopenbaarde Waarheid van de
aarde weg te vagen.
Onder de waarheden, die betrekking hebben op onze eind bestemming , is
er één die een heel bijzondere afkeer bij mensen opwekt, één die door de rationalisten en vrijdenkers onophoudelijk en tot het uiterste wordt aangevallen, en het mikpunt wordt gemaakt van hun meest sluwe drogredenen en van
hun brutale ontkenningen. Die leer – voor ons de meest glorieuze en troost-
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volle van alle leerstellingen– is de toekomstige verrijzenis van onze lichamen.
De ene keer, -zoals Paulus ondervond te Athene - proberen ongelovige wijsgeren deze leer met hun spot en sarcasme onderuit te halen; dan weer – zoals
gebeurde aan het tribunaal van de landvoogd Felix – trekt men bij het horen
verkondigen wit uit van schrik: “Disputante autem illo...de judicio, tremefactus
Felix respondit...Vade! tempore autem opportuno accersam te.”1) Uit deze tekst
en nog andere, die regelmatig in de brieven van de Apostel Paulus terugkeren, blijkt, dat dit dogma van de ‘Verrijzenis van de doden’ het favoriete en geliefde onderwerp was van zijn prediking. Hij droeg het met verve en overtuigingskracht uit in de publieke fora, in de synagogen en bij disputen met de
wijze mannen en filosofen van Griekenland. In de ogen van Paulus, is deze
leer van de toekomstige verrijzenis het fundament waarop onze hoop is gevestigd, de oplossing van het mysterie van het leven, het principe, de kernvraag, en de eindconclusie van het hele Christelijke Geloof. Zonder deze leer,
zouden goddelijke en menselijke wetten hun sancties verliezen, en het Geloof
onzin en nutteloos zijn. Wijsheid zou alleen bestaan in een leven van genieten
zoals de dieren: want, indien er geen leven is na de dood, dan zou zelfbeheersing en de strijd tegen passies voor ieder rechtgeaard mens, zinloos zijn en
nutteloos. De Martelaren, die om Christus geleden hebben en zich lieten verscheuren door de leeuwen in de amfitheaters zouden slechts onruststokers
geweest zijn of excentriekelingen. 2) – Voor wie als van zelf sprekend aanneemt dat de mens geen ander doel heeft dan het huidige bestaan, en er geen
ander geluk bestaat in deze wereld dan het najagen van banaal en heilloos
materialisme. Het ene ware Geloof, de enige gezonde, redelijke filosofie zou
dan die van Epicurus zijn, samengevat in de woorden: “Manducemus et bibamus, cras enim moriamur.”3)
Om de zielen van de grove begeerten af te wenden, en ze te verheffen naar
verlangens, hun hemelse bestemming waardig, houdt de Apostel Paulus niet
op deze grote waarheid ons in te prenten; en tevens trekt hij daaruit de conclusie dat voor een ordelijk leven, het uiterlijke op het innerlijke moet worden afgestemd: “Zie, ik deel U een geheim mee: niet allen zullen wij ontslapen,
maar wel allen van gedaante veranderen, plotseling in een oogwenk, bij de
laatste stoot van de bazuin. Want zodra de bazuin zal schallen, zullen de doden
verrijzen, onbederfelijk, maar wij zullen van gedaante veranderen. Dit bederfelijke moet met het onbederfelijke worden bekleed; dit sterfelijke met het
onsterfelijke. En nadat dit sterfelijk lichaam het onsterfelijke zal hebben aangetrokken, en dit sterfelijke met onsterfelijkheid, dan wordt het woord vervuld, dat geschreven staat: “De dood is verzwolgen in overwinning. Dood, waar
is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 4)
1
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In de voorgaande tekst, legt de grote Apostel Paulus – niet minder wonderbaarlijk –de theologische reden uit en de hoge gepastheid van dit mysterie. Hiervan heeft God hem de vertolker en heraut aangesteld. Dit was zijn
Credo - en het Vierde Concilie van Lateranen drukt in deze woorden uit: “Het
lichaam van de mens, zegt hij, toevertrouwd aan de aarde en neergelegd in het
graf, is als de graankorrel... gezaaid in bederf; hij zal opstaan in onbederfelijkheid; gezaaid in oneer; hij zal opstaan in glorie; gezaaid in zwakheid; hij zal
opstaan in kracht. Het is gezaaid een natuurlijk lichaam; hij zal verrijzen een
geestelijk lichaam...De eerste mens Adam was gemaakt tot een levende ziel; de
laatste Adam tot een levengevende geest...De eerste mens was van de aarde,
aards; de tweede mens, van de hemel, hemels...Derhalve, daar wij het beeld van
het aardse hebben gedragen, laat ons dan ook het beeld van het hemelse dragen. Bestaat er een ziele lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Zo
staat er ook geschreven: “De eerste mens Adam werd een levende ziel”. De laatste Adam een levenmakende Geest. Niet het geestelijke gaat vooraf, maar wel
het bezielde; daarna komt het geestelijke. De eerste mens was uit de aarde,
aards; de tweede mens is uit de Hemel. Ik zeg u dit, mijn broeders, omdat bederf
niet de onsterfelijkheid zal bezitten.5) Een helderder en beknoptere uiteenzetting van een leermeester als de Apostel Paulus zouden we niet kunnen wensen. Iedere toevoeging zou alleen maar dienen om haar kracht en helderheid
te ververzwakken. Zo is ook het ware, Katholieke Geloof, dat de Kerk in het
<Credo> dat wij belijden, heeft opgeschreven en dat Zij verordend heeft om
gezongen te worden in haar plaatsen van Eredienst op plechtige feesten. “Ik
geloof in de verrijzenis van het lichaam, en ik verwacht de verrijzenis van de
doden. ”...et exspecto resurrectionem mortuorum ..
.Zowel Athanasius,6) – in zijn “Credo” als het Vierde Concilie van Lateranen
drukt deze waarheid uit in woorden niet minder precies en zelfs nog sterker:
“Alle mensen zullen opstaan met dezelfde lichamen waarmee zij waren verenigd in het huidige leven.”
Inderdaad, als ons lichaam, na ontbonden te zijn en tot stof vergaan, niet
zou worden herboren met alle ledematen en constituerende delen; als wij
niet met dezelfde gezichten en herkenbare gelaatstrekken, zouden verschijnen zodat wij, wanneer we elkaar weerzien op de oordeelsdag, onszelf onmiddellijk zouden herkennen, zoals wij elkaar herkennen hier beneden, dan
zou het geen zin hebben onze wedergeboorte een verrijzenis noemen, maar
een nieuwe schepping.
Het is dus zo goed als zeker, dat we bij het Oordeel in alle opzichten dezelfde zullen zijn: de voeten zullen dezelfde zijn die ons hebben gedragen en ondersteund tijdens onze ballingschap en de dagen van onze pelgrimstocht door
de tijd. De tong waarmee we zullen spreken, zal die zijn, die ons stem gaf in
lofprijzing van God of godslastering. De ogen, waarmee we konden zien, zul5
6
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len dezelfde zijn, als die open gingen voor de zonnestralen, die over ons schenen,.Het hart, dat zal kloppen in onze borsten hetzelfde hart zal zijn, dat de
gloed van de goddelijke Liefde zak hebben verteerd, of dat ze zich zal laten
ver-slinden door de vlammen van de hartstocht.
. Zo was de onwankelbare hoop van Job. Gezeten op zijn mesthoop lag hij
weggevreten door verrotting weg te kwijnen van ellende, maar met een stralend gezicht en heldere ogen, de hele spanne van eeuwen flitste door zijn
geest. In een extase van vreugde aanschouwde hij – in de helderheid van het
profetisch licht – de dagen, dat hij het stof van zijn doodskist zou afschudden,
en uitroepen: “ Ik weet dat mijn Verlosser leeft...die ik zal zien; mijn eigen ogen
niet die van een ander, zullen Hem zien. “-7)
Deze leer van de verrijzenis is de sluitsteen, de hoeksteen, van het gehele
Christelijke bouwwerk, de spil en centrum van ons Geloof. Zonder haar is er
geen verlossing, ons Geloof en onze prediking zijn nutteloos, en alle religie
verbrokkelt aan de basis: “Inanis est ergo predicatio nostra, inanis est fides
nostra.”8)
Rationalistische schrijvers hebben beweerd, dat dit geloof in de verrijzenis
niet bestond in het Oude Testament en dat het alleen dateert vanaf het Evangelie. Dit is volstrekt onjuist. We hoeven maar door de lange rij feiten van de
Mozaïsche traditie gaan en naar de uitspraken van de grote Patriarchen en
Profeten luisteren, om te zien, hoe zij allemaal trilden van vreugde en hoop
bij het vooruitzicht van de voorbeloofde onsterfelijkheid, en dit nieuwe leven,
dat hun deel zal zijn in het hiernamaals vieren, en geen einde zal hebben. In
het Boek Exodus staat9) “Ik ben de God van uw Vader; de God van Abraham:, de
God van Isaac en de God van Jacob.”, In Mattheüs gebruikt Christus deze tekst,
om aan de Joden de waarheid van de verrijzenis te bewijzen: “En wat de verrijzenis der doden betreft, hebt u niet gelezen wat God u gezegd heeft: “Ik ben
de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob? Hij is toch geen
God van doden maar van levenden.”10)
Heeft de moeder van de Maccabeën niet, rechtop midden in het bloed en de
uiteengereten en verminkte ledematen van haar zonen, de goddeloze Antiochus doen verstijven van angst, met de woorden: 11) “Weet wel, o boosaardig
en zeer perverse man, dat jij ons laat sterven voor dit leven, maar de Meester en
Heer van de wereld, zal ons ontvangen, wij die sterven voor Zijn Wetten en Hij
zal ons weer doen opstaan op de dag van de Verrijzenis.”12)
Voor de heiligen van het Oude Testament was dit geloof in de verrijzenis
niet slechts een symbool en een speculatieve leer; het was hun fundamentele
overtuiging en geloof, uitgedrukt in de wonderen en in de daden van hun le7
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ven. Dat wat zij ons hebben nagelaten is daarvan een authentieke getuigenis.
De eerste onder hen, zegt de Heilige Hiëronimus: was Abel, wiens bloed,
schreeuwend tot God, getuigenis af legde van de hoop in de verrijzenis van de
doden. Daarna komt Henoch, opgenomen, opdat hij de dood niet zou zien: Hij
is het type en voorafbeelding van de verrijzenis.
Ten derde: Sara, wiens onvruchtbare schoot, uitgeput door ouderdom,
zwanger werd en een zoon ter wereld bracht, en ons de hoop van de verrijzenis geeft. Ten vierde: Jacob en Joseph, die instructies na lieten voor hun
beenderen om bijeengebracht te worden voor een eervolle begrafenis, hierdoor beleden zij hun geloof in de verrijzenis. Ten vijfde: de verwelkte staf
van Aaron, die bloeide en vruchten voortbracht en de staf van Mozes, welke
op Gods bevel levend werd en in een slang veranderde. Al dezen tekenen
bieden ons een schaduw en beeld van de verrijzenis. En dan nog dit: heeft
Mozes niet erkend, toen hij Ruben zegende en zei: “dat Ruben leve en niet
sterve,”, terwijl Ruben al lang overleden was, getuigde hij daarmee niet, dat
hij hem de verrijzenis en eeuwig leven toewenste?13) En als men deze getuigenissen niet anders wil zien dan allegorieën of mystieke verhalen, dan zouden we deze opsomming kunnen eindigen met de exacte woorden van de
profeet Daniël; en die laten geen twijfel bestaan over het constante en universele geloof van het Oude Testament in de toekomstige verrijzenis:
“Ziedaar, zegt hij, dat de menigte van hen die in het stof slapen zullen ontwaken, de een voor het Leven, de ander voor de smaad”. 14)
Deze waarheid, wordt bevestigd door de H.Schrift, en niet minder krachtig
uitgedragen door het verstand en de Christelijke filosofie.
De filosofie omarmt in haar uitgestrekt gebied alles wat de natuur van God
raakt, en de natuur van de mens en die van de wereld. Welnu, het dogma van
de verrijzenis vloeit voort uit de leer van de filosofie over deze objecten,
waarop haar domein zich uitstrekt en haar onderzoekingen zich richten.
Op de eerste plaats, vloeit het dogma van de verrijzenis voort uit de kennis
die de filosofie ons geeft over de natuur van God.
God, zo leert ons de Christelijke filosofie, is de eerste en de laatste oorzaak
van heel de geschapen wereld. Uit vrijheid heeft hij alles geschapen, met een
soevereiniteit en absolute onafhankelijkheid. Hij heeft ze allen getekend, min
of meer, met de eigenschap van zijn gelijkenis en van zijn en zijn oneindige
volmaaktheden. Het menselijke lichaam echter, gemaakt door zijn eigen handen en tot leven gebracht door zijn adem, is het toppunt van zijn wonderwerken, het meesterwerk van Zijn Wijsheid en goddelijke goedheid. Door de
schoonheid en elegantie van haar structuur, de adel van zijn houding en de
schitteringen die hem verlichten, is het lichaam van de mens oneindig superieur aan al de materiële wezens die uit de hand van God zijn voorgekomen.
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Het is door het lichaam, inderdaad, dat de geest haar kracht openbaart en
haar koningschap uitoefent. Het lichaam, zegt Tertulianus, is het orgaan van
het goddelijke leven en de Sacramenten. Het is het lichaam dat gewassen
wordt in het water van het Doopsel, zodat de ziel haar zuiverheid en helderheid mag verkrijgen. Het is het lichaam dat wordt gezalfd met olie en de zalving van de H.Geest, zodat de ziel kan worden geheiligd. Het is op het lichaam
dat de handen worden opgelegd, zodat de ziel mag worden verlicht en gezegend. Het is het Lichaam dat de Eucharistie ontvangt en haar dorst lest met
het goddelijke Bloed, zodat de mens, één wordend met Christus en delend
met Hem hetzelfde leven, eeuwig mag leven.15) opdat de ziel, ook mag worden
gesterkt; het vlees wordt overschaduwd met de oplegging van de handen, opdat de ziel mag worden verlicht door de H.Geest; het vlees voedt het Lichaam
en Bloed van Christus, opdat de ziel gelijkelijk mag gedijen op haar God.
Nogmaals, het is het lichaam, dat de handen kruist in gebed en het hoofd
buigt in aanbidding. Het is het lichaam dat uitgemergeld door vasten en versterving, zichzelf offert als een Holocaust op galgen en brandstapels en vergaat door het martelaarschap, en aan God dit getuigenis van liefde aanbiedt,
dat absoluut en onherroepelijk is, wanneer het is bezegeld door de dood en
in bloed tot erkenning komt.
En zou het lichaam van de mens – instrument van de meest heldhaftige daden, kanaal van alle genade en zegeningen, held van Christelijk getuigenis –
priester en offeraltaar, en de maagdelijke bruid van Christus – niet meer zijn
dan het gras in het veld, en zou het slechts een moment vreugde en leven, om
veranderd te worden in een handvol as en de prooi van wormen te worden en
de gast van de dood voor altijd? Dat zou weer godslastering zijn tegen de
Voorzienigheid en een belediging aan Zijn oneindige goedheid.
Het dogma van de verrijzenis van de lichamen komt voort uit de leer van de
Christelijke filosofie over God; Het komt, in de tweede plaats, voort uit de gedachten, die deze filosofie ons geeft over de natuur van de mens.
Inderdaad de mens bestaat uit: ziel en lichaam, geest en stof. En deze twee
bestanddelen zijn zo intiem en zo diep met elkaar verbonden – daartussen is
een wederkerigheid en zo’n correlatie – dat, zonder het lichaam als tussenkomst, de geest, door haar natuur zelf, niet in staat zou zijn enige functie wat
dan ook uit te voeren of te verrichten.
De geest zou - als het ware - een zucht zijn, dat, zonder orgaan of stem, geen
klank zou kunnen voortbrengen, of als een lier met losse en gebroken snaren,
die niet meer de lucht zou doen trillen met heldere klanken.
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Dus zonder het lichaam, kan de ziel niet in een relatie treden met de zichtbare buitenwereld; zij heeft noch het gebruik van het zien, noch dat van het
gehoor; zij kan haar handelen en heerschappij over de materie niet uitoefenen, noch de elementen beheersen noch fruit smaken, of geuren inademen.
En de mond zelf – de mond, die misschien gouden klanken heeft doen horen,
die zo dikwijls open ging om te leren of te loven – is niet meer dan een verweerd, verschrompeld, droog lidmaat, dat de ziel niet meer kan gebruiken
om de harten te bewegen en geesten te verlichten. Ongetwijfeld, zoals Thomas van Aquino leert, zal God de na de dood gescheiden zielen een vorm van
bestaan geven, dat hen in staat stelt om elkaar te kennen, met elkaar te communiceren, zonder de hulp van de lichamelijke organen, waarvan zij zijn ontdaan. Dat echter, zal een wonderlijk en uitzonderlijk middel zijn, buiten de
condities en normale wetten van de menselijke natuur.
Wat zeker is, dat door haar zelf en los van dit vermogen God in zijn almacht
iets aan de innerlijke constitutie toevoegt; zonder het lichaam is de ziel onvolledig en is niet meer dan een verminkte substantie, op zichzelf, uitgesloten
van iedere omgang en communicatie met de buitenwereld.
Welnu als je vraagt, waarom het de Schepper heeft behaagt, om twee bestanddelen in één en hetzelfde persoon bij elkaar te brengen, die zo ongelijk
en verschillend zijn in wezen en eigenschappen zoals lichaam en ziel; en
waarom Hij de mens niet als de engel wilde laten zijn, een zuivere geest... dan
is mijn antwoord op deze vragen, dat God zo deed, opdat de mens waarlijk
de koning zou zijn en de kern van al Zijn werken en opdat hij naar het voorbeeld van Christus, in zijn persoonlijkheid de totaliteit van de geschapen
dingen zou mogen samenvatten, en het middelpunt zou zijn van alle dingen,
en - door lichaam en geest bij elkaar te brengen - zou hij de zichtbare en onzichtbare orde dienen als vertolker van beiden, en ze gelijkelijk aan de Allerhoogste aan te bieden in zijn hulde en aanbidding.
Hieruit volgt dat, als de mens voor altijd zonder zijn Lichaam zou zijn, dan
zou de zichtbare materiële schepping geen middelaar of hogepriester meer
hebben, geen stem om haar hymne van dankbaarheid en liefde tot God te
richten, en zou de band, die onbezielde dingen met God verbindt voor goed
verbroken zijn.
Dus, als God niet besloten heeft, zijn werk voor altijd terug te laten zinken
in het niets, als deze aarde, geheiligd door de voetstappen van Christus, bestemd is, eens en voor altijd stralend en vernieuwd, te blijven, dan moet de
mens in een toekomstig leven weer opstaan, om de scepter en zijn koningschap terug te winnen. Daaruit nogmaals volgt dat de dood niet ondergang
betekent maar restauratie. Als God besloten heeft dat ons aardse verblijf eens
zal worden ontbonden, dan is het niet met de bedoeling om ons ervan te beroven, maar om het subtiel, onsterfelijk en onlijdbaar te maken, zoals, - aldus
Johannes Chrisostomos, - een architect, die de bewoner zijn huis laat verlaten

67

voor een poos, om hem weer naar hetzelfde huis te laten terugkeren nu herbouwd met groter glorie en pracht.
De gepastheid en noodzaak van de verrijzenis vloeit voort uit de natuur van
de mens zelf; en ten slotte uit de wetten en natuur van de wereld.
De wet van de wereld, zegt Tertulianus, is, dat alles zich vernieuwt en niets
vergaat. Zo volgen de seizoenen elkaar op. De bomen geven hun vruchten af n
de herfst en hun bladeren verkleuren en verdrogen als een verwelkte tooi in
de winter; maar dan in de lente worden de bomen weer groen. En hun loten
botten uit en hun blaren tooien zich met een nieuwe kroon van blaren en
vruchten. Zo het graan en het zaad toevertrouwd aan de voren van de akker
vergaan en schijnen zich te ontbinden door het effect van de vochtigheid en
de werking van lucht; maar tegen de tijd van de oogst is het door de grond
naar buiten geschoten en weer als een koren aar herboren in groter pracht,
verjongt en vernieuwd. Zo ook de zon, bij het vallen van de avond, verdwijnt
in de schaduw van de schemering en zinkt weg in de oceaan, doch in de morgen komt ze weer op de juiste tijd op om de aarde te verwarmen en ontsteekt
de lucht met licht en vuur.
De dood is slechts een slaap, een verborgen toestand. (‘het meisje is niet
dood, het slaapt’ (Mt.9,24) Het is de toestand van rust en stilte, waar de wezens, blijkbaar bewegingloos en begraven, een nieuwe gedaante krijgen en
een nieuwe vitaliteit en een nieuwe energie : in het graf, waar zij slapen, ondergaan een proces van incubatie en herbronning, waaruit zij vrijer en nieuw
omgevormd zullen opschieten als een uitgedoofde fakkel, die weer is aangestoken en schittert krachtiger door de levengevende adem van de geest. Of
zoals een insect, dat over de modderige grond kruipt, en na opgesloten te zijn
geweest in de cocon, naar buiten kruipt met nieuwe kracht en haar vleugels
uitslaat en daarna zich op bloemen neerzet.
Hier zijn enkele kwesties, die vragen om opheldering. Er is gezegd, dat de
doden zullen ontwaken bij de eerste bazuingeschal. Er is ook gezegd, dat zij
weer zullen opstaan, maar niet allen zullen worden veranderd. Ten slotte
kunnen we ons afvragen of de doden zullen opstaan in de toestand en leeftijd
zoals toen zij stierven hier beneden in deze wereld.
In het hoofdstuk over de angst voor het oordeel, is dit wat Hiëronimus leert,
wanneer hij commentaar geeft op de woorden van de Apostel Paulus: “...bij de
laatste bazuin, want de bazuin zal schallen,” zegt Hiëronimus: Bij de schallen
van de bazuinen, zal de hele aarde worden getroffen door angst,” en verder :
Of je zit te lezen of te slapen, schrijven of waken, laat de bazuin altijd in je
oren schallen.”16) Zal deze bazuin, waarvan de echo zal doordringen tot in de
sombere spelonken van de afgrond, de vaders van het menselijke ras uit hun
lange slaap wekken, en een hoorbaar geluid voortbrengen? Het is mogelijk en
het zou kunnen. De engelen, die op die dag, etherische lichamen zullen aan16
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nemen om door alle mensen gezien te worden, zouden ook uit de elementen
en diverse substanties van de lucht stoffelijke instrumenten kunnen maken,
die echte klanken voortbrengen. Maar als we moeite hebben met deze uitleg,
dan kunnen we beter de interpretatie van Thomas van Aquino aanhouden,
die zegt dat de Apostel Paulus het woord bazuin gebruikt in de allegorische
betekenis, gewoon als een beeld, zoals de Joden de bazuin bliezen om de
mensen op te roepen voor de grote feesten, en om de soldaten aan te vuren in
de strijd, of om het opslaan van het kamp aan te kondigen. In die betekenis
wordt de stem van de engel een bazuin genoemd, vanwege haar kracht en
schittering. En het vermogen om alle mensen op te roepen naar de zelfde
plaats.
Ten tweede, wordt er gezegd dat alle mensen weer zullen opstaan, maar niet
allen zullen veranderd worden. Zeker is, dat de verdoemden zullen opstaan,
met al hun fysieke en verstandelijke vermogens en al hun ledematen, en dat
hun lichamen geen ziekten of gebreken zullen hebben, maar zonder het bruiloftskleed van de liefde, noch zullen zij gekleed zijn met de eigenschappen van
de verheerlijkte lichamen. Zij zullen niet van gedaante veranderd herboren
zijn, noch lichtend en subtiel, maar zoals zij waren op aarde, gangbaar, ondoorschijnend, geketend aan de materie en de wet van de zwaartekracht. Zij
zullen de intensiteit en heftigheid van het vuur er niet minder om voelen; en
dit vuur zal hen des meer doen lijden, omdat, zijnde in een volmaakte staat
van gezondheid en in volledig bezit van hun fysieke en verstandelijke vermogens, zij des te meer bewust zullen zijn van haar kracht en actie. Het vuur van
de verdoemden is een vuur aangestoken door de adem van Gods gerechtigheid, gemaakt alleen om te straffen. Bij gevolg is de gestrengheid ervan
geenszins in verhouding tot de fijngevoeligheid of de diversiteit van de temperamenten. Het wordt gemeten naar het aantal en de ernst van de te bestraffen misdaden, zoals er geschreven staat: ignis eorum non exstinguetur. (Hun
vuur zal niet worden uitgeblust.) Het zal zich aan de slachtoffers vastklampen als aan een prooi, zonder dat hun organen er door worden aangetast en
zonder dat hun vlees ooit een verscheuring of letsel voelt.
Tenslotte, zullen zij opstaan met dezelfde leeftijd als zij waren toen zij stierven?
De meest waarschijnlijke opinie en het meest in overeenstemming met de
H.Schrift, is, dat zij zullen opstaan “in de toestand van de volmaakte mens,
volgens de leeftijd van de volheid van Jezus Christus.: in virum perfectum, in
mensuram aetatis plenitudinis Christi”.17) Met andere woorden, alle mensen
hersteld naar het type en beeld van Christus, en voor zover dat mogelijk is en
passend naar de maat en de graad van hun verdiensten, zullen zij worden
herboren in de rijpheid van de mens, in de volle ontwikkeling van hun wezen
en fysieke constitutie, zoals Christus op de dag van Zijn Verrijzenis en zijn
17
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Hemelvaart, dan binnengaand in zijn Zaligheid, hij gaat bezit nemen van Zijn
eeuwige Heerschappij.
Tenslotte, zal Jezus Christus de enige bewerker zijn van de Verrijzenis of
zal het tot stand komen door de bediening van de engelen? Wij zeggen, dat
het direct door de kracht van Christus volbracht zal worden, maar dat ook de
engelen, zijn dienaren, zullen worden geroepen hun medewerking en bijstand te verlenen. Want er staat in Johannes “...Het uur komt, en het is er al,
wanneer de doden de stem van de Zoon van God zullen horen.”18) Verder lezen
we in Matteüs: “Hij zal zijn engelen zenden met een machtig bazuingeschal (en
een machtige stem);en zij zullen de uitverkorenen verzamelen van de vier
windstreken .... 19)
Zo zal Jezus Christus, als koning en leider het signaal geven; Hij zal zijn bevel laten horen en het aan Zijn engelen overlaten hun taak uit te voeren de
verspreide delen die eens tot onze lichamen behoorden en die bestemd zijn
om ze te reconstrueren, bij elkaar te brengen.
Tegen deze op de H.Schrift gebaseerde waarheden, komt de sceptische en
spottende wetenschap in het geweer met bezwaren, afkomstig van de wetten,
die aan de natuurlijke orde zijn ontleend en die de wetenschap beschouwt als
definitief en onweerlegbaar.
Hoe, zeggen zij, kunnen de engelen of, inderdaad, ieder andere hoger wezen, hoe groot hun graad van perceptie ook is, ooit in staat zijn, om de overblijfselen en delen van menselijke lichamen te verzamelen en te ontwarren,
die verstrooid liggen over continenten, verspreid onder het firmament, opgeslokt door de zeeën, sommigen ontbonden, anderen opgegaan in damp of
groente sap, anderen, die gediend hebben om een menigte georganiseerde
levende wezens te worden! Aangezien de zelfde deeltjes van substanties zullen hebben behoort op verschillende tijden aan een oneindige variëteit van
lichamen, zal dat in de macht van een engel zijn, om die deeltjes toe te wijzen
aan een bepaalde persoon en niet aan een ander?
Het is voor ons gemakkelijk hierop te antwoorden, dat, zodra de Engelen het
bevel gekregen hebben, om de as van de doden bijeen te verzamelen, hetzij
met de hulp van hun natuurlijke kennis of bijgestaan door een openbaring
van Boven, zullen zij onmiddellijk de elementen en stoffelijke delen kennen,
die ieder menselijk lichaam moeten vormen; zij zullen weten in welke plaats
op zee of land deze stoffelijke delen liggen, en in wat voor vorm zij bestaan. Er
is een vroom geloof, dat iedere engel bijzondere aandacht zal hebben voor de
menselijke persoon die God aan zijn zorg had toevertrouwd. Kan men veronderstellen, dat deze goede engelen de overblijfselen van die personen waarover zij gewaakt hebben met zoveel liefdevolle zorgen in de steek laten? Dat
zij hen niet volgen in al hun wederwaardigheden en dat, op het vereiste moment, niet de middelen hebben en de macht om de as te vinden? Bovendien,
18
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zijn de engelen dan niet de gevolmachtigden en afgevaardigden van God? Hoe
dan is het aan te nemen, dat God, die alles ziet, die aanwezig is in het atoom,
in het gras sprietje, in elke zandkorrel op het strand van de zee, niet in staat
zou zijn om de engelen de deeltjes van onze lichamen te doen onderscheiden,
die Zijn blik omvatten en waarin hij leeft in zijn onmetelijkheid en immensiteit?
Laten we echter opmerken, dat de bediening van de engelen beperkt zal is
tot het vergaren van de resten en delen van onze lichamen op de gewenste
plaats. Wat betreft de ordening van deze verschillende delen – de levensgeest
die weer zal worden ingestort in onze opnieuw herbouwde lichamen – dat, zo
zegt Thomas van Aquino – is een scheppend werk, dat de macht overtreft van
de engelen natuur zelf en die zal worden verricht door de directe, onmiddellijke kracht van God zelf.
Daarom zal de verrijzenis ogenblikkelijk zijn: het zal in een oogwenk gebeuren, zegt de Apostel Paulus, in een seconde, als een bliksemschicht. De
doden, slapend in de sluimer van vele eeuwen zullen de stem van de Schepper
horen en zullen Hem prompt gehoorzamen, zoals de elementen Hem gehoorzaamden in de zes dagen schepping : Dixit et facta sunt.”20)
Zij zullen de banden van de eeuwenlange nacht afschudden en zich bevrijden uit wurg greep van de dood met grotere behendigheid dan een slaper die
wakker schrikt. Precies zo als Christus voortkwam uit het graf met de snelheid van het licht in een ogenblik zijn gewaad afwerpt en de verzegelde steen
van zijn graf door een engel liet wegnemen, en de wachters tegen de grond
wierp, half dood van schrik, zodanig, zegt Isaiäs, in een even ondeelbaar tijdstip, dat de dood zal worden neer geslagen: “Praecipitabit mortem in sempiternam.”21) De oceaan en de Aarde zullen in hun diepten opengaan en hun
slachtoffers uit werpen, zoals de walvis, die Jonas had opgeslokt zijn kaken
opende om hem op het strand van Tarsus te werpen. Dan zullen menselijke
wezens, vrij, zoals Lazarus, van de banden van de dood, van gedaante veranderd zich in het nieuwe leven storten en zij zullen spotten met de wrede vijand, die zich zeker waande hen geboeid te houden in eeuwige gevangenschap.
Zij zullen zeggen: “O dood waar is je overwinning? O dood, waar is je prikkel?
“Absorpta es, mors, in victoria tua.”22)
Maar er is één dwaas en stom bezwaar, waar we op moeten wijzen; en dat is
dat van de materialisten van onze tijd.
Het menselijk lichaam, zo zeggen zij, is samengesteld en wordt onophoudelijk weer omgevormd, door leeftijd, ziekte, veranderingen van elementen, en
vooral door voeding. Het lijdt constant en voortdurend verval en vernieuwing. De ledematen kunnen verschrompelen of vet worden; de haren vallen
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uit en groeien weer aan. Het is bekend dat het vlees van een ouder mens geen
enkel deeltje, geen enkel atoom van het bloed en vochten bevat, die zijn stoffelijke structuur vormde, toen hij nog een kind was.
Zal al dit stof, al deze verschillende en verschillende overblijfselen, die eens
zijn organisch leven gevormd hebben, aan de mens worden hersteld, wanneer
hij van zijn as opstaat? Als ze niet aan hem worden teruggegeven, als hij van
ze verstoken blijft zoals gezegd, hoe kan hij dan weer herboren worden met
hetzelfde lichaam, waarmee hij was verenigd in zijn leven? Indien anderzijds,
hij met het geheel van de delen, die zijn constitutie vormden, opstaat, in dit
geval moet het lichaam van verrezen uitverkorenen, welke, zoals gezegd, vol
moeten zijn met harmonie en volmaaktheid, maar zullen in werkelijkheid net
een massa vormeloze, gebrekkige delen zijn.
Ware wetenschap heeft al lang gehakt gemaakt van de onhoudbaarheid en
dwaasheid van een dergelijke theorie. In onze tijd heeft een publicist van
naam en diepgang, een uitstekend theoloog, even thuis in de natuurlijke als in
de gewijde wetenschappen, met onweerlegbare argumenten deze meningen,
die even banaal zijn als dwaas, weerlegd:
“In het lichaam van een mens, zegt hij, is er iets wezenlijks en iets secundair
of accidenteel, bijkomstigs. Het wezenlijke deel is dat, wat hij met geen enkele
ander gemeen heeft, dat hij alleen heeft en voor altijd bezit. Het is dat deel
van hem, dat bestond op het moment dat hij was gevormd, bezielt en tot leven gebracht door de ziel. Deze wezenlijke elementen zal hij altijd behouden;
zij zullen altijd van hem blijven en zijn. De rest, i.e. wat meegebracht is door
voeding, digestie, en assimilatie, dat is hij niet. Dat kan hij verliezen en dat
doet hij ook zonder dat hij ophoudt zich zelf te zijn. Het zal met deze wezenlijke en persoonlijke elementen zijn, dat God de glorievolle en geestelijke lichamen zal doen verrijzen eveneens zal Hij het onsterfelijke verderf van de
verdoemden doen verrijzen. De ziel, die dezelfde is en de echte kern en het
constitutieve element, blijft dezelfde, maar de rest is van weinig belang. Maar
haar identiteit blijft eeuwig.
Bovendien, is het op de eerste plaats nauwkeurig aangetoond, dat er in een
lichaam zo groot als de aarde genoeg holten en poriën denkbaar zijn, niet
groter dan een zandkorrel. ten tweede, dat omgekeerd in een zandkorrel er
genoeg scheidbare deeltjes zijn, atomen, en moleculen om er een globe van de
vormen, zo groot als de aardbol. Met deze twee uiterst diepe geheimen van
de natuur voor ogen, durven wij dan nog de mogelijkheid of onmogelijkheid
van de reconstructie van het menselijke lichaam, met haar wezenlijke originele elementen, betwisten?.”23)
Laten we dit verhaal van de verrijzenis besluiten door de herinnering aan
haar pracht en verhevenheid . De verrijzenis zal een groots en indrukwekkend schouwspel zijn, dat alles zal overtreffen wat zich ooit op aarde heeft
23
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afgespeeld en dat zelfs de plechtigheid van de eerste schepping in de schaduw
stelt. Het mooiste tafereel, dat voor ons staat opgeschreven is van de profeet
Ezechiël:
“De hand van Jahweh raakte mij aan in de geest van Jahweh voerde Hij mij
weg en liet mij neer in de vallei: en die lag vol beenderen! Aan alle kanten leidde Hij mij; er langs; en ik zag, dat ze over de gehele uitgestrektheid van het dal
zeer talrijk waren en zeer dor. Toen vroeg Hij mij: Mensenkind, zullen deze
beenderen weer levend worden? Ik antwoordde, Heer Jahweh, gij weet het. En
Hij sprak tot mij: Ge moet over deze beenderen profeteren en zeggen: Dorre
beenderen, luister naar het woord van Jahweh! Zo spreekt Jahweh tot deze
beenderen: waarachtig ik ga een geest in u brengen, opdat gij weer levend
wordt. Ik zal u spieren opleggen, vlees over u laten groeien een huid over u
heentrekken en een geest in u storten, opdat ge levend wordt. Zo zult gij erkennen dat Ik Jahweh ben Ik profeteerde zoals mij bevolen was. En terwijl ik profeteerde hoorde ik een geluid; er ontstond een gedruis, doordat de beenderen zich
naar elkaar toe bewogen, het ene been naar het andere. En terwijl ik toekeek,
kwamen er spieren op en vlees, en trok er een huid overheen., maar nog waren
ze levenloos. Toen sprak Hij tot mij: Ge moet tot de geest profeteren. Profeteer
mensenkind, en zeg tot de geest: Zo spreekt Jahweh, de Heer! Kom, O geest van
de vier windstreken, en blaas in deze doden opdat ze levend worden! Ik profeteerde zoals Hij mij bevolen had; en geest kwam erin, zodat ze begonnen te leven en rechtop gingen staan: een indrukwekkende menigte.
Daarna verklaarde Hij mij: “Mensenkind, deze beenderen betekenen het gehele huis van Israël. Zie, zij zuchten:“Verdord zijn onze beenderen, vervlogen is
onze hoop, het is met ons gedaan!“ daarom moet ge profeteren en zeggen: Zo
spreekt de Jahweh, de Heer! Waarachtig, ik ga uw graven openen, u opwekken
uit uw graven, o mijn volk, en u terugbrengen naar Israëls grond. Zo zult gij erkennen da ik de Heer ben, wanneer ik uw graven open en laat je eruit opstaan O
mijn volk!.24)
Na de Verrijzenis volgt onmiddellijke en zonder uitstel het Oordeel, Het is
onmogelijk een voorstelling te maken van het getal van de leden van de menselijke familie, van een lange lijn van generaties, bij elkaar gebracht van de
grenzen van de aarde en trachten de sporen te herkennen van de plaatsen
waar zij gewoond hebben en weer teruggebracht om ze te besproeien met
het zweet van hun aangezicht en bakkeleien over hun overblijfselen.
Het is evident dat de mensheid, eenmaal verrezen, zal overgaan naar een
andere wijze van bestaan, en dat de goddelijke Goedheid gehouden is nieuwe
verblijven te openen en nieuwe woonplaatsen. Deze woonplaatsen zullen van
verschillende soorten zijn, overeenkomstig de verdiensten of niet verdiensten van iedere persoon. De rechtvaardigen zullen het Paradijs binnengaan,
de verdoemden zullen de donkere afgronden van haat en vervloeking vullen.
24
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Het is nutteloos deze goddelozen te weerleggen, die deze hoogste manifestatie van gerechtigheid en de plechtige climax van de menselijke bestemming
ontkennen. Het algemeen oordeel is een absoluut feit, aangekondigd door de
profeten. Het is een waarheid door Jezus Christus voortdurend beklemtoond,
een waarheid, die door het verstand wordt bevestigd en in overeenstemming
is met de wet van het geweten en ieder idee van billijkheid.
Telkens wanneer in de H.Schrift gesproken wordt zonder enige kwalificatie
en dit Oordeel wordt aangeduid met de woorden ‘dies Domini, dies irae’25) of
andere termen, moeten deze uitdrukkingen worden verstaan met betrekking
tot het Algemeen Oordeel, dat op het einde der tijden plaats zal hebben. Zo
staat het geschreven:: “Ik verzeker u, het zal voor Tyrus en Sidon gemakkelijker
zijn op de Oordeelsdag dan voor jullie. De dag van de Heer komt als een dief in
de nacht. Laat je niet .gauw in verwarring brengen .door te geloven dat de dag
van de Heer hier en nu is.”26) De profeten zijn vol van dit soort uitspraken:
“De grote dag van de Heer is nabij”, zegt de profeet Zephaniah. “Die dag is de
dag van wraak, een dag van kwelling en droefheid, een dag van rampen en ellende, een dag van duisternis en verwarring, een dag van wolken en wervelstormen, een dag van de bazuin en alarm.” 27)
Christus’ woord is meer expliciet en uitgesproken in Matheüs: “Laat ze
groeien tot de oogst; dan met de oogsttijd zal ik de oogsters bevelen: ‘Verzamel eerst het onkruid en bind het samen om te verbranden, en verzamel dan de
tarwe in mijn schuur.”28)
Elders in het zelfde Evangelie zegt Hij: “Het Rijk Gods is eveneens gelijk aan
een visnet, dat in het meer geworpen is, dat allerlei dingen verzamelt. Wanneer
het vol is wordt het naar de oever gesleept en men zit neer en wat de moeite
waard is, wordt in vaten gedaan. Wat nutteloos is, wordt weggegooid. Zo zal
het gaan bij het einde van de wereld. De engelen zullen uitgaan en de slechten
scheiden van de goeden en de bozen zullen zij in de vurige oven werpen, waar
geween is en tanden- geknars. ‘Heb je dit alles begrepen?’ en zij antwoordden:
Ja!“29)
Aan deze teksten uit de H.Schrift voegen wij .het getuigenis van Thomas van
Aquino toe. Hij geeft ons drie theologische argumenten voor de geschiktheid
en gepastheid van het algemene Oordeel.
De eerste van deze drie redenen bestaat in het feit, dat de werken van de
mens, of zij goed zijn of slecht zijn niet altijd geïsoleerde en voorbijgaande
handelingen. Meer dan eens, vooral in het geval van leiders van naties en hen
die bekleed zijn geweest met openbare ambten, blijven doorgaan te bestaan
nadat zij zijn afgesloten, hetzij in de herinnering van andere mensen of in de
25
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publieke achting, als gevolg van de opschudding, die zij hebben gehad en het
schandaal dat zij hebben veroorzaakt. Zo, op het eerste gezicht lijkt een bepaalde geheime misdaad slechts een privé, aangelegenheid maar het wordt
sociaal vanwege haar gevolgen.
Het is een geloofspunt, dat er een bijzonder oordeel is en dat iedere mens, op
het ogenblik van het vertrek van de ziel uit het lichaam, het eeuwige vonnis
hoort uitspreken. Toch is dit oordeel niet het laatste, maar moet worden gevolgd door een ander openbaar oordeel, waarin God zijn handelen niet zal
onderzoeken specifiek op zichzelf genomen, maar in hun uitwerking op andere mensen, - in het goede of het kwaad, die ervan hebben afgeleid voor families en volkeren – kortom in de gevolgen, die zij hebben voortgebracht en
welke hij die ze heeft begaan, was gehouden te voorzien.
De tweede reden die de Engelachtige Doctor geeft voor deze publieke manifestatie heeft betrekking op de valse oordelen en foute waardering van de
menselijke opinie. De meeste mensen, zelfs de wijste en meest verlichte,
worden gemakkelijke overtroefd en bedrogen door anderen. Zij onderscheiden de binnenste diepten van zielen niet, en kunnen er niet lezen wat geheim
is en innerlijk; vandaar gebeurt het, dat zij meestal hun oordeel vormen naar
de schijn, naar wat zichtbaar is en uiterlijk. Nogmaals, hieruit volgt dat goede
mensen dikwijls worden bejegend met onterechte hardheid, dat zij niet worden gewaardeerd en worden gekwetst in hun reputatie. Van de andere kant
blijft de boosaardigheid van een groot aantal mensen onbekend, en genieten
overal de achting en vertrouwen van het publiek en de wereld geeft hen die
aandacht en lof, die eigenlijk alleen aan de rechtvaardigen toekomt. Dus een
oordeel, dat alle vooringenomenheid bloot legt en huichelarij ontmaskert, en
de verborgen listen en alle valse en lage eigenschappen ten toonstelt, is nodig.
Dit oordeel, zo zegt Johannes, zal niet plaats vinden volgens het vlees, noch
volgens dat wat de ogen zien en de oren horen”; het zal tot stand komen in het
verblindende schittering van het licht van God, in het onderscheiden van alle
intenties en alle verlangens, de volle intuïtie van de meest geheime en mysterieuze uithoeken van het hart: Corda omnium intuendo.
Tenslotte, een derde reden volgens Thomas van Aquino is, dat God de mens
leidt door aanpassing aan de omstandigheden van zijn natuur, en zal hem
oordelen volgens de beloften, die Hij hem heeft gedaan en de hoop die Hij in
hem heeft gewekt, hetzij door beloning of straf. Hij is het zijn Wijsheid verschuldigd zich te houden aan de wetten en grenzen van distributieve rechtvaardigheid, zoals Hij ze in dit leven heeft vastgelegd. Welnu de Apostel Paulus zelf noemt het huidige leven een wedloop, een arena 30); Hij tekent de
mens uit als een reiziger op aarde, onder het beeld van een soldaat of atleet,
die vooruit snelt naar zijn kroon; hij houdt ons het vooruitzicht van het eeu30
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wige leven voor ogen., dat hij met de namen noemt van: “palm, trofee, kroon
van leven en glorie.” Opdat dan de beloning werkelijk gelijk kan zijn aan de
belofte, moet het worden geschonken bij een publieke bijeenkomst, met een
Hem waardig ceremoniële plechtigheid, die haar uitdeelt, in de tegenwoordigheid van allen die deel hebben gehad aan de strijd, van alle vijanden
waarover de heiligen hebben getriomfeerd, volgens de manier waarop het
oude Rome en Griekenland plachten te doen met hun overwinnende krijgslieden en helden.
In wat voor plaats zal het Laatste Oordeel worden gehouden? Niemand weet
dit met de zekerheid van het geloof, maar de algemene opinie van de Kerkvaders en die van Thomas van Aquino is, dat het zal zijn in de vallei van Josafat
De H.Schrift geeft deze naam aan de regio, waardoor de Cedron beek stroomt,
welke binnen haar grenzen de stad Jeruzalem en ook de Calvarieberg bevat
en zich uitstrekt tot de Olijfberg. - Is het, inderdaad, niet passend dat Christus
zich manifesteert in Zijn glorie juist op de plaatsen, die de scène waren van
zijn passie, waar Hij verscheen in zijn lijden en vernederingen? Dat was wat
de engel bedoelde te zeggen tot de leerlingen, “Deze Jezus, die van jullie is opgenomen, zal zo komen.”31) Het is ook zeer passend, dat het deel van de aarde
waar de eerste mens geschapen werd 32), waar de
Zoon van God de Verlossing en het Heil van de mens gewrocht heeft, eveneens zou moeten zijn de plek, waar de Heiligen de volheid en de vruchten van
Zijn Lijden en Dood zullen ontvangen,waar zij deel zullen hebben in Zijn glorievolle Hemelvaart en waar Jezus Christus een rechtvaardige wraak zal eisen
van zijn vervolgers, en van allen die geweigerd hebben hun zielen te wassen
door de oneindige kracht van Zijn kostbaar Bloed.
Daarom roept de profeet Joël uit33): “De Heer zal brullen van Sion, en vanuit
Jeruzalem Zijn Stem verheffen.” Het bezwaar, dat onze zienswijze niet met bewijzen kan worden gestaafd en dat het afdoende is weerlegd door het feit dat
de vallei van Josaphat een minder uitgestrekte ruimte omvat en beperkter is
dan de meeste Alpen valleien; en dat, bij gevolg, het onmogelijk is de duizenden miljoenen menselijke wezens te bevatten, die elkaar gevolgd hebben of
nog zul-len volgen op aarde, is nutteloos.
De Apostel Paulus, in Zijn brief aan de Thessalonicenzen lost deze moeilijkheid op en werpt licht op dit probleem; Hij herinnert ons dat op de dag van
het oordeel de verrezen uitverkorenen niet massaal bijeengebracht zullen
worden op aarde, maar, “zullen worden opgenomen ...om de Heer te ontmoeten
in de lucht.”34) Onze Heer Jezus Christus zal afdalen naar de regio van de
lucht, gelegen boven de vallei van Josafat, en daar, omgeven door engelen, zal
Hij zitten op de Troon van Zijn Majesteit. Is het dan niet passend dat, vanwege
31
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Zijn waardigheid, de rechter moet worden opgeheven boven allen, op een
verheven plek, vanwaar Hij kan worden gezien en gehoord door alle mensen?
Is het niet billijk dat, gelet op de verdiensten en de volmaaktheid, aan de uitverkorenen, die van de wet van de zwaartekracht zijn verlost en die nu verheerlijkte en subtiele lichamen bezitten, en niet meer de aarde nodig zullen
hebben ter ondersteuning, een eerbare plaats nabij de soevereine Rechter
wordt toegekend.
De verdoemden echter zullen worden vastgehouden op aarde;35) maar, zoals Suarez uitlegt, zouden we ongelijk hebben ons te verbeelden, dat zij beperkt en begrensd zijn binnen de enge grenzen van de vallei van Josafat; hun
enorm aantal, zal, voor zover nodig, zich uitstrekken naar de omringende gebieden van de Olijfberg, de berg van Sion, de plaats waar Jeruzalem stond en
misschien naar verdere streken ; Als gezegd wordt dat het Oordeel zal plaats
hebben in de vallei van Josaphat, dan is dat omdat deze vallei de plaats zal
zijn, waarin de mensheid zal beginnen zich te verzamelen.
Door wie zal het Oordeel worden uitgevoerd? Door Christus Jezus, niet echt
door Christus Jezus als God, die dezelfde substantie deelt en het zelfde leven
met Zijn Vader, maar door Christus Jezus in zover als Hij geïncarneerd werd
als mens in de tijd en Mensenzoon werd genoemd. Bij Johannes lezen we:: De
Vader Zelf oordeelt niemand, maar heeft alle oordeel aan de Zoon toegekend.
Zodat alle mensen de Zoon mogen eren, zoals de Zoon de Vader eert.36 Hij gaf
Hem macht te oordelen, “omdat Hij de Mensenzoon is.” Inderdaad, als God is
Jezus Christus gelijk aan de Vader, de uitdrukking en beeld van zijn souvereine Macht, en bezit, kontsubstantieel met de twee andere goddelijke Personen het recht om te oordelen, dat Zij hebben. Vanuit dit oogpunt hoeft CHRISTUS tweede macht”te ontvangen, en het is slechts in beschouwing Hem als
een mens, dat Johannes kon zeggen, dat Hij geëerd zal worden door allen,
vanwege de rechterlijke macht, die aan Hem is verleend door de Vader.
In de volgende verzen, leert Johannes ons, dat Christus de macht ontvangen
heeft om de doden tot leven terug te brengen: “Ik verzeker U, een uur komt, ja
het is er al, wanneer de doden de Stem zullen horen van de Zoon van God”. 37)
Uit deze tekst blijkt, dat de macht om te doen verrijzen, die aan de Mensenzoon is gegeven, een gevolg is van Zijn macht als Rechter. Het is wezenlijk
voor de uitoefening van juridisch gezag, dat hij die ermee is bekleed, de middelen moet hebben om de schuldigen te dagvaarden en ze voor zijn tribunaal
te brengen. Daar het oordeel moet worden uigevoerd over mensen, merkt
St.Thomas op, moet het aan hun vermogens zijn aangepast; het moet reke“Eén twijfel moet nog uitgelegd worden. Als alle rechtvaardigen in de lucht en de verdoemden inderdaad op aarde, hoe
moet het letterlijk verstaan woorden, dat de eersten aan de rechter hand en de verworpenen aan de linker kant van
CHRISTUS, de Goeden inderdaad in de lucht aan de rechterhand. In de tweede en betere manier ‘recht en links’ wordt
gezegd dat dit betekent, volgens het gebruik van de H.Schrift, ‘geluk en ongeluk’, de plaats van ‘eer of verwerping’. Anselmus legt Matteüs 25,34 uit op deze manier: ‘aan de rechter zijde’ is eeuwige gelukzaligheid, en’ aan de linkerzijde’
eeuwige ellende”. ( Suarez. “Disputationes” )
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ning houden met de eisen en neigingen van hun natuur. De mens is evenwel,
samengesteld uit ziel en lichaam; Hij bevat het geestelijke en het onzichtbare
dingen slechts door de vermogens van het tastbare. Als dat zo is, is het dan
niet noodzakelijk, dat de mens wordt geoordeeld door een mens, door een
wezen dat verschijnt in het vlees, wiens gelaat hij kan zien en wiens stem hij
kan horen? Juist, zegt Johannes ons: De Vader heeft aan Hem macht gegeven
om Oordeel te vellen, omdat Hij de Mensenzoon is.”38)
Bovendien, als we dingen beschouwen naar onze manier van denken, moet
dan de rechter niet worden gezien door alle mensen gedagvaard naar zijn
rechtbank? Welnu, in zover als Hij een menselijke gedaante heeft, zal Christus
door de rechtvaardigen en de bozen gelijke lijk worden gezien; In zover Hij
een goddelijke gedaante heeft, kan Hij zichzelf aan de uitverkorenen alleen
tonen. Tenslotte heeft God de Vader het oordeel aan Jezus Christus toevertrouwd als mens, in een geest van vriendelijkheid, om de schittering van deze
ontzagwekkende manifestatie te temperen en te matigen en de gestrengheid
en hardheid te verzachten; Want de Kerk zegt in de Sequentia van haar Liturgie:( Dies Irae)
“Judex ergo cum sedebit,
Quidquid latet, apparebit.
Nil inultum remanebit

ls de Rechter neergezeten,
Al ‘t verdoken kwaad zal weten
niets zal blijven ongewroken..39

Als Christus zou verschijnen in de hoedanigheid van een hoger en totaal hemelse natuur, wie zou in staat zijn het gewicht van Zijn Majesteit en het vuur
van Zijn ogen te kunnen verdragen? Hij zal verschijnen met het gelaat en de
gedaante die Hij had tijdens zijn aardse leven. Hij zal verschijnen met Zijn
Kruis en de andere kentekenen van Zijn vernederingen, die Hemels lidtekenen van de wonden in Zijn voeten en handen zullen te zien zijn: “Videbunt in
quem transfixerunt”-40) De verdoemden zullen geen tegenstand meer durven
bie-den aan Zijn Gerechtigheid, en de goeden daarentegen zullen zich tot Hem
aangetrokken voelen in diep vertrouwen. Het hart van de Apostel Paulus was
vol vreugde en hoop; bij de gedachte, dat Christus zijn rechter zou zijn, voelde
hij al zijn vrees en wantrouwen verdwijnen. “Wie zal een beschuldiging brengen tegen Gods uitverkorenen?” zei hij. “God, die rechtvaardigt? Wie zal hen
veroordelen? Christus Jezus, die stierf, of eerder die opstond, die zit aan de
rechterhand van God en die voor ons ten beste spreekt?41)
Wat betreft de manier van zijn tweede komst; het zal gelijk de eerste zijn:
“Sic veniet quemadmoddum vidistis eum euntem in Coelis.”42) Het zal de zelfde
Christus zijn en dezelfde mens, en Zijn trekken en verschijning zullen de38
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zelfde zijn als gedurende Zijn sterfelijke leven. Het zal genoeg zijn voor hen,
die leefden en met Hem spraken, hun ogen te vestigen op zijn persoon, om
Hem te herkennen. Maar deze tweede manifestatie niet plaats vinden in
zwakheid en vernedering, maar in majesteit en glorie. Het Matheüs Evangelie
zegt: “Maar ik zeg je dit: Spoedig zal je de Mensenzoon zien gezeten aan de
rechterhand van de Macht en komend op de wolken des Hemels.”43) Met andere
woorden, Jezus Christus zal verschijnen omgeven door pracht en praal van
Zijn Goddelijk Koningschap De verheerlijkte uitverkorenen en de menigte
engelen zullen een schitterend hof vormen rond Zijn Troon, zoals geen geest
kan schilderen, Zij die hebben gevochten met de grootste standvastigheid, die
Hem van dichtbij hebben gevolgd in de arena van Zijn lijden, zullen Zijn Persoon het meest nabij zijn. “Dan zal de rechtvaardige mens met groot vertrouwen in de aanwezigheid staan van hen die hem kwelden aldus het boek Wijsheid. We kunnen ons de spijt en wanhoop van de verdoemden voorstellen
door het beeld, dat dezelfde auteur van hen tekent: “Dan staat de Rechtvaardige met groot vertrouwen tegenover hen, die hem eens verdrukten, en verachtelijk neerzagen op zijn zwoegen. Dezen zullen bij dat gezicht van grote
vreze worden bevangen, geheel ontsteld over dat onverwachte onheil; Ze zullen tegen elkaar zeggen, met spijt in het hart. En in hun zielsangst zuchten:
“Dit is nu de man, die wij vroeger bespotten, als een toonbeeld van hoon, wij
dwazen. Wij hebben zijn leven voor waanzin gehouden en zijn einde voor eerloos. Hoe wordt Hij nu onder Gods kinderen gerekend, en deelt hij het lot van
de heiligen.”44)
De Apostelen, martelaren, Doctors en duizenden rechtvaardigen, die gevochten hebben voor de eer van God en het belang van het Geloof, zullen zich
verenigen met hun leider in het afkondigen van de waarheid van Zijn vonnissen en de billijkheid van Zijn oordelen. Het oordeel wordt terecht universeel
genoemd, omdat het wordt uitgesproken over alle leden van het menselijk
geslacht, omdat het over iedere misdaad wordt uitgesproken, iedere misdraging en omdat het definitief en onherroepelijk zal zijn.
Op de eerste plaats zal het laatste oordeel gaan over alle leden van de mensheid.45
De mensen van, iedere stam, een iedere taal zal er verschijnen. Er zal geen
onderscheid zijn van rijkdom, geboorte rang of stand onder hen. Zij wier namen waren: Alexander, Caesar en Diocletianus zullen worden gerangschikt
samen met herders, die op dit moment hun kudden weiden op eenzame vlakten, waar de as van deze meesters van de wereld ligt uitgestrooid.. Mensen
zullen overheerst worden door andere zorgen dan nieuwsgierigheid en leegheid. Veel ernstigere spektakels zullen hun blik en aandacht gevangen houden; het beeld van de wereld zal voorbij zijn, en de overwinningen van grote
43
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captains, de werken van de genieën, de ondernemingen en de grote ontdekkingen zullen worden geacht als schijn en kinderspel.
Net als in een theater, zegt Johannes Chrisostomos, wanneer een acteur het
toneel verlaat, is het niet vanwege het partij dat hij heeft gespeeld, waar de
mensen hem voor bewonderen; Zij bewonderen niet het feit dat hij de persoonlijkheid van een koning heeft nagebootst, noch het feit dat hij een lakei
of een bedelaar heeft geacteerd, Zij prijzen eerder zijn kundigheid, en zij geven hem applaus voor de perfectie, waarmee hij zijn partij heeft gespeeld. Zo
zal het zijn bij het laatste oordeel worden uitgeoefend over alle leden van het
menselijk geslacht. Een man zal niet geëerd worden omdat hij koning was,
een welsprekende redenaar, een minister, en een groot staatsman. Al deze
eerbewijzen en onderscheidingen, die de wereld in hoge achting houdt, zullen
worden beschouwd van geen verdienste of waarde. De mensen zullen worden geprezen enkel en alleen voor hun deugden en goede werken: “Opera
enim illorum seguuntur illos.”46)
Ten tweede, wordt het oordeel universeel/algemeen genoemd, omdat het
gaat over iedere misdaad, en overtreding. Dan zal de menselijke geschiedenis
beginnen. In de helderheid van het licht van God zullen alle misdaden, publiek en geheim, die zijn bedreven in iedere omvang en in iedere leeftijd, helder en in detail worden gezien. Het hele leven van ieder mens zal worden
bloot gelegd. Niets hoe gering ook zal over het hoofd worden gezien: geen
handeling, woord, of verlangen zal onbekend blijven. We zullen worden herinnerd aan de verschillende perioden die we zijn doorgegaan; de lustvolle
mens zal zijn wanordelijk gedrag en vrijzinnige praat worden voorgezet; de
ambitieuze man, zijn afwijkende, listige wegen.
Het oordeel zal alle draden ontwarren en slim beraamde omwegen van deze
intriges ontrafelen; het zal al die lage herroepingen en laffe daden van medeplichtigheid in hun waar licht plaatsen, dat mensen bekleed met openbaar
gezag hebben gezocht te rechtvaardigen, hetzij door de kostbare voorwendsels van reden van staat, of door ze toe te dekken met het masker van vroomheid of belangeloosheid. De Heer, zegt Bernardus, zal al die vrijheden, die
men voor zichzelf verborg, al die ongekende wanordelijkheden, die geplande
misdaden waaraan de uitvoering slechts ontbrak, al die onoprechtheden; die
voorgewende deugden en die vergeten zonden, uit het geheugen gewist, zullen plotseling te voorschijn komen, zoals vijanden naar buiten snellend van
een hinderlaag: Prodient ex improviso et quasi ex insidiis47.) –
Zonder twijfel zijn er mensen zo gehard in het kwaad, dat de gedachte van
dit vreselijke schouwspel op hen weinig indruk maakt. Vertrouwd zijnde met
misdaad, gaan zij er mee om als een onderwerp van amusement en bluffen en
glorie. Zij pochen waarschijnlijk en schatten het oordeel in met dezelfde onbeschaamdheid, om door hun cynische en arrogante houding de Majesteit van
46
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God en het geweten van de mensheid uit te dagen. IJdele hoop! Zonde zal niet
meer worden geacht naar de waardering van vleselijke mensen, gemakkelijk
om de meest grove uitbarstingen te verontschuldigen, omdat zij geen naaste
schade berokkent, hetzij in zijn goederen als in zijn leven. De lelijkheid en
wanorde van de zonde zal in de onuitsprekelijke helderheid van Gods Licht
worden geopenbaard. Zonde, zegt Thomas van Aquino, zal zich oordelen, zoals God Zelf het oordeele: “Tunc confusio respiciet aestimationem Dei, quae
secundum veritatem est de peccato.”48)
Drie belngrijke groepen mensen zullen de aandacht op zich zelf trekken.
De eerste zal die zijn van de zonen der gerechtigheid en licht, waarvan de
verdiensten en de goede werken op de voorgrond worden geplaatst, en zullen
van de helderziende en onfeilbare Rechter een goedkeuring en publieke lof
verkrijgen, waarvan de getuigenis niet zou kunnen worden onderworpen aan
enige dwaling en enige tegenspraak.
In de tweede groep zullen de zonen van Voltaire zijn, de leiders van de vrije
gedachte en de revolutie, die, in de huidige tijd, druk bezig zijn hun duistere
en heiligschennende samenzweringen tegen Christus en zijn Kerk uit te broeden. Zij zullen sidderen en beven van onuitsprekelijke angst, wanneer zij
Hem zien in zijn Glorie en Almacht, die zij hadden willen verpletteren, en die
zij met namen hadden gestigmatiseerd als vijand, dwaas, en de eerloze (Voltaire noemde Christus “l’infame” de eerloze) Zij zullen een laatste kreet van
woede en vervloeking uitschreeuwen, zoals keizer Julianus de ‘Apostaat’ (afvallige) deed op zijn sterfbed: “Jij hebt overwonnen, Galileëer”.
Tenslotte, de derde categorie van mensen, aan wie speciale aandacht zal
worden geschonken bij het oordeel, zal bestaan uit de zonen van Pilatus, de
aanbidders van het gouden kalf en de kameleons van rijkdom en macht. ‘Wolken zonder water’, noemde Sint Judas ze. Ze waaien met alle winden mee49),
en hebben geen ander religieus of politiek kompas dan hun eigen ambities. Ze
laten zich niets gelegen liggen aan de stem van hun geweten, speculerend op
het bloed van zielen, bij gebrek aan goud, en Christus overleveren zoals de
Romeinse geldschieter, om in het gevlei te komen van de gunst en genegenheid van de heer van het moment.
Dit afzichtelijke, afstotende type keert , met dezelfde regelmaat en kenmerken, en bij iedere crisistijd en sociale onrust terug. De H.Johannes in zijn
Evangelie heeft dit archetype van liegen en lafheid gevulgariseerd in een voor
altijd populaire en levende beeldspraak, waaraan al onze Pilatussen in wetgeving en regering, die de rechtvaardige man verkopen om gunsten en
winstgevende eerbewijzen, eeuwig zullen worden herkend. Zulke mensen als
dezen zullen bij het oordeel leren, dat het niet handig is twee heren te dienen.
Zij zullen de strocaesars vervloeken, waaraan zij dat gaven, wat zij God ge48
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weigerd hebben. Zij zullen uitroepen: “Ergo erravimus. We hebben dus gedwaald. ”50)
Tenslotte, het Laatste Oordeel is algemeen, omdat het definitief is en onherroepelijk.
Dit Oordeel is onherroepelijk, omdat er geen hoger instantie van beroep
mogelijk is dan dat van GOD. En er kan geen beroep van een absolute gerechtigheid zijn naar een lagere en beperkte. Goddelijke vonnissen zijn onweerlegbaar, onveranderlijk, en Hij, die alles ziet, die de kern en de conclusie van
de menselijke bestemming doorziet in de eeuwige raadsbesluiten van de
predestinatie, zal waarschijnlijk niet terugkeren op zijn oordelen. Wat Hij gezegd heeft, zal Hij doen.; wat Hij gedaan heeft, zal Hij bevestigen. Wat Hij eens
verlangde zal eeuwig vaststaan, want hemel en aarde zullen voorbijgaan,
maar het Woord van God zal niet aan dwaling of verandering onderhevig zijn:
Caelum et terra transibunt, Verba autem mea non praeteribunt.51)
Deze grote Waarheden maken weinig indruk op ons, omdat de dag van hun
vervulling slechts een flauw in het vooruitzicht ligt, geplaatst in een verre
toekomst, en omdat we graag ons verbeelden, dat tussen nu en de tijd, wanneer zij worden vervuld, wij hun gestrengheid zullen verzachten. Het is waar,
dat de overwegingen van deze grote rechtzitting52) nog voor ons liggen, maar
het voorafgaande onderzoek is begonnen en gaat door. Het staat geschreven:
“De ogen van de Heer zijn op hen gericht die Hem vrezen...Het gelaat van de
Heer doorziet de boosdoener. De Heer ziet nauwkeurig de rechtvaardige en
de boos doener, en hij die het kwaad lief heeft is de moordenaar van zijn
ziel.”53)
Precies zo in onze tijd, is de telegraaf/internet een wonderlijk communicatiemiddel geworden tussen mensen, onmiddellijk berichten kan overbrengen en ieder woord van de ene plek van de wereld naar de andere met de
snelheid van het licht, zo is er eveneens een goddelijke ‘telegraaf’: ieder gedachte van ons op het moment, het wordt gedacht, ieder woord, zodra het is
geuit, wordt onmiddellijk opgeschreven in onuitwisbare letters en met beangstigende precisie, in het grote boek vermeld in de Heilige Liturgie, waar
het wordt gezegd: Tunc liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde
mundus judicetur.54)
Laten we ons dan niet bang maken door de arrogantie en duistere dreigingen van de bozen. Wij, die op dit moment ten prooi vallen aan geweld en onderdrukking en waarvan de rechten worden miskend, en met voeten getreden en die, bloot gesteld aan de listen en intriges van trouweloze mensen, lij50
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den aan de hatelijke excessen van despotisme en macht. Als God zwijgt en
lijkt op dit moment te slapen, zal Hij onfeilbaar opstaan in Zijn eigen tijd. Wij
herhalen, het onderzoek is begonnen, de dossiers van de bozen zijn compleet,
de getuigen zijn gedagvaard, en het bewijs is geleverd. Als de meest plechtige
hoorzitting is uitgesteld dan is dat slechts voor een korte termijn.
Een trotse en dappere, grootmoedige prins van Brittannië, - zo gaat het verhaal - werd verslagen en gevangen genomen door een woeste rivaal en naar
een donkere kerker, met weinig licht en lucht, brood en zon geworpen, om
er weg te kwijnen. Zijn einde was niet ver af, te midden van griezel en afschuw en onder druk van een kille, berekende langzame marteling. Op het
punt van sterven, richtte het slachtoffer een oproep naar zijn moordenaar in
de volgende woorden: “Ik dien een aanklacht in tegen jouw geweld en barbarisme aan de Hoogste Beschermer van de verdrukten; over een jaar en één dag
zal ik je dagvaarden om met mij te verschijnen aan Zijn goddelijk tribunaal.”
Toen die dag aanbrak, ging de moordenaar inderdaad van het leven over naar
de dood en stierf.
Wij zijn geen profeet, en we moeten het niet wagen, om op zo’n korte kennisgeving, alle boosdoeners te dagvaarden, de pamfletten verspreiders van
de vrije gedachte, de aanstichters van onrechtvaardige wetten, zij die de eer
en de vrijheid van het gezin, en de rechten en deugd van kinderen schenden;
maar dat deze mannen, die God uitdagen en lachen om Zijn waarschuwingen
zullen een keer rigoureus rekenschap hebben af te leggen aan Zijn gerechtigheid..dit is een absoluut zekere waarheid…, en vroeg of laat, zal de rekening worden vereffend. Op de dag van het plechtige herstel, zullen de bozen,
die de rechtvaardigen voor dwazen hielden en die zichzelf vergenoegden,
over hun Martelingen en tranen, als mensen, die van honger hun brood verslinden, zullen tot hun schande leren, dat GOD niet met zich laat spotten en
dat er geen straffeloosheid en willekeur zal zijn voor de weldaad van misdaad
en kwaad.
Alle onrecht zal met één slag worden recht gezet. Het bloed van Abel, dat de
aarde waste, zal zich uitstorten over Kaïn en verheft een beschuldigende stem
tegen hem. Petrus zal rekenschap vragen van Nero voor de folteringen, waartoe hij hem veroordeeld had. Maria Stuart zal goddelijke wraak afroepen over
Elizabeth, haar moordenaar. 4 Alle Heiligen zullen het eenstemmig uitschreeuwen tot God: “Usquequo, Domine, non judicas et non vindicas sanguinem nostrum de iis, qui habitant terram?”55)
Er zal een groot Hof van Beroep zijn, waaraan een immense aantal gevallen,
beroemd op aarde, zullen worden behandeld, waar een oneindig aantal veroordelingen, die angst, ambitie, of eigenbelang hebben gedicteerd aan de
mensen, zal onherroepelijk worden geannuleerd, waar kortom de Voorzie55
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nigheid, waartegen dwazen op aarde lasterlijke beschuldigingen uiten, hardheid, onrechtvaardigheid, en blinde partijdigheid zal zorgen voor complete
rechtvaardiging voor haar wegen, zoals het geschreven staat: “Ut vincas cum
judicaris.” 56)
Er was eens een kluizenaar, die om zijn heiligheid en zijn werken bekend
was. Hij genas zieken, gaf de blinden het zien terug en trok mensen van de
omgeving naar zich toe. Keizer Otto besloot hem eens te bezoeken, geboeid
door de woorden van wijsheid, die van de lippen van de heilige, kwamen,
kende zijn bewondering geen grenzen: “Vader, zei hij, vraag me wat je wilt, al
is het de helft van mijn koninkrijk, je zal het krijgen.”
De gelaatsuitdrukking van de heilige werd ernstig, en majesteitelijk, hief hij
zijn hoofd, als het ware, met een diadeem van adel en deugd, plaatste zijn
hand op de borst van de Keizer, antwoordde hij plechtig: “Vorst, uw kroon en
uw schatten zijn voor mij van geen nut, maar ik vraag u één gunst, dat U, te
midden van de pomp en fascinatie van uw almacht en majesteit, zich iedere
dag, voor een paar minuten moet terug trekken in de verborgenheid van uw
hart, om na te denken over de rekenschap die u eens zult moeten afleggen tegenover God; want zoals Sint Clemens de paus zegt: ‘Wie zal kunnen zondigen
als hij altijd het oordeel van God voor zijn ogen plaatst, dat zeker zal worden
geëist op het einde van de wereld.”57)
Laten we dat ook doen en zeggen met de profeet: “Ik denk terug aan de oude
dagen en herinner mij weer de vroegere jaren.”58) Laten we onszelf streng
beoordelen, dan zullen we niet geoordeeld worden. Laten we leven met de
Heer Jezus al de dagen van ons leven, en dan zullen we vrij zijn van alle vrees
en angst,want er is geen veroordeling over hen die hun verblijf hebben bij de
Heer Jezus: Nihil ergo nunc damnationis iis qui sunt in Christo.” 59)_
+++++++
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De Loco VITAE IMMORTALIS

Vierde Conferentie:
de Plaats van het Onsterfelijke Leven
En de Staat van de Verheerlijkte Lichamen
Na de Verrijzenis
“Et dixit qui sedebat in
Throno:
Ecce Novo Facio Omnia”.
En Hij die op de Troon
zat, zei tot mij:
“Zie, Ik maak alles
Nieuw!”
Apocalyps 21,5
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De zichtbare hemel en de aarde, die wij bewonen zijn slechts een plaats van
voorbijgaande aard en zijn als een verplaatsbare tent opgezet voor een dag,
als een voorbereiding en een ruwe schets van een betere wereld.
De huidige wereld is gelijk een bouwplaats, waar alles in gisting is en bedrijvigheid. De elementen verminken zich en gaan tot ontbinding over, om
nieuwe vormen aan te nemen. Ze lopen door elkaar heen, zoeken elkaar op;
alle schepselen zuchten en zijn overgeleverd aan geboortepijnen: “Ja, we weten dat de gehele schepping kreunt, in doodsnood is zelfs tot op de dag van
vandaag.”1) Zij zuchten na de dag waar, bevrijd van de slavernij en bederf zij
zullen binnengaan in de vrijheid van de kinderen Gods, waar de Schepper
hen zal vernieuwen in een volmaakte en harmonieuze staat.
Daarom zal er een einde zijn van de wereld, in de ware betekenis van het
woord, en dit einde door omvorming van hemel en aarde, zal van het universum de plaats van onsterfelijkheid maken.
Een van de kopstukken van huidige wetenschap heeft dit briljante woord
gezegd:”De aarde in haar voortdurende evoluties, streeft zonder twijfel naar
haar rustpunt”.
Leibnitz zei al: “De wereld zal worden verwoest en weer hersteld binnen de
tijd, die de regering van de geesten vraagt”. Een schrijver van protestantse
huize heeft gezegd: “Het is waarschijnlijk, dat deze rijke verscheidenheid
zoekt haar eenheid. Alles zal in een school van goedheid en schoonheid samenkomen, De bloemen van de hele wereld zullen worden bijeengebracht in
één en dezelfde tuin.”2)
Maar er is een Woord van Christus, dat van deze verwachting een zekerheid
maakt. De Heer zegt : “Hemel en aarde zullen voorbijgaan; de sterren zullen
van de hemel vallen en de krachten van de hemel zullen geschokt worden...” De
profeet David zei eens: “Heer, U schiep de aarde in het begin, en de hemelen
zijn het werk van Uw handen. Zij zullen voorbijgaan, maar U blijft. Zij zullen
oud worden en Gij zal ze doen veranderen van vorm als een mantel..” 3)
Welnu, hoe zal de toestand van de schepping en van alle wezens zijn, wanneer zij onherroepelijk hun oude ketenen zullen hebben verbroken en wanneer zij zullen ontplooien in de rust en in het totale voltooide leven? Zal de
aarde dan nog om haar as draaien? Zullen de hemellichamen, die met een
duizelingwekkende snelheid voorthollen om hun rondvliegend middelpunt
zoals zij dat nu doen? Zullen de sterren een flauwe, koude glans blijven afgeven te midden van de onmetelijkheid van de ruimte?
Dat zijn ernstige en mysterieuze vragen, welke de menselijke rede tevergeefs het antwoord zou zoeken,als zij niet geholpen werd door het licht van
de Openbaring. Niemand echter zal betwisten, dat deze studie over de plaats
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van de onsterfelijkheid en de woonplaats van de mens in de toekomstige
eeuwen er een is, die absoluut onze serieuze aandacht verdient, meer dan die
van de wetenschap, die alles goed en wel beschouwd toch maar haar beperkingen heeft en begrensd is. Ze kan slechts aan de kortstondige en veranderende natuur van de wereld enkele van haar steriele geheimen ontfutselen.
De mensen weten niet, zoals de rationalisten en de pantheïsten, die onze
verwachtingen niet delen, maar die wel in de onsterfelijkheid en een toekomstig leven geloven, hoe zij de omstandigheden en de toestand van de geesten
in het hiernamaals moeten verstaan....Zij stellen zich voor, dat de geesten als
ijdele en verwarde figuren ronddolen, in een wazige en duistere ruimte, zonder concrete en bepaalde verblijfplaats, als schaduwen zonder enig bewustzijn van hun persoonlijkheid, ondergedompeld in dat hoogste wezen, dat men
het ‘grote al’ noemt, zoals de rivieren, die in de diepten van grote Oceaan uitmonden. Onsterfelijkheid, fantastisch en denk beeldig, is voor hen niets anders dan het kille beeld van een eeuwige nacht, de sombere droom van onheil en van het niets.
De H.Schrift weerlegt al deze fabels en ijdele hypothesen. Zij leert ons, dat in
de tijd van de tweede komst van Jezus Christus, de aarde, die wij bewonen en
de hemel, die ons verlicht het theater zullen zijn van de twee veranderingen
in omgekeerde zin. De eerste verandering zal de complete verwoesting zijn van de actuele fysieke orde. De Apostel Petrus zegt: “Als een dief zal de dag van de Heer komen, waar de hemelen zullen voorbijgaan met een grote onstuimigheid, waar
de elementen zullen worden ontbonden door de hitte, waar de aarde en alles
wat er op is zal worden verteerd door vuur”4) Zo zal deze zichtbare wereld,
eens verzwolgen door de wateren van de Zondvloed, nog een keer onder
gaan en in brand worden gezet. De zelfde oorzaak die aan de Zondvloed ten
grond slag lag, zal de uiteindelijke ramp veroorzaken; de aarde zal worden
verwoest, omdat de zonden van de mensen haar bedorven hebben. De elementen zullen totaal worden afgebroken en uit elkaar vallen, “omdat zij, buiten hun wil zijn onderworpen zijn geweest aan de ijdelheid”. De hemelen zullen worden opgevouwen met een buitengewone snelheid, omdat ook zij, volgens het woord van Job, niet zuiver zijn voor het aangezicht van de Heer. 5)
Maar de tweede verandering, de totale restauratie van de schepping, zal
plaats vinden, zodra de verwoesting van het universum zal zijn voltooid. Deze
tempel, stralend en voorbestemd, die de Heer gaat bouwen, als de meest
schitterende manifestatie van Zijn Glorie, kan voor geen moment verduisterd
worden en ontwijd door aanwezigheid van de verdoemden. Dit zal slechts
zijn, wanneer dezen zullen worden opgeslokt in de diepten van de aarde en
wanneer de voorspelling: “infernus et mors missi sunt in stagnum ignis”. 6)
4
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wanneer Dood en Onderwereld in de vuurpoel worden geworpen”. (de vuurpoel is de tweede dood)... zal zijn vervuld. De materiële orde zal worden bevrijd en God zal voortgaan met de grote vernieuwing.
De Kerkleraar Augustinus zegt “Wanneer het Oordeel zal zijn voltrokken,
zullen hemel en aarde ophouden te bestaan”. De Apostel Petrus zegt: “Wat wij
verwachten zijn de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waar, volgens de belofte, de gerechtigheid van God zal heersen.”7)
Dan zal het mechanisme van het universum aan andere wetten worden
onderworpen; de zon en de hemellichamen zullen niet meer hun omwentelingen maken en de hemel en de aarde zullen stabiel blijven en in rust. Tevergeefs protesteert de valse wetenschap tegen de beweringen van de Gewijde
Schrijvers en de Heilige Schrift. Zij beweren dat ze in strijd zijn met de wetten
van de materiële orde en de beginselen van de samenstelling van de elementen. Maar wie zegt ons, dat de beweging een wezenlijke eigenschap is van de
elementen en van de materie? Materie en elementen, geschapen voor de
mens, zijn slechts zijn dienaren en hulp: de Schepper heeft ze willen aanpassen aan onze conditie en levenswijze; nu, dat wij pelgrims zijn en tijdelijk, is
de materie onderworpen aan verandering en wijziging. Maar wanneer de
mens binnen zal gaan in het rijk van het eeuwige en het absolute, zullen de
elementen in harmonie worden gebracht met het nieuwe leven, waarmee hij
wordt bekleed. Tijd zal ophouden te bestaan – quia tempus non erit amplius ook zal er geen wisseling van jaren en dagen meer zijn. “Niet meer zal je zon
ondergaan”, zei Isaïas, of de maan zich terugtrekken. De Heer zal licht zijn
voor altijd en de dagen van rouw en droefheid zullen ten einde zijn”.8) Het uitspansel zal haar omwentelingen staken, en alles zal stabiel worden, wanneer
de Heer voor ons een eeuwig Licht zal zijn geworden en dat hij de dagen van
rouw en droefheid zal hebben voltooid.
Zo zal de schepping niet ten onder gaan. De tempel der onsterfelijkheid zal
geen etherische onlichamelijke plaats zijn, zoals sommigen denken en beweren, maar een materieel verblijf en een stad. De H.Anselmus beschrijft deze
‘nieuwe aarde’, wanneer hij zegt: “Deze aarde, die het heilige Lichaam van onze Heer droeg en voedde, zal een paradijs worden, Omdat het schoon gewassen
is met het bloed van de martelaren, zal het eeuwig versierd worden met geurige bloemen, viooltjes en rozen, die nooit verwelken.”9)
Guillaume de Paris (Willem van Parijs), na te hebben bevestigd, dat de dieren, planten, en de mineralen zelfs zullen worden verbrand en vernietigd
door het vuur, voegt er aan toe: “Een groot aantal wijzen onder de Christenen
menen dat de aarde, na de verrijzenis, zal worden versierd met nieuwe soorten altijd groen blijvende planten, onverwelkende bloemen en dat er een al7
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tijddurende lente zal heersen en in het paradijs, waarin onze ouders werden
geplaatst. De volgende woorden van de profeet David lijken samen te gaan
met de gedachte uitgedrukt door twee Kerkleraren : “Zend Uw Geest en zij zullen worden geschapen, en U zal het aanschijn van de aarde vernieuwen.”10)
Wat betreft de orde, de dimensies, de structuur van de Tempel van de Onsterfelijkheid, tekent Johannes ons een beeld in zijn Apocalyps, hoofdstuk 21.
Waarlijk, om zulke transcendente werkelijkheden, die ons bevattingsvermogen te boven gaan, te beschrijven moeten we raadselachtige beelden benutten en geheimzinnige en mysterieuze zaken. een voorstelling te maken.
Om voor ons de volmaaktheid en de harmonie van deze heerlijke stad te doen
uitkomen, zegt hij, dat zij is gebouwd van gehouwen en gepolijste stenen. Om
ons haar rijkdom en pracht te beschrijven, zegt hij, dat “de stad een grote en
hoge muur heeft met twaalf poorten en twaalf engelen één aan elke poort,
vervolgens is de stad vierkant gebouwd, en is zij even lang als breed. “En de
engel, die met mij sprak had een gouden roede als maatstaf om haar muur te
meten. Deze was honderd veertig el. Deze muur was gebouwd van jaspis en de
stad was een van zeer zuiver goud, aan zeer helder glas gelijk. En de fundamenten van de muur van de stad waren versierd met alle soorten kostbare stenen,
jaspis, saffier, calcedonis, emerald, sardonyx, topaas, hyacint. De twaalf poorten waren twaalf parels, en iedere poort was gemaakt van één van deze parels,
en het plein van deze stad was van een zuiver goud, als van transparant
glas....”11)
Al deze uitdrukkingen en beelden moeten figuurlijk en allegorisch worden
verstaan.
Maar er zijn echter karakteristieke kenmerken te onthouden, die aanduiden, dat het verblijf van de uitverkorenen niet te vergelijken is met plaatsen
en belevingen, die wij in deze wereld kennen. In het zelfde hoofdstuk zegt Johannes, dat er geen tempel zal zijn, want de Almachtige Heer God en het Lam
zijn zelf de Tempel12). Ook zal er geen zon en maan meer zijn, omdat de schittering van God het licht is en het geofferde Lam zelf de lamp.13) Wij mogen
ervan uitgaan dat er geen gerechtshoven zullen zijn, omdat er geen misdaad
zal zijn, dat er geen soldaten zijn, omdat er geen oorlogen zullen zijn noch
wanorde. Ook zullen er geen despoten of tirannen meer zijn, omdat de Heer
de kracht en pracht van de bewoners van deze stad zal zijn en zijn verordeningen en heerschappij zullen eeuwig zijn: “Quoniam Dominus illuminabit illos et regnabunt in saecula saeculorum. 14) Johannes zelf autoriseert of wettigt
al deze verschillende verklaringen, wanneer hij zegt, dat niets onheiligs er zal
binnen gaan, noch iemand, die een leugenaar is of verwerpelijke dingen doet”,
10
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en wanneer hij in de voorgaande verzen zegt, dat bij dag haar poorten nooit
dicht zullen zijn, want het zal er nooit nacht zijn. En dat men er de eer en de
glorie van de naties zal brengen”. 15)
Zeker is, dat alles in deze stad vredig en goddelijk geordend zal zijn. Verdriet en afgunst zullen er voor altijd zijn buitengesloten; want, zegt Augustinus, “de droefheid en afgunst komen voort uit slechte hartstochten, en begeerten, die ons het goed van een ander doen begeren; Maar in de stad van
God zal niets meer te wensen of te verlangen zijn, omdat alles wat de uitverkorenen ooit hebben gewenst of verlangt zullen geheel voldaan zijn. Het Lam
zal hen doen drinken aan de bron van levend water en hun dorst zal volledig
worden gelest.16) Op de tweede plaats zullen er geen goederen van anderen te
begeren zijn. In de Heilige Stad zal niets anders zijn dan de God Liefde, die
Zichzelf aan ieder van de Uitverkorenen schenkt volgens de graad e de maat
van hun verdiensten. Zo zal de universaliteit van engelen en mensen zich
volledig vinden in een volmaakte eenheid, door de kracht van Hem die de
Eerstgeborene wordt genoemd van de schepping, het Hoofd van het Lichaam
van de Kerk, die het Primaatschap van alle dingen 17) heeft ontvangen, opdat
God “alles in allen zal zijn”: “Ut sit Deus omnia in omnibus”. 18)
Zo zijn de taal en de onderrichtingen van het Geloof en de Heilige Boeken.
Maar uit de zelfde teksten komt de Theologie tot de conclusie, dat alle aangehaalde teksten heldere toepassingen zijn en goede argumenten bevatten.
De Theologie gaat van dit principe uit, dat na de Verrijzenis, de elementen
en de materiële natuur zullen worden aangepast aan de natuur en aan de
toestand van de verheerlijkte lichamen. We hoeven dus slechts te verwijzen
naar wat al gezegd is over de toestand van de verheerlijkte lichamen, om
nieuwe horizonten aan onze geest open te leggen en zo ons een helderder en
preciezer idee te vormen van dit paleis van de vernieuwde schepping, dat
eens ons domein en woonplaats zal zijn.
Het eerste voorrecht, dat de verrezen lichamen van de uitverkorenen zullen
genieten zal die van de subtiliteit zijn. Zoals de verrezen Heer door een graf
ging dat verzegeld was, en de volgende dag plotseling verscheen aan de apostelen, die in de zaal bijeen waren achter gesloten deuren, zo zullen onze lichamen wanneer zij niet meer zijn samengesteld uit een logge en ruwe substantie, maar worden levend gemaakt en in alles door de geest doordrongen
– corpus spirituale – zullen zij door de ruimte gaan als een zonnestraal en
door geen lichamelijk voorwerp kunnen worden tegen gehouden.
De tweede eigenschap van het verheerlijkte lichaam zal de beweeglijkheid
zijn. Ze zullen rondvliegen als vonken door een stoppelveld.19) Ze zullen kunnen bewegen met de snelheid van de gedachte zelf, en waar de geest maar
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wil, zal het lichaam zichzelf onmiddellijk transporteren. Zo zullen onze lichamen niet meer gebonden zijn aan de aarde door de zwaartekracht, maar,
vrij van alle bederf en gewicht zullen zij opspringen naar hun wens en net als
de Heer werd opgenomen naar de Hemel, zo zullen wij worden opgeheven
om Hem in de lucht te ontmoeten en ook wij zullen vliegen gezeten op wolken.
Zelfs nu biedt de huidige fysieke orde ons een beeld of een flauwe weergave van deze nieuwe werkelijkheid tot waar onze natuur eens zal worden verheven. Zo ook dringen immers gewichtloze elementen, zoals elektriciteit en
magnetisch krachten vrij door de dichte en concrete substanties en gaan snel
en zonder moeite door graniet en metalen? Zo zal het zijn met onze lichamen
na de verrijzenis. De materie zal ze niet meer kunnen tegenhouden of begrenzen. Het lage zal in heerlijkheid op gaan, het tastbare en concrete in het
geestelijke, het menselijke in het goddelijke.
Er zal geen ziekte meer zijn, geen dood en daarom geen voeding, geen
voortplanting en geen onderscheid van geslacht. Het vlees, nu zwak en onderworpen aan duizend en één kwalen, zal dan onlijdbaar zijn, toegerust met
kracht, degelijkheid en standvastigheid voor altijd, vrij van alle verandering,
moeheid.
Ten slotte zullen de verrezen uitverkorenen Helderheid bezitten. Zij zullen
met zo’n schittering worden omgeven, dat zij zullen lijken als zonnen: “Tunc
justi fulgebunt sicut sol in regno Patris eorum.’20) Deze helderheid onder de
uitverkorenen echter zal worden toebedeeld naar de graad van hun verdiensten. Want de helderheid van de zon is één ding en dat van de maan een ander
en dat van de sterren weer een ander. De sterren zelf verschillen van elkaar
in helderheid. Zo zal het zijn met de verrijzenis van de doden. 22)
De uitverkorenen, die zullen verschijnen met meer glorie omgeven zullen
de Doctors zijn: “Zij, die de volken hebben onderwezen en verlicht in de ware
Leer zullen schitteren als het licht van het firmament, en de herders die hen
zullen hebben gevormd in de gerechtigheid zullen zijn als sterren gedurende
de hele duur van de eeuwigheid..”23). De helderheid waarmee de uitverkorenen zullen worden bekleedt, zal steeds nieuwe weerspiegelingen werpen, zij
zal op ieder ogenblijk een nieuwe groei nemen. De glorievolle heiligen zullen
de goederen, die zij bezitten eeuwig met elkaar delen, en zij zullen de stromen schitteringen die hen verlichten op elkaar weerspiegelen. De bron en
centrum van deze goddelijke verlichting zal geen ander zijn dan God Zelf, die
in de woorden van Johannes geheel en al Licht is en in wie niet de minste onvolmaaktheid en duisternis is24)
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De aanschouwing van God, die de uitverkorenen zullen zien van aangezicht
tot aangezicht in zijn wezen, zal hun zielen overstromen met de meest onuitsprekelijke stralingen en deze op haar beurt zal het lichaam verlichten, dat
zal verschijnen omgeven met zo grote helderheid als een geschapen natuur
kan bevatten.
Uit deze hele leer, kunnen we met zekerheid de conclusie trekken, dat onze
lichamen een bestaanswijze zullen binnengaan die totaal anders is dan die op
aarde, dat zij zullen worden veredeld en verfraaid en zo van gedaante veranderd dat tussen deze nieuwe zijnswijze en de huidige er een oneindig groter
verschil zal zijn dan tussen een log blok en de meest schitterende zonnestraal, of tussen het zuiverste goud en het vuilste donkerste slijk.
Overigens staat geschreven dat de lichamen van de heiligen gevormd zullen zijn naar de gedaante van het verrezen Lichaam van Jezus Christus 25). Jezus Christus geeft ons in de Eucharistie een beeld en gelijkenis van wat de
verheerlijkte lichamen eens zullen zijn. Zonder de Hemel te verlaten, waar
Hij is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader, is hij substantieel tegenwoordig iedere dag op aarde, in duizend plaatsen. Hij is, zonder aftrek of
vermindering, in ieder deeltje van de Hostie. Door deze bovennatuurlijke en
onbegrijpelijke wijze van bestaan, laat Hij ons zien dat zij, die zijn overgeplaatst naar het nieuwe leven niet meer gebonden zijn of worden beheerst
door de wetten van de fysieke orde en dat de logge materie geen hindernis
voor de goedheid en oneindige macht van God kan zijn .
Als we door de levens van de heiligen bladeren, dan vinden we ontelbare
gelijkenissen van die status terug, waartoe wij zullen worden verheven in het
toekomstige leven.
Zodra een ziel is opgestegen naar God en de geest van boven in haar is neergedaald, haar opheffend boven de tirannie van de zinnen en de slavernij van
de lagere begeerten, dan gebeurt het, dat het vlees invloeden ondervind van
het nieuwe leven waarmee de ziel is toebedeeld, en voelt dikwijls de eerdere
invloeden van die glorieuze vrijheid, waar kinderen Gods zullen binnengaan.
Heiligen als Teresa en een menigte uitverkoren zielen innerlijk verteerd door
het vuur van de Seraphim, zijn van henzelf naar omhoog opgestegen.
De heilige Maurus, leerling van de heilige Benedictus, placht droogvoets
over het water te lopen.26) Anderen zoals de H.Franciscus Xaverius en de
H.Alphonsus Liguori, werden van de wetten van ruimte en zwaartekracht
ontheven, en het verschijnsel bilocatie deed zich voor en men zag hen in twee
plaatsen tegelijk prediken of bidden, een zieke bezoeken of een schipbreukeling te hulp te schieten in de verste plaatsen.
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Bij andere gelegenheden, straalt het licht, dat door Gods Geest in de zielen
van de heiligen wordt uitgestort, zichtbaar op hun gelaat27), hun kleren en
hun hele persoon en zij werden door een stralenkrans omgeven, waardoor zij
verheerlijkt leken. Zo moet het; want zij, die in het vlees hebben gezaaid,
oogsten verderf en hen, die in de geest zaaien oogsten eeuwig leven van de
Geest.28)
Er is nog een zekere waarheid, die grenst aan de zekerheid van geloof, en
dat is: – zodra het oordeel is voltooid, Jezus Christus onmiddellijk naar de
Hemel zal opstijgen met de uitverkorenen in Zijn gevolg. Hij zal aan ieder van
hen de plaats aanwijzen, die Hij voor hen bereid heeft op de dag van Zijn Hemelvaart: Vado parare vobis locum29)
Als woonplaats zullen de uitverkorenen de hoogste Hemel hebben, die boven al de hemelse lichamen en boven de lichamelijke zichtbare natuur is. Zoals het geschreven staat:“Dan zullen wij de levenden worden opgenomen met
hen op de wolken de Heer tegemoet en zo zullen wij altijd met de Heer zijn.” 30)
Zal hieruit volgen, dat de rest van de schepping, de hemel lichamen en ondermaanse wereld leeg zal zijn en ontvolkt? Als dit volgens 1Thess. 4,1 het
geval zou zijn, waarom zou de goddelijke wijsheid hen opnieuw reconstrueren op een nieuw plan en hen versieren met de Wonderen van zijn pracht en
schoonheden? Volgens Thomas van Aquino is de Hemel bestemd als verblijf,
als oord voor de verheerlijkte heiligen maar zij zullen niet passief en beperkt
binnen een vaste plaats zijn. Iedere uitverkorene zal zijn eigen troon hebben
en zij zullen plaatsen bezetten naar de graad van hun verdiensten, maar,
merkt Thomas op, het woord plaats-(locus), moet eerder worden verstaan
als status of rangorde en primaatschap, dan als de toegekende voornaamheid van plaats. Zou Christus voor een moment de hemel verlaten, dan zou de
plaats waar Hij naar toegaat om te resideren altijd de waardigste en hoogste
zijn dan alle anderen, de eervollere, daar zij dichterbij die van Christus zouden zijn; en dalen de engelen, die van de glorie genieten, niet af van de hemel
en keren daar weer terug naar believen? Daaruit valt af te leiden dat de
Tempel van immensiteit zal open bloeien in haar totaliteit en in al haar schittering voor de verrukte blik van de uitverkorenen, en dat, zonder Christus te
verlaten voor een enkel moment, zij de macht zullen hebben zichzelf te verplaatsen in een oogwenk naar de uiteinden van het firmament. Zij zullen vrij
de hemellichamen ontdekken, weer verschijnen op aarde en weer naar de
plaatsen gaan waar zij woonden en hebben gebeden, plekken die het toneel
waren van hun lijden en offers. Deze opvatting strookt met de teksten van de
Heilige Schrift, waar zij ons zeggen, dat er vele woningen zijn in ons Vaders
huis.31), en dat de Heiligen als altijddurende sterren zullen schitteren, en dat,
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waar het lichaam – dat is de heilige Mensheid – ook zal zijn, daar zullen ook
de arenden zich verzame-len.32) Hier is de wetenschap in overeenstemming
met het Geloof en helpt ons een idee te vormen van de orde en uitgestrektheid en grootheid van deze tempel, die als een oord dient van de vernieuwde
mens.
In onze tijd heeft de vruchtbare en ondernemende aard van de mens, na de
aarde verkend te hebben over haar hele oppervlakte en in haar binnenste
schuilhoeken, zich gelanceerd op de hemel lichamen, en zendt stoutmoedig
zijn stem naar de hemelen: “In coelo posuit os suum”...33) Gewapend met de
machtigste instrumenten, die het menselijk vernuft ooit heeft kunnen maken,
heeft de huidige wetenschap over een breed spectrum, de sluier van de immense uitgestrektheid verscheurd, dat ontoegankelijk leek voor het menselijk begrip en, door geduldige studie en analyses, heeft zij de grenzen van de
sterrenhemel afgebakend en is haar diepten en geheimen op het spoor gekomen.
Welnu, het is geconstateerd, op het huidige uur, dat deze aarde welke wij
bewonen slechts een minuscuul atoom is, vergeleken bij de miljarden werelden, die de ruimten bevolken. Ik spreek niet alleen van ons planetair systeem. Iedereen weet, dat de zon, die daarvan het middelpunt is en die ons met
haar warmte levend maakt, en ons verlicht, te gelijkertijd met haar stralen,
van ons gescheiden is door een afstand van meer dan 40 miljoen mijlen, en
haar licht, dat doorloopt 300.000km.per seconde en meer dan 20minuten erover doet om ons oog te bereiken.
Rond de zon draait niet alleen onze aarde, maar een groot aantal andere
grotere planeten, omvangrijker, die rond hetzelfde center banen beschrijft,
groter dan die welke door haar jaarlijkse overbrenging van de aarde in haar
parcours. Al deze sterren, waarvan de wetenschap de kaart heeft getraceerd
en waarvan zij met precisie de hele geografie heeft kunnen construeren, zijn
zelf maar een korreltje stof, een onbeduidend punt, vergelijkbaar met die
menigte andere werelden, gelijk in immensiteit. Deze ontelbare sterren die
onbeweeglijk schijnen en, vanwege hun onberekenbare afstand van onze
aarde schijnen als graankorrels van licht gezaaid boven onze hoofden, zijn
zelf zoveel zonnen. Deze zonnen, op hun beurt, verlichten en bewegen planeten en satellieten, en zij dragen in hun loop waarschijnlijk briljanter en zeker
grotere werelden dan onze solaire wereld.
Als wij het getal van deze werelden, die de ruimte versieren, willen berekenen en waarvan het geheel datgene vormt wat men noemt de wereld van de
constellaties, dan moeten we ons weer herinneren dat men met het blote oog
er 6800 van ontdekt. Maar naarmate men volmaaktere optische instrumenten bouwt, neemt het aantal in buitensporige verhoudingen toe. Hershhel
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heeft berekend, dat door middel van een telescoop men er meer dan 20 miljoen kan onderscheiden. Bij een heldere nacht, kan men met het blote oog,,
een lange nevelachtige witte baan waarnemen, die zich over de hele hemel
uitstrekt. Men heeft bij het ontleden van het licht, vastgesteld dat zij uit een
enorm aantal sterren bestaat, die, op de afstand van de aarde zijn gesitueerd,
zich schijnen te verenigen en dat zij zich tot een enkele lichtende baan vormen. Door analyse van hun licht, heeft men de structuur van deze hemellichamen kunnen bepalen, de materie, waaruit hun atmosferische massa is
samengesteld. Men heeft geconstateerd dat deze vaste sterren lichtend waren, samengesteld uit dezelfde elementen en met temperaturen even hoog als
die van de zon, die ons licht geeft. Wat de planeten betreft weet men nu dat
ze, zoals de aarde, water, lucht en een dampkring hebben; ook heeft men de
conditie van hun klimaat kunnen vaststellen. Zonder twijfel worden zij doorkruist, zoals onze planeet, door continenten en zeeën en dat er bergen en dalen zijn met in de winter besneeuwde bergtoppen en in de lente groene weiden.
Hoeveel meer geheimen verbergt de ontzaglijke ruimte, die onze zwakke
geest nooit zal kunnen doorgronden. Zo is het, dat de voortschrijdende wetenschap steeds meer Gods grootheid aan ons openbaart, en nodigt ons uit
met de vervoering van de Profeet te roepen: “Wat zijn Uw werken wonderbaar, o Heer! …De hemelen verkondigen de glorie van God en het firmament
verkondigt het werk van Zijn handen. De dag roept het toe, tot de andere dag
en de nacht deelt kennis mee 34).Daar ligt het domein van de mens, de machtige tempel, bestemd, eens, zijn paleis en woonplaats te zijn; eens verrezen,
glorieus en onbederfelijk zal hij met een enkele blik de rijkdommen omarmen, die deze ruimten vullen, en hij zal de onmetelijke afstanden afleggen,
met groter snelheid, dan het licht.
De wetenschap, die vijandig staat tegenover het geloof, heeft uit deze beschouwingen munt geslagen om de mens te degraderen en zijn hoop en glorievolle bestemming te bestrijden.
Hoe kunnen wij aannemen, zeggen ze, dat deze reusachtige hemellichamen,
ondergedompeld in licht, waar de elementen al hun energie en vitaliteit bezitten, donkere wildernissen zijn zonder bewoners? Terwijl onze planeet,
vergeleken met andere werelden, slechts een onbeduidend stofje is, en verondersteld wordt te dienen als een verblijf voor levende schepselen, in staat
om te kennen en lief te hebben, deze duizenden miljoenen werelden, die boven onze hoofden hangen, zouden niets anders zijn dan logge lichamen, die
mechanisch de wet van hun natuur volgen of anders van dieren, die slaven
zijn van hun instincten en niet in staat de hand te kennen van degene die hen
voedt? Met behulp van de microscoop kunnen we miljoenen kleine diertjes
onderscheiden in een aan een naald hangende druppel water. Iedere korrel
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zand onder onze voeten bevat even veel levende organismen als er over de
hele wereld bestaan en zouden we moeten geloven dat de Schepper, zo verkwistend met dieren leven, even spaarzaam zou zijn met intelligent leven?
Zouden deze talloze werelden, bedoeld om zijn Glorie te verkondigen, louter
lyriek zijn, in het luchtledige opgehangen, zonder een geest, in staat ze te horen of zonder een hart tot weerklank ervan en trillen in harmonie met hun
gezangen?
Indien dan de rede en alle vergelijkingen van bestaande dingen ons uitnodigen te concluderen, dat een levend denken al deze sferen activeert, wat is
dan de mens te midden van al deze talloze wezens, deze rassen toegerust als
hij met een ziel en lichaam, om te tellen, wat al onze berekeningen en veronderstellingen tart? En hoe kan men aannemen, dat hij het centrum is van alle
dingen, dat het voor hem gemaakt is en dat de laatste bestemming van deze
menigte schepselen, waarschijnlijk van nature superieur aan hemzelf, ondergeschikt zou zijn aan de beproevingen en wederwaardigheden van de kortstondige pelgrims tocht die hij op de aarde aflegt?
Op deze moeilijkheid antwoord ik dat, de Kerk over deze kwestie niets
heeft gedefinieerd. De Heilige Boeken waren niet geschreven om voedsel te
verschaffen aan onze nieuwsgierigheid. In het verhaal, dat
zij ons geven van de Schepping, spreken zij slechts van twee soorten intelligente naturen.: de engelen en de mensen. Zij waren niet in het minst geïnteresseerd om ons te informeren over de structuur van mineralen en de eigenschappen van planten en dieren in de sferen die anders zijn dan de onzen.
Over deze materie heeft de Kerk geen enkel systeem veroordeeld en het blijft
open voor alle meningen en opinies..
Er was een tamelijk algemene opvatting onder vroegere geleerden, dat het
aan superieure geesten was toebedeeld om over de hemel lichamen te heersen. Het is redelijk te denken, dat wezens in staat zijn God te prijzen en te zegenen, alle ruimte vullen, daar zij alle tijd vullen. Zo is er geen ontrouw aan
de Katholieke Traditie het materiële bestaan van de sterren te koppelen aan
het bestaan van de vrije, intelligente wezens als onszelf. De Kerk zelf geeft
ons te verstaan dat zij het toneel van de eerste act waren in het providentieel
drama van die grote strijd onder de hogere geesten, die Johannes, beschrijft
in zijn Openbaring, een strijd, waarvan onze aardse strijd een voortzetting
is.35). Het was in het meest verlichte deel van de hemel, boven de meest briljante sterren, zegt Isaïas, dat Lucifer probeerde een troon te plaatsen voor
zichzelf, waar van hij was neergeworpen; Het was tot de top van deze hemel
der hemelen, zegt de psalmist, dat Jezus Christus opsteeg.
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Dit zijn slechts veronderstellingen van theologen, wat echter wel zeker is
en als een geloofspunt moet worden beschouwd, dat is, dat alle sterren en
zonnen waren wedergeboren door het goddelijk bloed van het Lam en deel
hebben gehad in de Genade van de Verlossing. De Kerk bevestigt dit in een
van haar hymnen: Land, zee en sterren worden door de stroom g-wassen.36)
De Scepter van hemel en aarde was van het begin in de handen van de
Zoon van God gelegd. Deze menigte werelden, waarvan het enorme aantal
alle begrip te boven gaat, ze zijn slechts het kleinste deel van de bruidschat
aan Zijn mensheid toebedeeld krachtens Zijn onverbreekbare vereniging met
de godheid: “want God zijn Vader heeft alles onder zijn voeten gelegd. Hij
heeft Hem geplaatst aan Zijn rechter hand, boven alle vorstendommen, alle
machten, alle krachten, alle heerschappijen en al wat een naam heeft, niet alleen in de huidige eeuw, maar ook in de komende eeuwen. Hij is de band van
alle zichtbare en onzichtbare dingen en alles dat geschapen is, bestaat in Hem
en door Hem…”37)
Indien u mij nu vraagt waarom de Schepper onder de andere hemellichamen, onvergelijkelijk groter en schitterender, het kleinste van de bewoonde
sterren heeft onderscheiden om het de plaats te maken voor Zijn vernietiging, het theater van Zijn werken en van alle Mysteries van zijn Menswording
en van onze Verlossing, zal ik antwoorden, dat het eeuwige, ongeschapen
Woord, dat de diepten en uiterste van Zijn liefde wilde openbaren, uit de boezem van Zijn Vader en van de eeuwige heuvelen, zoals de Schrift zegt, en zonder stoppen, ging door alle orden heen van de geestelijke hiërarchieën. doorkruisend de hoogste hemelen, waar de engelachtige naturen wonen, verenigde Hij zich niet met hen en het was niet in hun verblijf, dat Hij Zijn woonplaats vestigde: Nusquam enim angelos apprehendit. 38). Niet de engelen trok
hij zich aan, maar Abraham’s zaad ...”Vervolgens afdalend in de hoogste regionen van het firmament, die verlicht worden door de grote zonnen, achtte Hij
hen te weelderig en briljant. Zoals het staat geschreven in het Hooglied. Hier
komt Hij springend over de bergen, springend over de heuvels”39) totdat Hij tot
het geringste kwam, dat er was: daar was het, dat Hij zijn sterfelijke voetstappen neerzette, om zichzelf te verbergen en te lijden. Bevestigend, ten opzichte van de werelden, en individuen, deze woorden van David: Hij verheft de
nederige uit het stof, van de mesthoop heft hij de arme op.”40) Ongetwijfeld,
door de voorkeur die Christus gaf aan onze inferieure en beperkte planeet en
van de voortdurende transsubstantiatie van zijn stoffelijke substantie in het
Lichaam van God, dat in de Eucharistie wordt genuttigd, heeft onze aarde niet
36
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die voorrang verworven in de fysieke orde, die de ouden er bij vergissing er
aan toekenden, Maar zij bezit de prioriteit in de morele orde en in die van de
beproeving.- Zij is het centrum van de Bovennatuurlijke Wereld. Het is de
bron, zegt de Apostel Paulus, waaruit de Genadekracht voortvloeit en zich
over al de andere werelden verspreidt, hen vergoddelijkt. Door haar buigen
de hemelen zich neer, God is deze wereld naderbij gekomen, en, volgens de
prachtige uitdrukking van Ambrosius, kleedde Hij zich met het heelal als een
mantel, en Hij schitterde in de universaliteit van de schepselen.
Dat is alles wat we kunnen zeggen over de toekomstige status van de werelden en de plaats van de onsterfelijkheid.
Natuurlijk beogen we niet de hoogste, en wezenlijkste geluk van de uitverkorenen te beschrijven, dat wij de“Visio Beatifica” ofwel de “Zalige Godaanschouwing” noemen”. het bezitten van God, zo intiem en inherent aan ons wezen, dat wij met Hem zullen worden verenigd zoals ijzer één wordt met vuur,
en dat Hem ziende van aangezicht tot
aangezicht, in het brandpunt van stralen van Zijn eeuwige wezen, we zullen
worden omgevormd in de gelijkenis van Zijn goddelijke schitteringen. Die
aanschouwing, die <eeuwig leven> wordt genoemd, omdat het de mens direct
en onmiddellijk laat delen in de zaligheid van God, is niet afhankelijk van
ruimte of plaats. God is oneindig en overal aanwezig. De ziel van de rechtvaardige is het heiligdom, waarin zij het liefst wil wonen. De engelen, die ons
op deze aarde bijstaan en beschermen, zien onophoudelijk het aangezicht van
de Hemelse Vader, en de heilige van het lichaam gescheiden zielen van de
zaligen dragen hun paradijs in welke plaats ook zij worden geplaatst. Zouden
zij in de diepste duisternis van de afgrond zijn, God, die hen bezit en hen verzadigt, zou hen niet nalaten hen te overstromen met zijn helderheid en de
vreugde waarin Hij hen overstelpt zonder er enige vermindering van te voelen. Als de mens een zuivere geest was, dan zou hij geen bepaalde materiële
plaats nodig hebben buiten die van het huidige leven. Dan zou de aarde en de
schepping geen doel meer hebben en zou onherroepelijk worden verwoest.
Maar de mensheid is voorbestemd om herboren te worden, waaruit volgt, dat
de materie, die diende als kleed of omhulsel, ook weer moet worden hersteld
in navolging van haar verjongde en verheerlijkte gastheer.
Zo, zal, de mensheid als een volledig lichaam en de hele zichtbare schepping
worden beproefd door vuur, en zij zal eruit komen schitterend en gezuiverd.
Zoals ijzer niet in het vuur wordt geworpen om verteerd te worden en verwoest, maar om er verfijnd uit te komen in een staat van puur goud, aldus de
brand die de wereld zal ondergaan, zal haar niet vernietigen, maar slechts
zuiveren en omvormen in helderder en zuiverder beeld naar het beeld van
God verwerkelijkt in hem.
“En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalend van de hemel
van God, schoon als een bruid, klaar om haar bruidegom te ontmoeten. En ik
hoorde een luide stem van de troon schreeuwen: “Dit is Gods woning onder de

98

mensen. Hij zal met hen verblijven, en zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal hun God
zijn, die altijd met hen is...”(Openbaring 21,2) 41
Oh, ga niet denken, omdat de wereld zal ophouden rond haar as te draaien
en steeds in dezelfde cirkel loopt als een slaaf vastgebonden aan de molensteen, dat er, in deze nieuwe aarde, geen frisse lucht zal zijn en geen groen
gras in de wei, geen bloesem aan de bomen en geen spuitende fonteinen. Wat!
je verbeeldt je misschien, dat deze natuur die nu rent, druk in beweging is,
gist vol elan en leven, onder het indirect en gedeeltelijke licht van onze donkere zon, lusteloos, vruchteloos en bevroren onder de directe blik van God
gaat blijven!
De nieuwe wereld is een levend iets! Het hemelse Jeruzalem is de eeuwige
Kerk, het is de dochter van God, de smetteloze bruid van het Lam. Het Lam,
het geïncarneerde Woord, bezet het midden van haar hart. Hij is haar leven,
haar thuis, haar stromend water en haar steeds brandende onuitblusbare
toorts. Wat de gelukkige schepselen betreft, die in haar wonen, zij zullen
voor altijd snel overgaan van helderheid naar helderheid, van vooruitgang
naar vooruitgang, van de ene extase naar de ander. “God kan niet groeien,
maar het schepsel zal altijd groeien. Alleen zal zij zich hechten aan haar centrum door een immense liefde, en dit is wat bekend zal zijn als haar Rust en
onbeweeg-lijkheid.42)
Welke praktische en morele lessen kunnen uit deze leringen worden getrokken als een gids voor ons leven en de regel van ons handelen?
De eerste is deze: dat, zich hechten aan de vergankelijke en verderfelijke
goederen van dit leven het toppunt is van menselijke dwaasheid.
Wat zou je zeggen van een grote koning, die over een reusachtig imperium
heerst, die, met verachting van zijn overvloed aan schatten en de schittering
van zijn kroon, zijn ogen en aandacht gericht hield op een handvol zand of
een beetje slijm en zijn hart en affecties onwankelbaar vastklampt op deze
lage materie? Het verhaal gaat van een Romeinse keizer, die, in plaats van
zijn legers aan te voeren en recht te spreken, zijn tijd besteedde aan vliegen
vangen. Zo is het gesteld met de meeste mensen, die geroepen zijn een koninkrijk te bezitten, dat de hele uitgestrektheid van firmamenten omvat: Ze
zijn bezeten en maken zich druk over zinloze gevechten over land en bezit,
nog beuzelachtige dan een dunne spinnenweb, of een verschrompelde grasspriet, of de verachtelijke, waardeloze leven van een worm, die langs onze
voeten kruipt.
Het tweede van deze gevolgen is dat het lijden van dit leven slechts een betrekkelijk kwaad is
Er zijn op deze aarde gevallen van diepe smart, van wrede en bloedige
kneuzingen, schrijnende en nare scheidingen. - De geschiedenis biedt ons het
schouwspel van moeders, die met hun eigen ogen hun kinderen zagen, ont41
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luisterd, verlaagd, en overgeleverd aan ellendelingen erger dan demonen,
die hun lichamen folterden en ernaar streefden met talloze geniepigheden,
hun ziel te doden. Ze heeft ze ons beschreven de morele folteringen erger dan
martelingen en dood. Een groot dichter heeft eens gezegd: “Of je in een hut
woont, of in een paleis – iedereen in dit leven krijgt zijn portie aan lijden en
verdriet; men heeft koninginnen zien wenen als gewone vrouwen en wie
heeft zich verbaasd over de tranen van een koning?.43)
Maar al deze verscheurdheid en lijden zijn slechts een laboratorium en
smeltkroes, waarin de goddelijke goedheid onze natuur heeft gestort, om, als
steenkool, zo zwart en laag, er weer uitkomt in de gedaante van kostbare
fonkelende diamand..
Jezus Christus heeft gezegd: “De vrouw in barensnood heeft smart, omdat
haar uur gekomen is; maar wanneer zij haar kind heeft gebaard, dan denkt zij
niet meer aan haar weeën, van blijdschap omdat er een mens geboren is. Ook
gij zijt nu wel bedroefd, maar ik zal u weerzien; en dan zal uw hart zich verblijden, en niemand zal u deze vreugde ontnemen.”44)
Het is het zelfde met de hele schepping. Zij is in de smart, zij zaait de komende oogst in de tegenslagen en de tranen, maar vroeg of laat zal de zon
van een andere wereld over haar opgaan, waarvan het geloof ons de dageraad
laat doorschemeren. En al wat nu begraven ligt, overladen onder het gewicht
van de zonden en de dood, al wat smartelijk zucht onder de vloek en bederf
zal zich verruimen in het licht en de vreugde, zal opstaan in de glorie van een
geluk zonder maat en einde.
De derde consequentie van onze leer is: dat wij ons niet in verwarring laten brengen door sociale onrust en de stuipen van revoluties. Dit is allemaal
een voorspel. Het is de chaos, die aan de harmonie voorafgaat; het is beweging die rust zoekt, de schemer op weg naar de dageraad. De Stad van God
wordt gebouwd, onzichtbaar maar zeker, te midden van schokken en hartverscheurende stuiptrekkingen. De openbare rampen en grote gesels zijn
niets anders dan het zwaard van de Heer en voorbode van Zijn gerechtigheid, die het kaf scheidt van het koren. Onze oorlogen, morele worstelingen
en burgerlijke twisten, verhaasten de dag van onze bevrijding, waar de Stad
van God volmaakt zal zijn en voltooid; en wanneer de verwarring van de
eeuwen voorbij zal zijn; dan zal er een grote kalmte en vrede komen. Dan zal
er vooruitgang volgen en groei, en de eeuwige woonplaatsen van vrije intelligente schepselen. Dan zal de eenheid alle volken maken tot een enkele ziel in
het leven en eeuwige licht van God.
Augustinus, na zijn doopsel, en na een bezinning hoe hij God het beste kon
dienen, besloot met zijn moeder, zijn broer en een jongeman Evodius naar
Afrika terug te keren.
43
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Toen zij Ostia bereikten, stopten ze daar om uit te rusten van de lange reis
vanaf Milaan en om zich voor te bereiden op de inscheping.
Op een avond zaten Augustinus en zijn moeder aan het raam, dat uitzag op
de tuin van het huis. hun gesprek ging over alledaagse dingen, en, - het verleden latend voor wat het was, - was hun blik gericht op de hemelse toekomst.
Die avond, de nacht was rustig, de hemel blauw en de lucht stil, en in het
maanlicht de zachte twinkeling van de sterren, en in de verte zag men de zee,
die zich met haar zilver hemelsblauwe golven naar de verre horizon uitstrekte.
Augustinus en Monica vroegen zich af: wat eeuwig leven wel zou zijn? In een
snelle beweging van de geest stegen zij op naar de sterren, naar de hemel, en
streken waar lichamen woonden. Vervolgens stegen zij boven de engelen en
de geestelijke wezens, voelden zichzelf opgevoerd tot aan de troon van de
eeuwige Wijsheid en hadden als het ware, een visioen van Hem, door wie alle
dingen bestaan en die altijd Zichzelf is, zonder onderscheid van tijd. Hoelang
hun extase duurde? Voor hen leek het een vluchtig moment waarvan zij de
duur niet konden vaststellen. Teruggekomen tot het bewustzijn van de aardse werkelijkheid, hoorden zij weer het geluid van mensenstemmen, Monica
riep uit: “Wat mij betreft, ik vind geen genot meer in dit leven, en ik weet niet
wat en waarom ik hier nog ben”. Deze scène is beroemd gebleven en geliefd.
Grote meesters hebben het in hun kunstwerken vereeuwigt. Afbeeldingen en
schilderingen, die zij ervan hebben gemaakt, zijn talloze malen gereproduceerd en hebben deze sublieme episode in het leven van Monica en Augustinus een levende en onvergankelijke indruk achtergelaten.
De volgende dag werd Monica ziek en stierf negen dagen later, na de extase,
die haar had binnengeleid in verheven hoogte ver boven de zinnen, en ging zij
die soevereine schoonheid van aangezicht tot aangezicht beschouwen, waarvan zij een afstraling had gezien op aarde. 45) In dat oord van zalig leven,
waar Monica een blik gegund was, daar zal Christus echt Koning zijn, niet alleen als God, maar in zover Hij zichtbaar en zich weer gekleed is met onze
menselijke natuur. Hij zal over het huis van Jacob heersen voor eeuwig.46)
Christus zal zijn Koninkrijk niet eerder in bezit nemen en zijn glorie waarmee hij is bekleed aan de rechterhand van Zijn Vader zal niet volmaakt zijn
en voltooid, dan nadat Hij zijn vijanden aan Zijn voeten heeft gelegd.47)
Dan zullen alle dingen aan Hem zijn onderworpen, en Hijzelf zal onderworpen zijn aan de Gene, die ieder schepsel aan Zich heeft gebonden. Tot nu toe
heeft Christus in eenheid met Zijn Kerk gevochten, en was bezig Zijn Koninkrijk te veroveren, door de bozen eruit te jagen ofwel door de rechtvaardigen
tot Zich te roepen door de onuitsprekelijke aantrekking van Zijn barmhartigheid. Zijn koninkrijk in de Hemel zal worden gebouwd op een geheel nieuwe
45
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fundament en volgens een model dat heel anders is dan die welke gevestigd
is hier beneden48).
In dat nieuwe leven zal Christus niet meer vertegenwoordigd worden door
de lerende Kerk en de uitverkorenen zullen niet meer hoeven te worden verlicht en geholpen door de goede engelen, noch zich te heiligen met de Sacramenten. Hun status zal een zuivere, voortdurende aanschouwing van de Godheid zijn, waarin Christus, als hoofd van de mensheid in Hemzelf de totaliteit
van haar leden zal dragen naar de boezem van Zijn Vader, aan wie Hijzelf is
onderwor-pen: “Et tunc Filius erit subjectus Patri, ut sit Deus omnia in omnibus
49).
-Er zal geen andere heerschappij zijn dan die van de ene God, zich uitstrekkend naar alle mensen, en er zal geen andere glorie zijn, dan die van God, die
het bezit is geworden van allen. Even als het huidige leven is onderworpen
aan allerlei lasten, en vereist voor haar ondersteuning allerlei condities zoals
lucht, kleding, en voeding, zo ook, -zegt de heilige Gregorius van Nyssa- zal in
het Rijk van Christus de Gods aanschouwing in al deze behoeften compenseren. De Uitverkorenen zullen daarin alles vinden, wat zij maar kunnen wensen en verlangen. Het zal hun kleding zijn, hun voedsel, hun drank en zal en
aan alle eisen van het nieuwe leven voldoen.50)
Gelukkig is hij, die de zorgen van het huidige leven voor een moment kan
vergeten en zijn hoop kan richten op dat gezegende oord, en in gedachte zich
verheffen naar deze verheven sferen van contemplatie en liefde.
Maar, O mijn God, hoe ver zijn deze ideeën verwijderd van het denken van
de meeste mensen en wie geeft zich de moeite, zelfs maar een ter loopse
aandacht zal hebben voor het weinige dat we hebben getracht te uiten en onder woorden te brengen. Het merendeel is blind door hun hartstochten, verslonden door hun hebzucht en trots, zijn ver verwijderd van iedere zorg voor
hun ziel en zaligheid en hun toekomst. Mensenkinderen, hoe lang zullen jullie
harten worden belast , hoe lang zullen jullie het geluk zoeken waar het niet
te vinden is in leugens en bedrog? Wanneer zullen jullie ophouden de dood te
zien als een vloek en haar te beschouwen als de afgrond van duisternis en
verwoesting. Probeer in te zien, dat de dood niet een hinderpaal is maar een
middel, een weg ten leven; het is de Paas overgang, die leidt van het rijk van
schaduwen naar dat van de werkelijkheid: van het actieve leven naar dat van
onveranderlijkheid en onvergankelijkheid. Zij is de goede zuster, wiens hand
eens de wolken van ijdele spookbeelden zal afwerpen, om ons binnen te lei48

Want dan zullen alle bedieningen, nieuwe verlichtingen in de zalige, bijkomstige vreugden van de bekering van zondaars en dergelijke ophouden. Maar er zal, al het ware, een zekere goddelijke aanschouwing zijn op dezelfde manier, stabiel en voortdurend, waardoor de hele Christus, dat is het hoofd met de ledenmaten, zullen worden opgenomen in
God en aan Hem worden onderworpen. En bij deze uiteenzetting is er nog een vierde reden: en dan zal de Zoon onderdanig zijn aan de Vader, opdat God alles in allen mag zijn; dat betekent, dat één God moge heersen en verheerlijkt worden
in allen en allen iets heiligs en goeds mogen hebben, dat zij kunnen liefhebben en verlangen
49
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den in het ‘heilige der heiligen’ van zekerheid en onvergelijkelijke schoonheid.
Ach, misschien hebben we in deze voordracht iets mogen vermoeden en een
glimp van wat gebeurt in het land van Glorie. Voor zover we een exacte voorstelling ervan kunnen vormen, dan zouden we kunnen denken aan iemand
die, vanaf zijn moederschoot na een leven in een donker ondergronds hol,
voor eerst het licht ziet van een schitterende dag. Om een beeld te vormen
van het koninkrijk van Christus, hebben we slechts kunnen spreken in raadsels en metaforen; maar deze raadsels en beelden vertegenwoordigen grote
en echte werkelijkheden, een welsprekende en onweerlegbare commentaar
op deze woorden van de Apostel Paulus: “Geen oog heeft gezien, noch heeft het
oor gehoord, noch is het in een mensen hart opgekomen wat God heeft weggelegd voor hen die Hem liefhebben.”51) Hier schiet taal tekort. Boven dat, wat we
hebben gezegd, is de rede machteloos om iets te bevatten. De mens kan
slechts geloven, hopen, lief hebben…en te zwijgen.52)
Wij hebben U gehoorzaamd, O Heer mijn God, wij hebben over deze dingen
gesproken, we hebben ze opgeschreven en ze verkondigd. Moge zij die ze aan
hoorden en wij met hen, door een heilig, zondeloos leven eens hun volmaakte
vervulling verkrijgen. Amen!
+++++++
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Louteringsberg/Vagevuur
“God van hoogste lankmoedigheid’,
die woorden kon ik uit de vlammenzee verstaan,
Ik keek verbaasd op zij, toen ik ze
hoorde,
En zag daar geesten door de vlammen gaan;
Dus wilde ik mijn aandacht zo verdelen
Dat ik mijn blik soms even op kon
slaan.

gedicht,
Genezen door gebed, vasten en vuren.

Men zong en riep de naam van echtelieden,die trouw en kuis zich
hielden aan hun plicht, Zoals ons
deugd en huwelijk gebieden,
Zo werd hun boeteschuld gaande
weg verlicht,
Hoe lang ook deze loutering zal duren,
Voordat hun wond ten slotte wordt

Vijfduizend jaar en meer moest Adam lijden,
Nadat hij van die boom gegeten had,
Tot Christus’ dood hem van zijn schuld bevrijdde…”
(Dante)
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de Louteringsberg
(Divina Commedia)
“Onthoud dit, en vertel het op de aard’
aan hen, die – want wat anders is het leven –
op weg zijn naar de dood… in volle vaart”.
De Vijfde Conferentie
“Het Vagevuur”,
“Miseremini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei, quia manus Domini
tetigit me”...
“Erbarm U, erbarm U, Oh gij tenminste mijn vrienden. Want de hand van God
heeft mij geraakt”.
Job19,21
Wat is het Geloof toch mooi, en hoe wonderbaarlijk en troostrijk in haar leer
en in de verrukkelijke duisternis van haar mysteries! Terwijl zij ons laat
sterven op aarde door het afleggen van onze lichamen, laat zij ons niet sterven in onze harten door de breuk van vriendschappen, die daarvan onze
vreugde zijn en steun.
De barmhartige Verlosser, die, uit een buitengewone fijngevoeligheid verwaardigde zichzelf de God van Abraham te noemen, en Hij beloofde zijn Apostelen, als beloning voor hun trouw, eens in de schoot van Abraham, Isaac en
Jacob te laten rusten, lijkt hij niet ons te kennen te geven door deze religieuze herinnering eens aan de voorouders gegeven, dat de dood niet het voorrecht heeft de wettige banden van het leven te verbreken en dat heilige genegenheden niet worden uitgedoofd door de kille hand van de dood.
Onze taak nu is een moeilijke: want we moeten u het Vagevuur doen liefhebben en tegelijkertijd vrezen. Vagevuur verdient gevreesd te worden. Het
is in alle opzichten de werkplaats van de oneindige Gerechtigheid. Goddelijke
gestrengheid en hardheid worden daar uitgeoefend met een intensiteit, die
wij op aarde niet kennen. Strenge Kerkleraren beweren, dat al de wreedheden, die door beulen op de Martelaren worden uitgeoefend en alle lijden en
kwellingen opeengehoopt op mensen vanaf het begin van de tijd, niet kunnen
worden vergeleken met de lichtste boetedoening in die louteringplaats. Van
de andere kant is het Vagevuur het meesterwerk van het hart van God, het
wonderbaarlijkste kunstwerk van zijn Liefde, zo zeer dat wij niet kunnen
zeggen of de daar genoten vertroostingen niet overvloediger zijn dan de folteringen zelf.
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De toestand van de heilige zielen, wier weeklagen wij u willen laten horen,
is onbegrijpelijk en onuitsprekelijk. Hun zaligheid is niet die van de Hemel,
waar de vreugden ongemengd zijn. Hun folteringen zijn niet die van de Hel,
waar het lijden onafgebroken is. Hun pijnen zijn niet te vergelijken met die
van het huidige leven, waar gelukkige dagen zich afwisselen met dagen van
verlatenheid en verdriet.
Deze zielen zijn tegelijkertijd gelukkig en ongelukkig. De meest extreme
kwellingen, de grootste zielenpijn, zijn onlosmakelijk verbonden met de
meest authentieke en vreugdevolle ervaringen denkbaar, behalve die van de
Hemel.
Oh, beschuldig God niet van wreedheid jegens deze zielen, die Hij eens zal
dompelen in de oceaan van Zijn Heerlijkheid en hen zal doen drinken van de
stroom van Zijn welbehagen:“De torrente voluptatis potabis eos!”1) Bewonder
eerder hoe liefde en gerechtigheid worden verenigd door een wederzijdse
gematigdheid in dit grote werk van heling en zuivering. In de gloed van deze
vreselijke vlammen, zullen we de hoogte van het kwaad beseffen, die besloten
ligt in de fouten, die wij licht en onbelangrijk achtten. Van de andere kant zullen de vertroostingen, die Gods oneindige mildheid zich verwaardigt uit te
breiden naar deze donkere plaatsen van vuur ons helpen onze angsten te
temperen, die ons zullen aangrijpen op ons laatste uur. Op het moment van
onze dood, zullen zij onze zielen tot rust brengen en ons inspireren met
moed, vertrouwen en ware berusting.
Dus, in twee woorden, Vagevuur is beminnelijk en troostend, een zalig verblijf, dat onze grootste zorg en voorkeur verdient, in zover het daar doorstane
lijden, wordt neergelaten op heilige door God beminde zielen Vagevuur is een
theater van bitter lijden en benauwdheden voor zover aan Gods gerechtigheid voldoening wordt geschonken voor hetgeen wij hem geweigerd hebben
aan liefde hier beneden.
“Heilige engelen, bewakers van deze omklemmende afgronden, help mij die
zielen zo heilig en berustend, op te roepen uit de schoot van de vlammen die
hen kwellen. Doe ons onder hen onze vaders en moeders, onze zusters en
broeders herkennen. Laat hun, zo zacht en hartverscheurend schreeuwen
doordringe tot onze oren, dat zij in staat zouden zij bergen te splijten en de
wreedheid zelf verzachten.
Ach! Als on harten niet versteend zijn, als er nog één druppel Christelijk
bloed in onze aderen bruist, dan zullen wij begrijpen dat er geen groter ellende is om te hulp te schieten, dat er geen verdienstelijker en dringender oefeningen zijn om uit te voeren.
Het bestaan van het Vagevuur is formeel vastgesteld door de H.Schrift en
door de constante Traditie van zowel Joodse als Christelijke Kerk. In de boe1
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ken van de Maccabeën2) wordt gezegd, dat het een heilige en heilzame gedachte is voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun fouten en onvolmaaktheden worden bevrijd, waardoor zij zichzelf hebben bezoedeld in het
leven: ut a peccatis absolvantur 3) Wanneer de Apostel Paulus spreekt over
Lichtzinnige en voorbarige predikanten, die in de uitoefening van hun bediening zich laten verleiden tot liefde voor lof en toegeven aan gedachten van
ijdelheid en gevoelens van zelfingenomenheid, zegt hij, dat zij zullen worden
gered, maar alleen na te zijn beproefd door vuur: “sic quasi per ignem.4) De
heilige Gregorius leert, dat de zielen, die schuldig zijn door overtredingen
waarvoor zij niet voldoende hebben geboet tijdens hun leven, zullen worden
“gedoopt door vuur”: “ab igne baptizantur”. Het zal hun tweede doopsel zijn.
Het eerste noodzakelijke om in de Kerk op aarde binnen te gaan, het tweede
om in de Kerk van de Hemel binnen te gaan. Volgens de heilige Cyrillus en de
Thomas van Aquino, is het vuur van het Vagevuur van het zelfde soort als dat
van de Hel. Het heeft de zelfde hitte, en verschilt alleen doordat het tijdelijk
is. Dan leert de Liturgie ons ook, dat het Vagevuur een huiveringwekkende
afgrond is, een plaats waarin de zielen in angst verkeren en wrede onzekerheid, een vuurgloed, waar zijbranden,onophoudelijk, onderworpen aan
de effecten van subtiel vuur, aangestoken door de adem van goddelijke gerechtigheid, waarvan de kracht de maat van Zijn meest juist een geduchte
wraak:“Dies irae, dies illa..Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favilla judicandus homo reus.
De Kerk draagt in de Canon van de Mis, haar gebeden aan God op om voor
de zielen <locum lucis> een plaats van licht te verkrijgen, waaruit volgt, dat zij
in een nachtelijk donker gehuld en in een dichte en ondoordringbare duisternis verkeren. De Kerk zoekt voor haar een <locum refrigerii> een plek van
verkoeling. Waaruit volgt dat zij in ondragelijke hitte verkeren. Dan weer
vraagt zij voor hen een <locum pacis> een plek van vrede: waaruit volgt dat zij
worden overgeleverd aan onrust en aan onuitsprekelijke angsten.
Deze eenvoudige beschrijving doet ons hele wezen sidderen met afschuw.
Maar haasten we ons te zeggen dat de vertroostingen die deze gevangen zie2

Maccabeën 12,46:
1Cor.15,32 1
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Volgens de H.Bonaventura, de H.Thomas van Aquino en de H.Augustinus overtreffen de folteringen in gestrengheid alle
kwellingen, die de mens in dit leven te verduren krijgt. “Et si aeternus non sit, miro tamen modo gravis est; exceditque
citrines poenas, quas aliquis in hoc vita passus est.(Aug.,liber 50,homilie c.XVIII) ; Unde in Psalm XXXVII : “Domine ne in
furore lito arguas me, ait damnatos argui in furore Dei, justos vero in Purgstorio corregi in ira Dei”.
De H.Bonaventura legt evenwel de bovengenoemde opinies in een meer gematigde vorm uit (in 4 d.D 20,,a.1,4.2) De
straffen van het Vagevuur, zegt hij, zijn van een bovennatuurlijke orde. Bij gevolg is het zeker dat zij op zich beschouwd,
door hun intrinsieke natuur ieder lijden van het huidige leven overtreffen - maar men zou toch niet kunnen aannemen,
dat in hun toepassing en voor ieder individu, de lichtste straf van het Vagevuur alle folteringen overtreft, die een mens
hier op aarde te verduren krijgt.. Zo bijv. als een ziel slechts schuldig is aan een zeer kleine dagelijkse fout, zou er geen
verhouding zijn tussen de zonde en de straf, indien zij was veroordeeld voor deze ene fout, om alle straffen te verduren
van de martelaren. De opinie van de H.Bonaventura komt overeen met de verklaringen van een groot aantal Heiligen,
die - door openbaring – hebben geweten, dat mensen slechts tot het vagevuur zijn veroordeeld dan voor een zeer korte
tijd en dat de straf van het vuur hun bespaard is gebleven. Met des te meer reden kan men besluiten, dat, onder de zielen
van het VAGEVUUR, er een zeker aantal zijn die slechts voor betrekkelijk lichte straffen veroordeeld zijn.
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len smaken ook onuitsprekelijk zijn. Het is waar, dat hun ogen nog niet worden herschapen door het zien van het zachte licht, en dat de engelen niet van
de hemel afdalen om de vlammen om te vormen in verkoelende dauw, maar
zij hebben de zoetste schat, een, die van haarzelf genoeg is om de meest wanhopige mens op te beuren onder het gewicht van zijn kwellingen en hem de
dageraad van blijheid te brengen naar de meest droevige en te neergeslagen
gezichten: zij bezitten het goede, dat, op aarde aan de meest ongelukkige en
beroofde van de mens toen zij gedrenkt waren in de overlopende beker van
kwellingen en pijnen: zij hebben hoop. Zij bezitten haar in de meest eminente staat in die mate, die alle onzekerheid uitsluit en bezorgdheid, die het hart
gerust stelt, in het diepste en meest absolute zekerheid: “een verdiende kroon
wacht mij”.5) Deze zielen zijn zeker van hun redding. Thomas van Aquino
geeft ons twee redenen voor deze onwankelbare zekerheid, die zo troostend
is dat het hun –in zekere zin - de pijn doet vergeten.
Op de eerste plaats weten deze zielen, dat het de leer is dat de verworpenen
God niet kunnen beminnen noch hun zonden haten, noch enig goed werk verrichten: welnu zij hebben een innerlijk besef, dat zij God liefhebben, dat zij
hun fouten haten en geen kwaad meer kunnen doen. Bovendien, weten zij
met zekerheid, dat zielen die sterven in staat van doodzonde zonder uitstel in
de hel worden geworpen. Zij hebben hun dagen in rijkdom doorgebracht en
in een ogenblik gaan zij naar de hel.6) Welnu de zielen, waarover ik nu spreek
worden niet overgeleverd aan wanhoop, zien nooit de gezichten van de demonen, horen nooit hun godslasteringen, en vervloekingen: Hieruit concluderen zij onfeilbaar dat zij niet stierven in staat van doodzonde, maar in staat
van genade en welbehagen bij God. –
Ook wat een bron van geluk is het voor hen om met de Apostel Paulus te
kunnen uitroepen: ”Geen hervallen meer in zonde. Geen scheiding meer van
God en mijzelf, geen dood meer voor Jezus Christus, die mijn leven is: “Certus
sum enim!” “Want ik heb zekerheid”! Geen vreselijke twijfels meer over mijn
voorbestemming. Oh! Het is allemaal voorbij, ik ben gered...Ik heb gehoord
uit de mond zelf van mijn God de Onherroepelijke verklaring van mijn redding. Ik weet om er niet meer over te twijfelen, dat eens de poorten van de
hemelse stad zich zullen openen voor mijn triomferende intocht en dat hemel, aarde, de vorsten en machten niet in staat zijn mij de eeuwige kroon te
ontnemen. “want ik ben zeker, dat dood noch leven, engelen noch heerschappijen, heden noch toekomst, geen machten, geen hoogte of diepte, noch enig ander schepsel ons kan scheiden van Gods liefde in Christus Jezus, onzen Heer”.7)
Welnu, zonder twijfel zal deze ziel uitroepen: Hoe erg mijn pijnen zijn! Niets
kan worden vergeleken met de heftigheid van mijn straf; maar deze straf en
dit lijden zijn machteloos om mij van God weg te houden en het vuur van Zijn
5
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liefde in mij te blussen: “Wie zal mij scheiden van de liefde van Christus? Beproeving of verdrukking of honger?”8) Oh! Mijn zwakheid kan nu niet meer
de kans lopen zich te laten zien in uitbarstingen van opvliegendheid, in ongeduld, en mopperen. Berustend in God’s wil en welbehagen, zegen Ik de hand,
die mij kastijdt; ik aanvaard blij al mijn kwellingen.
Deze kwellingen kunnen mijn ziel niet terneerslaan of haar onrustig maken.: “Non contristabit justum qui quid ei acciderit”9). Ik weet dat zij worden
geordend en gematigd door die Goddelijke Voorzienigheid, die, voor het welzijn van schepselen, alle dingen regelt met liefde en billijkheid. 10
Ik zal nog meer zeggen: Ik zou mijn kwellingen verkiezen boven de genoegens van de hemel, als het mij gegeven zou zijn tegen de soevereine wil in te
gaan waaraan ik voortaan absoluut en onherroepelijk ben onderworpen.
Mijn wensen en verlangens zijn samengevat in één enkel motto: “Alles wat
God wil, zoals Hij het wil, en in de tijd dat Hij het wil”. O God van mijn hart,
mijn schat en mijn alles wat ik ben, dat U zich verwaardigt af te dalen naar mij
en, met Uw vaderlijke hand, een ondankbare en ontrouwe ziel te zuiveren.
O, snij diep in het vlees, laat de onvoorstelbare beker van Uw kwellingen
leeg gieten. Luister alleen naar Uw eer en het belang van Uw rechtvaardigheid, en, tot dit is voldaan, schenk geen aandacht aan mijn kreunen en klagen.
Arme zielen! Ze hebben slechts één passie, één brandend verlangen, één
wens: de hindernis te slechten, die hen tegenhoudt om naar God te vliegen,
die hen roept en hen naar Zichzelf trekt met al de energie en al de hevigheid
van Zijn schoonheid, erbarmen en grenzeloze liefde.
Oh, als zij konden, zouden zij graag de vlammen, die hen verteren, oppoken
en wedijveren met elkaar in het opeenhopen van kwelling op kwelling, vagevuur op vagevuur om de gelukkige dag van hun bevrijding te verhaasten. In
deze zielen zijn overblijfselen van zonde, een vermenging van ellende, smet,
en gebreken die hen niet toelaten tot vereniging met de goddelijke Substantie. Hun onvolmaaktheden, de dagelijkse zonden, waarmee zij zichzelf lieten
bezoedelen, hebben hun innerlijk oog verduisterd en verminkt. Indien, voor
hun volledige zuivering, het heldere, verblindende licht van de Hemel hun
zieke en verzwakte ogen zou treffen, zouden ze nog een duizend maal pijnlijker indruk voelen dan die zij te midden van de diepste duisternis van de afgrond voelen. God zelf zou hen onmiddellijk willen omvormen tot de gelijkenis van Zijn glorie, door hen te verlichten met de zuivere stralen van zijn
Godheid. Deze te felle, te verblindende stralen, zouden niet tot hen kunnen
doordringen. Zij zouden worden onderschept door de afval en de overblijfselen van dat aardse stof en vuil, waarmee zij nog worden bezoedeld. Het is onontbeerlijk, dat zij, geworpen in de verterende smeltkroes, de roest van de
8
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menselijke onvolmaaktheden opzij leggen, opdat, gelijkend aan vuil en zwart
carbon, zij mogen er uitkomen in de vorm van kostbaar doorzichtig kristal.
Hun wezen moet subtiel worden, zich zuiveren van iedere vermenging van
schaduw en duisternis, en geschikt worden zonder tegenstand de glans en de
schitteringen van goddelijke glorie te ontvangen, die, overvloedig in hen
stroomt en hen eens zal vullen als een rivier zonder oever of bodem.
Stel iemand wordt door een afzichtelijke kwaal getroffen, die aan zijn vlees
knaagt en hem voor zijn omgeving een voorwerp van uitsluiting en walging
maakt. De dokter wil hem genezen en gaat zonder ontzien te vuur en te
zwaard te werk. Met zijn vreselijk instrument zoekt hij grondig tot op merg
en been. Hij gaat naar de bron, en de wortel van de kwaal en wil haar in het
diepste waar euvel zit, aanpakken. Zo heftig zijn de stuiptrekkingen van de
patiënt, dat hij bijna bezwijkt en het begeeft; Maar zodra de operatie voorbij
is, voelt hij zich herboren, de ziekte is verdwenen en hij heeft zijn schoonheid,
en jeugdige kracht terug en is hersteld. Ha! verre van klagen en in woede de
dokter beschuldigen van de wrede behandeling, heeft hij geen woorden of
zegening groot genoeg om zijn dankbaarheid te uiten aan de knappe man, die,
ondanks de pijn, die hij te verduren kreeg., hem het meest kostbare van alle
dingen gaf: gezondheid en leven. Zo is het met de zielen in het Vagevuur. Zij
trillen van vreugde als zij hun smetten en vuil zien verdwijnen door de wonderlijke uitwerking van de herstellende straf. Onder de uitwerking van de
zuiverende vlammen, is hun min of meer ontluisterd wezen verfrist en hersteld. Het vuur verliest haar intensiteit naar mate het de fouten en onvolmaaktheden verteert en vernietigt. Een onmetelijke hindernis scheidt die
zielen nog van de plaats van beloning. Oh, zij voelen onbeschrijflijke opwellingen van vreugde, wanneer zij de vleugels zien groeien, die hen weldra doen
opvliegen naar de hemelse verblijfplaats. Reeds gloort de dageraad van bevrijding. Oh! Ze zijn nog niet binnen bereik van het beloofde land; maar, zoals
Mozes, tekent zich een geestelijk beeld af. Ze hebben een voorgevoel van het
licht en aangename kusten en nemen haar geur in en zoet riekende bries op
voorhand. Iedere dag, elk moment, zien zij de dageraad van hun bevrijding
gloren, die daagt aan een steeds minder verwijderde horizon. Zij voelen de
plaats van hun eeuwige rust steeds dichter bij komen: Requies de labore. Wat
zal ik nog zeggen? Deze zielen hebben liefde, die nu volledig en absoluut bezit genomen heeft van hun hart; Zij beminnen God, zij beminnen Hem zo intens dat zij graag voor Zijn glorie worden ontbonden en vernietigd.
De Kerkleraar Johannes Chrisostomos zegt:“De man ontvlamd met het vuur
van de goddelijke liefde is even onverschillig voor glorie en smaad als of hij
alleen en zonder getuige was op deze aarde. Hij veracht alle verleidingen. Hij
is niet meer gevoelig voor tangen of roosters of pijnbank dan indien deze
kwellingen werden doorstaan in een ander lichaam dan zijn eigen. Wat vol
zoetheid is voor de wereld heeft voor hem geen aantrekkelijkheid of smaak;
Hij is niet meer vatbaar gepakt te worden door een of ander kwade gehecht-
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heid zoals goud, dat zeven maal getest is, en niet meer vatbaar is verkleurd te
worden door roest. Zo zijn, zelfs op deze aarde, de effecten van goddelijke
liefde, wanneer zij zich hevig meester maakt van een ziel.”
Welnu, de goddelijke liefde handelt op de zielen waarvan ik spreek met zoveel meer kracht, dat zij –los van het lichaam en alle menselijke vertroosting,
overgeleverd aan duizend martelingen.- worden gedwongen hun toevlucht te
nemen tot God en in Hem alleen alles te vinden wat zij missen.
Een van de grootste reden van hun lijden is te weten, dat de pijnen die zij te
verduren hebben hun geen voordeel opleveren. “De nacht is over hen gekomen, waar niemand meer kan werken”. 11) De tijd, dat de mens zelf voldoening
kan krijgen voor zijn zonden, verdiensten ophopen en zijn hemelse kroon
vergroten, houdt met de dood op. Het moment dat hij binnengaat in het andere leven, ontvangt ieder mens de uitspraak van zijn eeuwig vonnis. Zijn lot
staat onveranderlijk vast en hij heeft niet meer de mogelijkheid om goede of
slechte daden te verrichten, waarvoor hij nog een keer verantwoordelijk kan
zijn voor het tribunaal van God. Toch, als de zielen in het vagevuur niet kunnen groeien in heiligheid en nieuwe verdiensten kunnen verzamelen door
hun geduld en berusting, weten zij niettemin, dat zij niet meer hun verdiensten kunnen verliezen. En dat is voor hen een zoete vreugde te lijden met een
vrije geheel belangeloze liefde.
Zonder twijfel is deze eigenaardige mengeling van geluk, te midden van de
meest wrede folteringen, een toestand, die onze primitieve geesten niet kunnen bevatten. Maar vraag het de martelaren: de Teresa’s, de Lucia’s. de hemelse minnaars van het Kruis. Zij zullen u zeggen, dat het meestal in droefheid is en te midden van ellende en de wreedste geestelijke verlatenheid, dat
hij die slechts zoekt te leven in God een soort voorsmaak proeven van het Paradijs en de zoetste en opgewekte vreugde en genot voelt, dat zijn hart binnenstroomt.
De zielen in het Vagevuur beminnen God; bovendien worden zij bemind
door de Kerk van hemel en aarde, die continu contact onderhouden en een
relatie met hen hebben. De Katholieke Kerk doet een beroep op de naastenliefde van haar kinderen, en, door hun bemiddeling is zij kwistig met hun
smekingen en hulp dag en nacht. Ieder moment storten de goede engelen de
hemelse druppels over hen uit, die de goede Jezus vanuit Zijn Hart laat vallen.
Zij beminnen elkaar en troosten elkaar met onuitsprekelijke conversaties.
Geen onoverbrugbare kloof scheidt deze zielen en hun vrienden op aarde,
en wij zijn vrij op ieder moment om hen die druppel water te brengen, die de
rijke dwaas tevergeefs zocht van het medelijden van Lazarus12). –
Johannes had eens een wonderlijk visioen: hij zag een tempel en in het heiligdom van deze tempel een altaar en onder dit altaar de menigte lijdende
11
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zielen: “vidi subtus altare animas interfectorum.13) Deze zielen zijn niet vóór
het altaar, zoals een commentator opmerkt; zij mogen daar niet zijn. Zij delen
in de vruchten van het H.Misoffer slechts indirect, door middel van voorspraak. Ze zijn onder het altaar en wachten, berustend ofschoon onder kwelling, op het deel dat wij aan hen willen overbrengen naar hun lippen14)
De Katholieke Kerk heeft geen uitspraak gedaan over de plaats van het Vagevuur. Sommige meningen hierover zijn van Kerkleraren en Vaders, en wij
zijn vrij om te kiezen waar het vagevuur kan zijn zonder van het ware Geloof
af te wijken.
Thomas van Aquino, de H. Bonaventura, en de H.Augustinus leren dat het
Vagevuur in het centrum van de aarde is gelegen en het verblijf is tussen de
Hel van de verdoemden en het Limbo, waar de ongedoopte kinderen verblijven minstens tot het Oordeel.
Zij citeren ter ondersteuning van hun mening de woorden gezongen op bevel van de Kerk: “Heer, bevrijd de zielen van de overleden gelovigen van de pijnen van de hel en de diepe put.” Eveneens deze woorden van Openbaring:
“Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde zou kunnen worden
gevonden om het boek te openen of haar inhoud te onderzoeken”.15) Volgens
deze woorden van Johannes is het zeker, dat alleen rechtvaardige mensen
uitgenodigd worden om het geheime Boek te openen. Welnu, door vermelding van hen, die onder de aarde zijn, lijkt de Apostel Joannes ons niet te verstaan te geven, dat er rechtvaardigen zijn, die voor een poos in deze donkere
diepten worden vastgehouden? In Ecclesiasticus wordt overigens gezegd: “Ik
zal binnengaan in de lagere delen der aarde, en hen bezoeken die slapen en ik
zal aan hun ogen de hoop oplichten van het de toekomstige verlossing.”16) Exegeten stellen met reden dat, in deze tekst, de geïnspireerde schrijver Limbo
heeft willen aanduiden,waar de Patriarchen en Heiligen van het Oude Testament in de boezem van Abraham verbleven. Deze uitleg bevestigt eerder de
mening van Thomas van Aquino en Bonaventura dan ze te verzwakken. Inderdaad, als, echter, de Patriarchen en de rechtvaardigen van het Oude Testament, eenmaal gezuiverd van al hun zonden, de lagere regionen van de aarde als hun verblijf hadden, tot de dag, dat de zonde overgedragen op het mensenras door Adam, volledig was uitgewist op het Kruis,17) lijkt het des te meer
passend, dat de zielen met dagelijkse zonden, waarvoor zij niet voldoende
13

Openbaring 6,9: “Ik zag onder het altaar de zielen van hen die waren geslacht om Gods Woord en de getuigenis, die ze
hadden beleden”.
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De H.Hiëronymus en andere Kerkleraren zijn van mening, dat, wanneer het H.Misoffer wordt opgedragen tot intentie
van een overledene, hij ophoudt de pijnen van het vagevuur te lijden voor de duur van de plechtigheid.
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Openbaring 5,3
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17
Volgens Traditie was Limbo, waar de rechtvaardigen van het Oude Testament verbleven na hun dood, gesitueerd in het
centrum van de aarde. De rechtvaardigen van het Oude Testament waren niet besmet met de Erfzonde. Zij hadden de
middelen om die uit te wissen. Toch konden zij niet de Hemel ingaan, omdat, vanwege de zonde van Adam, de hemel
gesloten was voor alle afstammelingen van de eerste mens en kon niet meer worden geopend, dan alleen door de verdiensten van Jezus Christus.
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hebben geboet, zouden worden gestraft en vast gehouden in de diepten van
de aarde: “Inferiores partes terrae”.
Het getuigenis van de Kerkleraar Augustinus voegt nog een graad van waarschijnlijkheid aan deze mening toe: in zijn Epistel XCIX ad Evodium verklaart
hij dat, toen Christus afdaalde in de hel, ging Hij niet alleen naar Limbo, maar
ook naar het vagevuur, waar Hij enkele van de gevangen zielen bevrijdde,
zoals de Handelingen van de Apostelen schijnen aan te tonen: Solutis doloribus inferni. 18)
De tweede opinie betreffende de plaats van het Vagevuur wordt gedeeld
door St.Victor en St.Gregorius de Grote in zijn Dialogen. Beiden beweren dat
het vagevuur geen vaste plaats heeft, en dat een groot aantal van de overleden zielen voor hun zonden boete doen op aarde en in de zelfde plaatsen
waar zij herhaaldelijk zondigden.
De gewijde theologie verzoent deze verschillende getuigenissen door vast
te stellen, eerst, dat het Vagevuur een vaste plaats heeft met bepaalde omgrenzing, gelegen in het centrum van de aarde, waar de meeste zielen gaan
om voor hun zonden waardoor zij bezoedeld waren, te boeten.
Toch is het Vagevuur niet beperkt tot deze ene enkele plaats. Hetzij om reden van de ernstige aard van hun zonden of door uitzonderlijke dispensatie
van de goddelijke wijsheid zijn er een aanzienlijk aantal andere zielen die
niet zuchten in die gevangenis, maar hun straf ondergaan op aarde en in die
plaats waar zij gezondigd hadden. Deze interpretatie, die van grote theologen
komt, verklaart en bevestigt een menigte verschijningen en openbaringen,
die van heiligen afkomstig zijn en waarvan verschillende naar alle waarschijnlijkheid waar zijn. en die onmogelijk kunnen worden afgewezen.19)
Om deze leer volledig toe te lichten, zullen we, onder al de openbaringen
aangehaald door de heilige Gregorius in zijn Dialogen, die kiezen waarvan de
authenticiteit zonder twijfel vast staat.
In de analen van Citeaux wordt verhaald dat een pelgrim van het district
Rodez, op terugreis van Jeruzalem, gedwongen werd door een storm een eiland aan land te gaan dicht bij Sicilië. Daar bezocht hij een heilige kluizenaar,
die hem vroeg over zaken die betrekking hadden op het geloof in zijn land
Frankrijk en hij vroeg ook of hij het klooster Cluny en de abt Odilon kende.
De pelgrim antwoordde dat hij die kende en voegde er aan toe dat hij dankbaar zou zijn als hij hem zou zeggen waarom hij hem die vraag stelde. De
kluizenaar antwoordde: “Hier vlakbij deze plaats is een krater, waarvan we
18

vgl. Handelingen 2,24
Kunnen de doden en de zielen van het Vagevuur ons verschijnen en zich soms werkelijk tonen aan de levenden? Augustinus bevestigt dat deze verschijningen kunnen plaats vinden en dat zij inderdaad verschillende keren plaats gevonden hebben door een speciale beschikking van de goddelijke Wil. Hij citeert als bewijs de zielen van Mozes en van Samuel(1Koningen28); de zielen van Jeremias en van de Hoge Priester Onias-(2Macchabeeën17) die op aarde verschenen
hoewel zij nog in limbo verbleven. Voor wat betreft verschijningen leven van de H..Theodoret, boek 5 van zijn Kerkgeschiedenis en. Nicéforus, boek 12, citeren talrijke voorbeelden. Het is dus waarschijnlijk, dat krachtens dezelfde goddelijke beschikking, de zielen van het Vagevuur verschijnen of zich soms laten zien voor het heil en onderrichting van de
levenden. Dat is de leer van de H.Grégorius de Grote, die verschillende eigenschappen van deze verschijningen citeert.
van gelukzaligen en Hemelbewoners,
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de top kunnen zien; op bepaalde tijden, braakt het rook en vuur op. Ik heb
gezien dat demonen de zielen van zondaars afvoerden en hen in die vreselijke afgrond sleurden, om hen te folteren voor een poosje. Welnu op bepaalde
dagen, hoor ik de demonen onder elkaar converseren en klagen dat sommigen van deze zielen hen zijn ontsnapt; Zij verwijten vrome zielen, die door
hun gebeden en offers de bevrijding van deze zielen verhaasten. Odilon en
zijn monniken schijnen hen het meest schrik aan te jagen. Daarom wanneer
je terugkomt in je land, vraag ik je in naam van God de Abt en zijn monniken
aan te sporen hun gebeden en aalmoezen te verdubbelen voor deze arme zielen.” De pelgrim, bij zijn thuiskomst deed zoals hem was gevraagd. De heilige
Abt Odilon overwoog en peinsde alles zorgvuldig. Hij zocht de verlichting van
God en verordende dat in al de kloosters van zijn orde de tweede dag van November ieder jaar moest worden vastgesteld in nagedachtenis van alle overleden gelovigen. Zo is de oorsprong van het feest van Allerzielen.20)
De H.Bernardus, in zijn levensbeschrijving van de H.Malachy, citeert een
ander geval. Deze heilige vertelt, dat hij eens zijn zuster zag, die al een poos
dood was. Zij was haar vagevuur aan het doen op het kerkhof. Vanwege haar
ijdelheid en de aandacht die zij had voor het haar en het lichaam, was zij veroordeeld te leven in het graf waarin zij zelf begraven was, om getuige te zijn
van de ontbinding van haar eigen lichaam. De heilige droeg het H.Misoffer
voor haar op gedurende dertig dagen. Op het einde van die dertig dagen zag
hij zijn zuster weer. Deze keer was zij veroordeeld om haar vagevuur te voltooien aan de poort van de kerk, ongetwijfeld vanwege haar oneerbiedig gedrag in de heilige plaats; misschien had zij de gelovigen verstrooiing bezorgd
en hun aandacht afgeleid van de Heilige Geheimen om de aandacht en waardering op haar te trekken. Ze was heel erg bedroefd en droeg een rouwsluier.
De heilige droeg nog een keer dertig dagen het H.Misoffer op en zij verscheen
hem weer voor de laatste keer in het heiligdom met een ontspannen gezicht,
stralend in een wit gewaad. De bisschop wist door dit teken dat zijn zuster
haar bevrijding had gewonnen.
Dit verhaal geeft een algemene gewoonte aan, die bestond van de allereerste tijden van de Kerk: bidden voor de overledenen gedurende dertig dagen. Op
dit punt heeft het Christelijke Geloof louter de Mozaïsche traditie gevolgd.
De Patriarch Jacob zei op zijn sterfbed tot zijn zonen: “Begraaf mij in de
dubbele grot...tegenover Mambre, in het land van Kanaän 21) en de kleinzonen van Isaac rouwden over hun vader dertig dagen lang. Bij de dood van
Aäron en Mozes onderhield het volk weer dertig dagen rouw. De vrome ge20

Er is een bezwaar tegen de authenticiteit van dit verhaal. Het lijkt niet aannemelijk dat de zielen in het vagevuur worden overgeleverd aan de demonen om gestraft te worden. Op de eerste plaats is het geenszins nodig, dat de boze geesten
deze vriendschap met God naar het vagevuur worden geleid door hun goede engelen, en dat deze hen bijstaan en aan
hen verschijnen ter vertroosting. Indien er niettemin zielen zijn – niet onder de verdoemden –die aan de Duivel worden
overgegeven, kunnen dat alleen bepaalde grote zondaars zijn, die zich hebben schuldig gemaakt aan enorme misdaden, en die zich op het laatste ogenblijk bij het uitblazen van de laatste adem zich met God verzoend hebben. Doch de
algemene opinie van de theologen is dat de zielen in het vagevuur niet worden gefolterd door demonen.
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woonte om voor de doden te bidden dertig dagen lang werd spoedig de gewoonte van het uitverkoren volk. De Heilige Clemens stelt dat de H.Petrus,
Prins van de Apostelen, ervan hield dat gebeden moeten worden gezegd voor
de overledenen en de H.Dionisius beschrijft in prachtige woorden de statigheid waarmee de gelovigen werden begraven. Vanaf de eerste eeuwen moedigde de Kerk een maand lang te bidden voor overleden gelovigen; dit volgens de dertig dagen rouw onder de Mozaïsche Wet.
Oh! Jij dus, die treurt om schepselen, die jij ten onrechte denkt dat ze er niet
meer zijn, jij die tranen de vrije loop laat, omdat je met je ogen
niet meer je geliefde kunt zien – begrijp dat de deuren van hun gevangenis
wijd open staan voor je gebeden en naastenliefde.
De profeet placht troost te verwerven van de doden van zijn vrienden, die
gestorven waren in de vrede van God door hen ijverig te bezoeken en met onvergelijkelijk vertrouwen de woorden te herhalen: “Ik zal binnendringen in de
lagere delen van de aarde, en zal aanschouwen allen die slapen en zal allen verlichten die hopen in de Heer.”22)
Ach, wij vrezen bijna, dat onze woorden de devotie jegens de zielen kunnen
verkoelen; dat, als je hoort van hun vele positieve vertroostingen, je compassie zou kunnen verminderen, en je niet het medelijden voor hen zou hebben,
dat zij verdienen. Laten we dan bedenken dat hun geluk en vertroostingen
met kwelling en foltering vermengd zijn.
We zeiden, mijn dierbare broeders, dat deze zielen, bevestigd in genade,
wonderlijk getroost worden door de zekerheid van hun verlossing. Anderzijds, hoewel zij bevrijd zijn van het lichaam, dat als een dikke sluier hun
zicht en verstaan van het onzichtbare en bovennatuurlijke dingen verduisterde, lijden zij wreed van het uitstel God te bezitten. In deze wereld brengt
het gemis en verwijderd zijn van God aan de meerderheid van de mensen
slechts een zwak onbehagen! Verleid door de aantrekkelijkheid van aardse
goederen en verzot op het zien van beelden en allerlei soort dingen, is ons
begrip van God te gebrekkig om te beseffen, wat het betekent God te missen;
maar zodra wij sterven en de sluier van de zinnen zal worden opgelicht en
verscheurd, zullen al onze menselijke gehechtheden ten ondergaan en alle
ijdele spookbeelden die ons bedrogen zullen voor altijd in rook opgaan. Er
zullen geen vermakelijkheden meer zijn, geen verstrooiingen, geen tijdverdrijf en conversatie. Dan zullen onze genegenheden en aspiraties en al onze
streven zich richten op deze goddelijke Bruidegom, die onze enige en onbegrijpelijke schat is.
Ach deze arme zielen, begerig naar de eeuwige omhelzingen, rennen naar de
God, die hun einddoel is, met meer energie dan een magneet ijzer aantrekt en
met grotere onstuimigheid dan natuurlijke dingen naar hun centrum snellen.
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“Penetrabo omnes inferiores partes terrae, et inspiciam omnes dormientes et illuminabo omnes sperantes in Domino”.
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Onder deze grote ruïne van de dood, in de complete scheiding van al die
dingen waarop ons leven steunt, blijft er voor de ziel niets over dan de onvoorstelbare spijt door eigen schuld met één dag, met een jaar, een eeuw, deze volmaakte vereniging te hebben vertraagd, die voor de ziel de werkelijke
en volmaakte, de enige en altijddurende geluk moet zijn.
Stel je voor hoe bitter en hartverscheurend het moet zijn voor een moeder
die het afscheid moet verwerken van een zoon, die vertrokken is naar een ver
land, of een vroegtijdige dood is gestorven en die zij niet kan verwachten terug te zien. Vanaf het moment dat de ogen van deze moeder niet meer kunnen
rusten op dat beminde kind, is een deel van haar leven weg. Er is geen vreugde en genot in de wereld in staat de diepe en onpeilbare leegte te vullen die
het vertrek of verlies van die zoon heeft gebracht in haar hart.
Hoe bitter en hartverscheurend zijn de kreten van deze ongelukkige ziel!
Hoor haar roepen vanuit het desolate oord van loutering en boete: Waar is
Hij, die de ziel is van mijn ziel? Nutteloos om Hem hier te zoeken in dit bed
van vlammen, waar niets dan somberheid en leegheid omvat. Oh, beminde
van mijn hart, waarom laat U mij volharden in dit lange wachten! Vermeerder
mijn folteringen – indien nodig, zet eeuwen straf om in minuten! Ach! Hoe
streng straft U mij voor mijn smaad en onverschilligheid, toen u zich terugtrok uit mijn vurige ziel, die verlangt U te zien, om zichzelf in U te verliezen en
in U op te gaan en ontbonden te worden.
Aan deze straf van verwijdering van God, wordt de straf van het vuur toegevoegd.
Laten we vaststellen, om precies te zijn en geen discutabele opinies verkondigen, dat de Kerk nooit gedefinieerd heeft of zich heeft uitgesproken over:
dat de zielen in het Vagevuur de uitwerking van materieel vuur ondergaan.
Het is een waarheid van goddelijk geloof en theologisch zeker. 23)
Op de eerste zitting van het Concilie van Florence waren de Vaders van de
Griekse Kerk standvastig in hun weigering het Vagevuur te zien als materieel
vuur. Aan de andere kant erkenden zij unaniem dat het Vagevuur een donker
oord is, waar de zielen vrij van de straf van vuur, zeer strenge straffen en boetedoeningen ondergaan, die hoofdzakelijk bestaan in de duisternis en zielenangst van een wreed gevangenschap. De Vaders van de Latijnse Kerk, die
eensgezind waren in het vast houden aan de andere opinie, dachten niet dat
de Griekse Kerk op dit punt van het Geloof afweek. Daarom werd er in het decreet dat de twee kerken verenigde, geen melding gemaakt van een straf van
vuur. Het werd eenvoudig vastgesteld, dat de zielen, die niet helemaal voldaan hebben aan Gods gerechtigheid in dit leven, in het toekomstige leven,
proportionele straffen ondergaan en dat het te verduren lijden wordt verzacht en verkort door de gebeden en goede werken van de levenden en bijzonder door het H.Misoffer.
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Een theologisch zekere waarheid is een waarheid, die volgt uit de H.Schrift, en is als leer aangenomen door de Traditie
en de meerderheid van de Kerkleraren en Vaders en is bijgevolg op onweerlegbaar bewijs gefundeerd.
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Indien, met definiëring van de straffen van het Vagevuur, het Concilie van
Florence het niet opportuun achtte het bestaan van materieel vuur te vermelden, hetzij uit respect voor de Vaders van de Griekse Kerk en om een zo
lang gezochte toenadering niet te vertragen, hetzij ook omdat hun dwaling
omtrent het wezen en inhoud van het dogma, het bestaan van materieel vuur
niet in gevaar bracht, moet het bestaan van materieel vuur in het vagevuur
niet beschouwd worden als iets minder dan een bewezen waarheid, die geen
twijfel of afzwakking kan toestaan. Op de eerste plaats werd op dit Concilie
van Florence zelf de stoffelijkheid van het vuur in het vagevuur unaniem door
de Vaders van de Latijnse Kerk gehandhaafd. Dus deze opinie heeft een lang
staande traditie in haar voordeel en eveneens het geloof van bijna alle kerkleraren. De Apostel Paulus schijnt dit formeel met deze woorden : “Hij zelf zal
gered worden, doch alleen zo dat hij eerst door het vuur moet,24) en het moet
worden opgemerkt dat hij het woord <alsof> niet gebruikt als een verkleinwoord, maar om beter de wijze van zuivering uit te leggen. Tenslotte gelijken
alle visioenen en openbaringen, die gaan over het Vagevuur op de pijnen en
het vuur die daar wordt doorstaan op de pijnen en vuur van de hel, met het
enige voorbehoud, dat het vuur niet eeuwig maar tijdelijk is.
Hier rijst een vraag op met een moeilijk antwoord : Kan een stoffelijk vuur
op zielen, gescheiden van het lichaam en op zuivere geesten een uitwerking
hebben? Ons antwoord is: Dit is een geheim van Gods Gerechtigheid, dat het
menselijke verstand nooit kan doorgronden. Al wat theologie ons leert over
het vagevuur is dat dit materiële vuur zich niet identificeert met de menselijke ziel, noch substantieel ermee verenigd, zoals, in de wereld, de geest is
met het lichaam. Wanneer de Heiligen en de voorname Kerkleraren ons leren, dat de verworpenen en de zielen in het Vagevuur worden bekleed met
een lichaam van vuur, dan spreken zij metaforisch ofwel in beeldspraak, en
nemen onze manier van denken over. Zeker is: dat dit vuur, zoals een aantal
kerkleraren staande houden, zich niet beperkt tot het vormen van een gevangenis of een soort omheining rond de zielen, die zij foltert en zuivert; het zal
hen niet alleen doen lijden door de kwellingen, die het hun wil zal aandoen,
en door de hindernissen, die het zal zetten bij het gebruik en de volle uitoefening van hun intellectuele vermogens en van hun zintuigen.
De juiste opvatting is, dat het vuur van het Vagevuur, hoewel lichamelijk, de
uitwerking zal hebben van Gods gerechtigheid en, op een onuitsprekelijke
manier, zal het de ziel tot leven prikkelen. Dit is het gevoel uitgedrukt door de
woorden van St.Augustinus: Cur enim non discamus, quamvis miris, tamen
veris modis, etiam spiritus incorporeos posse poena corporali ignis affligi“Waarom zouden we niet zeggen, dat niet lichamelijke substanties werkelijk
kunnen zijn, ofschoon door middelen, welke ons verstand niet kan bevatten”of onze woorden niet kunnen verklaren, gekastijd door de lichamelijke
24
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pijn van vuur? 25) Dus het zal direct een uitwerking hebben op de ziel. Dezelfde gedachte wordt uitgedrukt door de kerkleraar Gregorius toen hij zei: “Het
is een zichtbaar lichamelijk vuur, dat een onzichtbaar vuur en zielenpijn veroorzaakt”.
Wie kan ooit begrijpen hoe indringend dit vuur is, dat, anders dan dat van
de aarde, raakt de mens niet door het medium van zijn materiële dekking,
maar werkt op het snelle van de substantie; dit actieve en wonderbaarlijk
werkzame vuur, voor over de kanalen het verenigen met de geest.”?26) “Het
doordringt en deelt ziel en geest.” Het is een vuur dat geen smet laat voortbestaan; een onsterfelijk vuur, dat onderscheidt zelf die gebreken die het menselijk oog niet kan waarnemen; een vast vuur, zoals de profeet het noemt, dat
verslindt de schuldige ziel, haar belegert, zonder haar een ogenblik respijt te
geven of onderworpen aan enige verandering en dat de kinderen van Levi op
de proef stelt, zoals goud en zilver in de oven:“Sedebit conflans et purgabit filios Levi et colabit eos quasi aurum et argentum.27)
Pijn is onze wereld met tussenpozen onregelmatig. de koorts is niet steeds
van de zelfde hevigheid. Slaapt onderbreekt het kreunen van de zieke . Hij
kan zich in zijn ziekbed omdraaien van de ene kant naar de andere en vind
troost in de conversatie van zijn vrienden; maar het vuur van het vagevuur
verslindt onophoudelijk en zonder onderbreking. Deze zielen voelen en dragen ieder moment het volle gewicht en de hevigheid van een pijn, die zij geen
minuut of seconde uit hun geest kunnen zetten.
Iemand onderging eens een zware operatie zonder anesthesie of verdoving.
Zij leed zonder een zucht te uiten, met haar blik gericht op het kruis van Jezus
Christus. De operatie duurde vijf minuten. Toen het voorbij was zei ze: “Het
leek alsof het een eeuw duurde.” Zo is het ook met een gevoel van intense
vreugde, die de geest het voorbijgaan van de tijd doet vergeten Zo kan men
zich een pijn voorstellen, die een minuut gelijk doet zijn aan een eeuwigheid.
Als dat zo is, dan kunnen in het Vagevuur minuten gelijk zijn aan jaren, en jaren gelijk aan eeuwen – wat zal het dan het verblijf niet zijn in de diepte van
die donkere gevangenis nachten lang, jaren aaneen, misschien tot het einde
van de wereld.? 28)
O jij, met je slappe leven. Ben je niet bang je te besmetten met een duizendtal fouten en zonden om de wereld te behagen en je lichaam een moment inspanning te sparen, zeg ons: Heb je de mysteries van Gods gerechtigheid begrepen? En heb je nagedacht over de lengte van folteringen die je te wachten
staan?“Indica mihi, si habes intelligentiam”.29)
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De Kerk heeft over de duur van het Vagevuur geen definities gedaan of iets bepaalds gezegd
29 Job 38,4: “Waar was je toen ik de aarde vestigde? Zeg me, als je verstand Hebt”.
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Oh, primitieve Kerk!, Wieg van de Christendom!, Model van alle eeuwen! Wie
telde zoveel heiligen als gelovigen en, onderwezen door de Apostelen, wie
ontving de orakelen van het geïncarneerde Woord uit de eerste hand: hoe
vreeswekkend was uw gedachte van de omvang en ernst van de zonde straffen. Voor de zonde deed U boete met een gestrengheid, die ons verbaasd doet
staan.
In de Kerk van eerste eeuwen, was het kerkelijke wet toegepast in al haar
gestrengheid. Er was geen kwijtschelding noch tegemoetkoming. Boetedoeningen en werken van voldoening werden strikt opgelegd, voor wat was vereist om volledig aan Gods gerechtigheid te voldoen. Deze boetedoeningen bestonden niet in enkele korte gebeden opzeggen; het bestond in lang vasten
op brood en water, dagelijks bidden van psalmen, lange en zware pelgrimstochten en een aanzienlijk aantal vrome werken. Een dief, naar het bedrag of
de waarde van de gestolen goederen, werd veroordeeld tot twee of vijf jaar
boetedoeningen, een godslasteraar tot zeven jaar. Een overspelpleger tot tien
en dikwijls tot twaalf jaar vasten, tranen en neerbuigingen op de drempel van
het heiligdom. Op deze schrikaanjagende berekening, volgde een heel leven
van martelingen van de kluizenaars en eremieten, zelfs als hun leven even
lang was als dat van de oude patriarchen, en zou nauwelijks genoeg zijn om te
boeten voor de meest gewone dagelijkse zonde van de mensen van onze tijd.
Hoe lang en vreselijk zal het vagevuur van de meeste zondaars dan wel niet
zijn!
Zonder twijfel, zou het een goed idee zijn, om de smart van de lijdende zielen te verlichten, opdat de gedachtenis aan hen niet verloren gaat en opdat
de vrienden die zij op deze aarde hebben achtergelaten hun best doen om hen
te helpen bevrijden.
Helaas! is dat een troost waar de zielen tevergeefs op wachten. Het is waar,
dat het onze gewoonte is om verdriet te tonen bij de nagedachtenis aan hen;
Ongetwijfeld is de religie verre van dit eerbetoon of uiting geven aan verdriet te veroordelen. Integendeel zij veroordeelt de hardheid van hen die,
zodra zij hun ouders en vrienden verloren hebben, ophouden hen te helpen.
De Kerk heeft geen uitspraak gedaan over de duur van het vagevuur. Sommige heiligen hebben redenen gehad te geloven, door openbaring, dat een groot
aantal zielen waren veroordeeld tot het vagevuur tot het einde van de wereld,
en dat, ondanks de hulp van het bidden en smeken van de Kerk, hebben zij
eeuwenlang gezucht in die gevangenis. Dit kan voor heel uitzonderlijke gevallen zoals met grote zondaars waar zijn, die zich tot God bekeerden op het
laatste moment van sterven. Maar er is geen bewijs of getuigenis dat aantoont
dat deze zienswijze moet worden uitgestrekt naar een groot aantal van de
overleden gelovigen. Openbaringen over deze materie hebben alleen betrekking op speciale gevallen. En we kunnen daaruit geen algemeen gezag aan
ontlenen. De heiligen waren gewoon hun vriend en te gedenken, maar hun
grootste zorg was hen te helpen. Het waren geen tranen die Monica vroeg van
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Augustinus, toen zij op haar sterfbed aan haar zoon vroeg: “Zoon, Ik vraag je,
gedenk mij iedere dag, dat je aan het Altaar staat en het H.Misoffer opdraagt.
Het was niet door tranen, dat de Heilige Ambrosius zocht zijn gevoelens van
diepe genegenheid wilde te kennen geven voor Keizer Theodosius, toen hij
zei: “Ik heb van deze vorst gehouden, en omdat ik van hem hield, zal ik hem
niet in de steek laten totdat ik hem heb geleid naar het Verblijf, waartoe zijn
deugden hem roepen. Oh mensen, haast u daarheen en samen met mij, verspreid op de overblijfselen van deze prins de wierook van uw gebeden, de
ontboezeming van je liefde en de smart van je boete.”
Maar, wat zeg ik? – tranen? Die tranen, die altijd beloofden te vloeien, drogen gauw op. Onze wispelturige harten worden moe namen uit te roepen die
geen weerklank hebben in ons gemoed als antwoord. We worden moe naar
herinneringen te zoeken, die voor altijd uit ons zicht zijn verdwenen. Opgegaan in de maalstroom van de wereld en haar beuzelachtigheden, deinzen wij
terug van een gedachtenis te ernstig en pijnlijk. Na het afscheid volgt de vergetelheid. En van de smarten van de dood wordt het snelst afstand gedaan
dan van wat ook..
Arme doden! Na een paar dagen van verdriet en rouw en een paar hoffelijkheden volgens etiquette en conventie, wordt je weer een tweede keer begraven in een graf, wreder en killer dan die in welke je eerst gelegd werd. En dat
tweede graf heet: vergetelheid! – hard, onmenselijk, meedogenloze vergetelheid, zoals dat doodskleed, de laatste bekleding van de stof van je ledematen;
zo is vergetelheid, dat je stille verblijfplaatsen zal omhullen, die niemand
meer zal bezoeken. Vergetelheid over je naam, die niemand meer zal uitspreken. Vergetelheid in je huis, in de harten van je vrienden en kinderen, waar
geen onderwerp van gesprek je herinnering zal oproepen. Ja, een diepe en
volledige en ongeneselijke vergetelheid en dit ondanks de meest hartverscheurende vaarwel uitingen, die aan je gericht waren, ondanks de beloften
aan je onsterfelijke nagedachtenis en de verklaringen zo vol van tederheid.
Eens ontmoette Onze Heer Jezus Christus een zeer ongelukkige man aan de
kant van de vijver van Siloe. Het gelaat van deze man was lijkbleek. Zijn ogen
zagen hol en lusteloos en zijn ledematen waren verschrompeld en stijf. Verlamd lag hij en bewegingloos aan de rand van de vijver van Probatica, vertrapt door de voorbijgangers., blootgesteld aan het weer en alle onaangenaamheden van de lucht. Toch was hij geenszins getroffen door een ongeneeslijke ziekte. Om genezen te worden hoefde hij geen ervaren dokters te
hebben, ook was het niet nodig om in bergen en dalen te zoeken naar medicijnen of geneeskrachtige kruiden. Een lichte duw zou al voldoende zijn om
hem in de vijver te brengen op het moment dat de engel van de Heer afdaalde
om het water in beweging te brengen. Jezus zag deze verlamde man en had
medelijden en met een bewogen stem zei Hij: “Wil je genezen worden? De
zieke man antwoordde: “Heer, ik heb niemand, die mij in het water laat afda-
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len zodra het in beweging komt.30) Wat een treffend beeld geeft deze ongelukkige verlamde man van de ziel wiens klachten ik heb beschreven. Zij zitten
aan de rand van die poel van Bloed, dat de wereld heeft gered. Ze hebben
geen macht, om daarvan de vruchten binnen te halen noch zichzelf te bedienen van de leven gevende druppels; en het kan wel jaren zijn dat zij tevergeefs ons hebben gesmeekt, en in ellende gedompeld van een helpende hand
verlichting te krijgen.
In deze wereld is geen door ziekte getroffen mens zonder hulp. De meest
ongelukkigen hebben op zijn minst nog hun tranen. En wanneer alles ons
komt te ontvallen de Hemel en de aarde, wanneer wij blootgesteld zijn aan
onrechtvaardigheid, en onderdrukking, wanneer we beledigingen te verduren hebben en machtsmisbruik dan hebben we nog een toevluchtoord in onze eigen harten, waar God altijd op ons wacht. Van elke smart kunnen wij een
offer maken. Iedere pijn kan in een kroon en schat veranderen. Maar lijden
en altijd lijden en weten- dat het lijden niets oplevert totdat de goddelijke gerechtigheid is voldaan; dat is een situatie, die harten van staal kan breken;
een ongelukkige die slechts kan worden beweend dan door tranen van bloed,
en waaraan niemand, in wiens ziel enig gevoel van menselijkheid en compassie overblijft, onverschillig kan blijven.
Ach, indien, onder die dikke grond, die hun lichamen bedekt, indien, van uit
de schuilplaats van hun donker ondoordringbaar oord, deze zielen voor een
moment konden ontwaken en hun hartverscheurende kreten en zuchten laten horen aan onze oren en harten – wat diep gevoel zou er zijn in hun klagen
en met welke tonen van onbeschrijflijke angst zouden zij op onze hulp een
beroep doen! Ach, zij zouden zeggen, heb medelijden met ons, jullie die onze
vrienden waren. Breek onze boeien, red ons, bevrijd ons. Sta op en ga over de
plaatsen waar wij hebben gewoond; en hoe dieper de stilte over onze graven,
des te luider laat jullie stemmen worden gehoord.
Priester van Jezus Christus, dienaar van iedere ongelukkige, laat dit vergeten kind de stem horen van zijn moeder. Ik had hem opgevoed. Ik leefde voor
hem alleen, hij was het kind van mijn hart. Toen ik in mijn laatste doodstrijd
lag, hij zou hebben gewenst om mijn dagen te verlengen ten koste van hemzelf. Vraag hem hoe religie machteloos nu is om hem aan mij te doen denken.
Priester van Jezus Christus, verhef je stem nog luider! Wees niet bang om
schaamte en wroeging te brengen in de ziel van die zorgeloze echtgenoot, die
troost zoekt in losbandigheid. Vraag hem waar zijn gezworen geloof is, wat is
er van die tederheid en trouw terecht gekomen, waarvan hij mij zulke warme
en treffende bewijzen van gegeven heeft, recht tot op het moment van mijn
dood. Vraag hem hoe het is vandaag dat ik moet smeken om zijn bezorgdheid
en steun met hartverscheurende kreten. Ach, hij is onbewogen, en voorziet
me met bitter bewijs dat ik voor altijd dood ben in zijn hart.
30

Joh.5,7: “…hominem non habeo, ut,cum turbata fuerit aqua, mittat me in piscinam”.
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Zeg onze vrienden – en vreemdelingen ook, die niet aan ons verwant zijn
door bloed, maar die onze broeders zijn door het geloof, die zorgeloos over
de stormachtige zee van het menselijke leven gaan, waar zij worden meegesleurd door de aanstormende golven, net als wij niet lang geleden waren –
zeggen stil te staan en na te denken of er een bittere en intensere pijn bestaat
en tegelijkertijd meer verwaarloosd en eenzaam dan de onze. Ach, wij smeken jullie – broeder, vader, echtenoot, vriend – uit het diepste van de poel van
vuur, wij smeken...een druppel water, een gebed, een daad van vasten of aalmoes geven, een helpende hand en we zullen gered zijn. Broeder, vriend, vader, echtgenoot: besef, dat, als wij lijden, dan is het gedeeltelijk vanwege jullie. Ja, die ziel lijdt vanwege ons.
Die moeder lijdt omdat zij te zacht was voor haar zoon, omdat zij niet zijn
fouten corrigeerde of kastijdde de misdaden van zijn jeugd.. Deze vrouw lijdt
omdat zij haar hart te veel gaf aan haar echtgenoot – een hart dat behoorde
aan God alleen – en toonde een welbehagen voor hem, die te extreem en te
blind was. Deze vriend lijdt, omdat hij medeplichtig was in de ontrouwheden
van zijn vriend, en omdat hij in zijn ruzies opging en hen zich eigen maakte,
en deelde in zijn ongeordendheid en losbandigheid. En wij laten hen de last
van Gods gerechtigheid alleen dragen! In ruil voor de misplaatste toegevendheid, die zij voor ons hadden, zijn wij onwillig om hen te verlichten met één
dag van uitboeting, om zo hen eeuwen van foltering te sparen!
Ach, als je wist, dat op dit moment je vader, je moeder, of je broers – de
mensen waarvan je het meeste hield – ten onder gaan in een vuur of onder
een aardverschuiving, of dat zij verzwolgen worden door de zee of door
vlammen; en als de enige manier om hen te redden is je eigen leven in gevaar
te brengen, hen te hulp te snellen en je hand naar hen uit te strekken, je zou
niet aarzelen, zelfs indien het betekende je leven te riskeren, door de vlammen te gaan en je hand te laten verbranden. Ik vrees, of eigenliefde of ieder
ander hunkerend gevoel, je deed aarzelen, je zou je geschaamd hebben en je
zou terecht jezelf beschouwd hebben als de meest harteloze en ondankbare
van de mensen.
Er bestaat een verhaal, dat, in de tijd van de Kruistochten en de oorlogen
gevoerd door onze voorouders in het Oosten, een Christelijke ridder gevangen werd genomen door de barbaren. In een afschuwelijke kerker geworpen
en niet in staat om de vereiste losgeld te betalen, had hij slechts slavernij en
dood tegemoet te zien. Plotseling kwam zijn dochter – lief als zij was en in de
bloei van haar jaren - op een nobele gedachte. Alleen en zonder een gids,
doorkruiste zij uitgestrekte gebieden en slaagde erin immense afstanden af
te leggen door Europa. Onvermoeid trok zij erop uit, ging door steden en dorpen en met een beroep op de compassie van iedereen, ging zij van huis tot
huis om geld in te zamelen en voor de lossom te kunnen betalen, die de barbaren vroegen. Zodra zij het losgeld bij elkaar had, trof zij voorbereidingen
om de gevaren te trotseren waaraan zij als door een wonder was ontsnapt.
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Uiteindelijk bereikte zij haar vader en dank zij haar bovenmenselijke inspanningen en met behulp van het losgeld, lukte het haar vader te redden en
hem te bevrijden van de boeien van de gevangenschap.
Wat een moed van zo’n jong meisje! Wat een energie en kracht van kinderlijke liefde! Zoals dat heldhaftige meisje, hebben ook wij van God een tedere,
medelijdende en liefhebbende ziel gekregen. Wanneer een ongelukkig iemand in extreme nood zijn hand naar ons uitstrekt, dan vragen wij ons niet
af of hij wel aan ons verwant is door bloed of vriendschap; onze enige plicht,
ons fortuin, en bovenal ons hart gaat ogenblikkelijk uit naar die ongelukkige.
Indien nodig aarzelen we niet ons voedsel en de meest noodzakelijke dingen
te ontzeggen, om een ongelukkige man te redden van vernedering, gevangenis of dood. Welnu onze ouders, die ons hebben liefgehad, die met ons verbonden zijn door de innigste banden, eisen niet het offer van onze gezondheid, noch van onze vrijheid, noch iets van wat we hebben, maar slechts de
druppel water, die de rijke man tevergeefs vroeg van de compassie van Lazarus. Wat kan ik nog meer zeggen? Hoe velen zijn er onder jullie die na een
vertroebeld en ongeordend leven, de moed hebben verloren, om goed te maken en te herstellen wat we verkeerd hebben gedaan en de niet de wil hebben
om zich te bekeren. Wij huiveren bij de gedachte aan de dag, wanneer onze
ziel, ontdaan van het lichaam en bezoedeld door een massa ongerechtigheid
en kwaad, levend zullen worden blootgesteld aan de blik van de Soevereine
Rechter? Er is een gemakkelijke weg om barmhartigheid te verkrijgen op het
laatste moment, en het is de enige, die Jezus Christus ons eert: “Maak je vrienden voor jezelf....zodat er voor jou een duurzame ontvangst zal zijn...31) Verkrijg
voor jezelf, met dat goud, dat heeft gediend als het middel van zoveel hartstochten, de steun en de bescherming van de heilige zielen in het Vagevuur. Er
is nog iets, dat de doden ons zeggen: je vergis je omtrent onze verlangens en
het soort van verlichting die onze pijn vraagt. Je dacht door een prachtige begrafenis ons je verdriet en liefde te tonen. Op de plek van ons laatste verblijf,
heb je monumenten opgericht, die niet zozeer een eerbewijs zijn aan onze
herinnering als wel een gratificatie van jullie trots. Wat is het nut van al dit
vertoon en pracht? Indien nodig haalt die mausolea weg, verbrijzel die monumenten en stenen en koop met het puin de gebeden en smekingen van de
Kerk. Dat is, wat de overledenen van ons vragen; en als we naar hen luisteren,
waarachtig, ik zeg je, onze liefde zal worden gezegend. De overledenen zullen
dankbaar zijn. Eens, bevrijd van hun folteringen door onze zorgzaamheid,
zullen zij ons helpen door hun machtige voorspraak, en wanneer wij naar het
hemelse vaderland opvliegen, zullen zij ons vergezellen in processie; zij zullen ons omringen en de hymne van dankzegging zingen en de vreugde van
eeuwige zaligheid, die onze beloning en glorie zal zijn, doen toenemen. Amen!
31

Lucas 16,
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De Hel

“Hier komt men in het oord der
folteringen, Hier komt men waar
de zondaar eeuwig lijdt. Hier komt
men onder de verworpelingen.
Niets is er voortgebracht in het
verleden of het had eeuwigheid,
ook ik duur voort;
“Er is geen hoop voor wie hier binnentreden.”
(Divina Comedia: Dante Alighieri
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Zesde Conferentie
De Eeuwige Straf
en
het Ongelukkige Lot.
“Ibunt in Supplicium Aeternum”
‘gaan zullen zij naar de eeuwige straf’.
Matheüs 25,46
Er is in het christelijke Geloof één vreselijke waarheid, die in onze tijd, zelfs
meer dan ooit in vroegere eeuwen, bij mensen een onverzoenlijke afkeer oproept en dat is: die van de eeuwige straffen van de Hel. Bij het vermelden van
dit dogma alleen al, raken de gemoederen verhit en in verwarring, krimpt
het hart ineen en siddert men bij de gedachte hieraan. De emoties verzetten
zich tegen deze leer en tegen de lastige lieden, die dit verkondigen.
Zouden we dan moeten zwijgen en een wezenlijke waarheid van de hoogste
orde met betrekking tot het lot van de mens, met een dikke sluier der vergetelheid moeten bedekken? Toch, als de Hel een werkelijkheid is, dan nog zou
de zekerheid van het bestaan ervan niet aan het wankelen te brengen zijn,
wat we ook doen om deze fundamentele waarheid te ontkennen of er over te
zwijgen,. Voor subjectieve gevoelens en emoties gaat de waarheid niet opzij.
Zij blijft, wat ze is. Alle verzachtende en milde menselijke taal ten spijt, zal
haar duur niet verkorten. Het zou het toppunt van dwaasheid zijn om ons wijs
te maken dat, als we denken ons over deze fatale mogelijkheid af te sluiten
en er niet in willen geloven, haar harde werkelijkheid zullen kunnen ontlopen.
In deze serie conferenties, waar wij voornemens zijn datgene te behandelen wat raakt aan de toekomst van de mens en zijn eeuwige bestemming, Wij
zouden de straffen van het toekomstige leven niet buiten beschouwing kunnen laten, zonder aan onze plicht te verzaken. Wij zouden handelen als een
valse, oneerlijke geneesheer, die, om een patiënt de pijn van een operatie te
besparen, hem rustig laat sterven. Christus Zelf vond het niet passend over dit
onderwerp met omzichtigheid en reserve te spreken. Hij benadrukte voortdurend de straffen gereserveerd voor zondaars, en, meer dan eens, spreekt
Hij over de ‘uiterste duisternis’, het ‘vuur dat nooit uitgaat’, en de ‘gevangenis
zonder uitgang’, waar ‘tandengeknars’ zal zijn en de tranen niet zullen opdrogen..
Wanneer menselijke gerechtigheid een grote misdadiger wil straffen en
neerslaan, wordt een schavot opgericht op het openbare plein. Daar worden
de burgers ontboden om aanwezig te zijn bij het vreselijke schouwspel. In
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sommige streken blijft het gebroken lichaam van de misdadiger dagen lang
langs de weg hangen op het schavot waar hij zijn laatste adem uitblies, om als
afschrikwekkend voorbeeld te dienen voor eventuele overtreders die door
bozen passies kunnen worden misleid.
Jezus Christus handelt als ‘Vrouwe Justitia’ in de menselijke rechtstaat: Hij
toont de booswicht het zwaard, dat boven zijn hoofd hangt, zodat, door vrees
bevangen, hij de wet niet zal kunnen omzeilen en het goede zal doen in plaats
van kwade.
De heilige Ignatius van Loyola placht te zeggen dat hij geen nuttigere preken vond, dan die over de Hel. Beschouwingen over schoonheid van de deugd
en de genietingen en de aantrekkelijkheden van de goddelijke liefde hebben
zo goed als geen effect op de ruwe en harde zinnelijke mens. Te midden van
de lawaaierige genoegens van de wereld, het verleidelijke en slechte voorbeeld, de valstrikken en voetangels, is voor hen de bedreiging van de Hel de
enige beteugeling, die sterk genoeg is, om hen op het rechte pad van plicht en
deugd te houden. Om dezelfde reden verzocht de heilige Teresa van Avila
dikwijls haar strenge zusters tijdens hun leven in de geest af te dalen in de
Hel, om zo te vermijden daarheen te gaan in werkelijkheid na hun dood.
In de studie, die we nu over dit ernstige onderwerp ter hand nemen, gaat
over het lot van hen, die sterven in vijandschap met God. Wij zullen alle discutabele meningen vermijden, maar strikt met argumenten en gezonde theologie te werk gaan, met uitsluitend als solide basis de Heilige Schrift en de ware
kennis van de Traditie en van de Kerkvaders.
- en eerste: Bestaat de Hel en is het zeker dat de straffen daar eeuwig zijn?
- Ten tweede: Wat is de natuur van de straffen van de hel en waar heeft dat
plaats?
- Ten derde: Kan de barmhartigheid van God met de gedachte van rechtvaar
digheid worden verzoend, dat geen herstel ooit kan bevredigen?
Niemand kan de studie van deze hoogst ernstige beschouwingen ter hand
nemen zonder de echo van deze woorden van de Heilige Schrift te laten dooklinken in het binnenste van zijn ziel:
“Wees waakzaam, dient de Heer uw God en onderhoud zijn Geboden; want hier
in is de gehele mens”.
Wie over deze ontzagwekkende waarheden nadenkt, wordt zeker een beter
mens. Hij zal zich onmiddellijk sterk maken, en zijn natuurlijke krachten opkrikken met betrekking tot de deugd en liefde voor het goede.
De door de Heilige Schrift formeel onderwezen waarheid, dat de straffen
van de Hel eeuwig zijn, is onderdeel van het Christelijke Geloof. Talrijke Concilies hebben dit als artikel van het geloof gedefinieerd. …et qui bona egerunt,
ibunt in vitam aeternam, qui vero mala in ignem aeternam. Haec est Fides Catholca, quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in
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aeternum peribit.(Symbolum Athanasianum).(die het goede gedaan hebben, zullen
naar het Eeuwig Leven gaan, die echter het kwade naar het eeuwig vuur. Dit is het Katholiek Geloof, dat wie dit niet geheel en ongeschonden zal hebben bewaard, zonder twijfel
verloren gaat.)

De Evangelist Matteüs in hoofdstuk 18, en Johannes in hoofdstuk 14 van
Openbaring, waar hij spreekt over de straffen van de demonen en verdoemden, zeggen, dat zij een duurzaamheid hebben zonder grensen.1)
Marcus in hoofdstuk 9, en Isaïas in hoofdstuk 66, zegt dat hun vuur niet zal
worden uitgeblust en hun worm niet zal sterven. Deze woorden aanhalend,
merkt Augustinus op, 2) dat de natuur van deze worm en de stoffelijkheid of
onstoffelijkheid van het vuur open is voor discussie; maar wat onomstotelijk
vaststaat en, volgens de woorden van de profeet waar is, dat is, dat de hevigheid van dit vuur nooit zal worden gematigd, en dat de kwellingen van deze
worm nooit zullen verminderen.
Wanneer Jezus Christus over het laatste oordeel spreekt, dat hij eens zal uitspreken, dan handhaaft Hij en trekt dezelfde parallel tussen gerechtigheid en
veroordeling; Noch in de beloning van de rechtvaardige, noch in de straf van
de bozen maakt hij enig onderscheid van graad en tijd: “Deze gaan naar de
eeuwige straf en de rechtvaardige naar het eeuwige leven”.3) Aldus, als het
eeuwige leven geen begrenzing van tijd heeft, dan zal de eeuwige dood eveneens zonder begrenzing zijn of einde.
Uit deze verschillende getuigenissen vloeit voort, dat de barmhartigheid is
uitgesloten van de hel en de verlossing er geen toegang zou kunnen hebben .
Bovendien, er zijn slechts drie wegen, waardoor de verdoemden en de demonen zouden kunnen worden verlost of gerechtigheid en vrijheid of verzachting van straf kunnen verkrijgen:
1. door een oprecht en waarachtig berouw,
2. door de kracht van de gebeden van de heiligen en
3. door de goede werken van voldoening, geofferd door de gelovigen op aarde. Of anders door de vernietiging van hun bestaan. M.a.w. daar het absoluut
onmogelijk is voor God om hen tot zich te nemen, zou Hij hen kunnen laten
ophouden te bestaan, waardoor aan hun kwellingen een einde komt. Welnu,
de verdoemden kunnen geen boete doen. God heeft nooit aan Satan vergiffenis geschonken, omdat Satan nooit berouw heeft gehad.
Soms, zegt Thomas van Aquino, heeft iemand berouw en haat de zonde op
een of andere manier: absoluut of relatief of betrekkelijk. Wie zonde absoluut
haat, haat het vanwege haar intrinsieke lelijkheid en omdat het een belediging is van God; Wie zonde betrekkelijk haat, haat het niet uit liefde tot God,
maar uit liefde voor zichzelf; m.a.w. hij verfoeit de zonde niet echt, maar alleen de straf of de gevolgen met betrekking tot hem zelf. De wil van de verdoemden blijft op het kwaad gericht. En hun afschuw en afkeer van hun straf
1

Apocalyps 14,11
Augustinus: Ad Orosium
3
Matheüs 25,46
2
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is noch berouw noch boete of verzoening,4) Ongetwijfeld worden zij verteerd
door begeerten en dromen; maar deze dromen hebben hun eigen geluk tot
voorwerp, die zij denken te realiseren onafhankelijk van God. Zo is de droom
van de demonen en die van de verdoemden, een eeuwig nutteloze droom, die
hen verteert in een wanhoop en een woede zonder einde. De verdoemden
kunnen dus geen berouw hebben.
Zijn zij dan wel ontvankelijk voor de gebeden en verdiensten van de levenden? Als dit zo zou zijn, dan zouden Lucifer en zijn engelen, in de meer of
mindere nabije toekomst ontvankelijk zijn, zich op te richten in het goede; en
dan zouden zij heilige engelen worden, eer en lofwaardig met hetzelfde recht
als de Cherubijnen en de Aartsengelen, die zij eens zullen omarmen in een
eeuwige gemeenschap. Daaruit volgt ook, dat de Kerk verplicht zou moeten
zijn voor de demonen te bidden. De demonen zijn, waarlijk onze ergste vijanden, maar het gebod van de naastenliefde vraagt van ons voor al onze vijanden te bidden zonder uitzondering. De Kerk bidt voor de vervolgers in deze
wereld omdat, in het huidige leven, zij waardige vruchten van berouw kunnen voortbrengen.; Ja, zelfs op de oordeels dag, wanneer zij vervuld zal zijn
met liefde en heiligheid, zal zij niet bidden voor hen die veroordeeld zijn door
de Rechtvaardige Rechter tot eeuwige straffen. Stel dat de verworpenen eens
kunnen verwachten gered te worden, dan moet de Kerk niet alleen voor hen
bidden, maar bovendien zouden wij niet zien, waarom zij zich zou onthouden
hen een cultus/verering toe te kennen en de overblijfselen van een Nero, Robespierre, Marat, en talloze andere goddeloze boeven (zoals bijv. Hitler, Lenin
en Stalin) te verzamelen om ze als relieken op de altaren te vereren met - hetzelfde recht op verering als die van de H.Aloysius Gonzaga, Vincent á Paulo en
Franciscus de Sales en andere illustere heiligen.
Tenslotte, zal aan het folteringen van de verworpenen geen einde komen,
en hun bestaan zal nooit worden vernietigd. De Heilige Schrift beschrijft hun
betreurenswaardige toestand met de naam: ‘Secunda mors’ d.i. de ‘tweede
dood’. De heilige Gregorius zegt: “Het zal een dood zijn, die nooit tot voltooiing komt, een einde, die altijd weer gevolgd wordt door een nieuw begin, een
ontbinding, die nooit verval brengt.”5) Augustinus drukt het met niet minder
kracht en helderheid de trieste toestand van die dood uit, die, terwijl de ziel
eeuwig blijft voortbestaan, het zal doen voortduren van haar straffen en afschuw in al haar intensiteit: “Het kan niet worden gezegd dat er leven is voor
de ziel in de Hel, daar de ziel in geen enkel opzicht kan delen in het Bovennatuurlijke Leven van God; Ook kan niet gezegd worden, dat daar leven voor het
lichaam is, daar het lichaam ten prooi is van allerlei straffen. Vandaar zal deze tweede dood wreder zijn dan de eerste, omdat de dood het nooit tot een
eind kan brengen.”6)
4
5
6

Thomas van Aquino , Summa Theologica, Suppl. Quaestio.98 a.11
Gregorius de Grote, Moraal
Augustinus: De Civitate Dei
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Laten we aan deze theologische bewijzen, die van de rede toevoegen. Als er
geen eeuwige Hel zou zijn, dan zou het Christelijke Geloof verdwijnen en de
morele orde zou worden afgeschaft. Deze waarheid van de eeuwige straf is
een grond dogma, en fundamenteel, wezenlijk verbonden met de grote dogmas van het Katholieke Geloof: de Zondeval, de Menswording, en de Verlossing. Stel, er is geen Hel, zou Jezus Christus dan zijn afgedaald uit de Hemel,
en de vernedering in de kribbe in Bethlehem, de smaad, dat lijden en dat Offer op het Kruis op Golgotha hebben moeten ondergaan? Absoluut niet! Deze
buitensporige liefde van de kant van God, die mens werd, om te sterven, zou
dan een daad zijn geweest, ontdaan van alle wijsheid en buiten alle proporties, met haar verklaarde doel, indien het eenvoudig een kwestie was geweest van ons te verlossen van tijdelijke, voorbijgaande straffen, zoals het
vagevuur is. De mens was dan onherstelbaar gevallen op kwade dagen en
veroordeeld tot oneindige ongenade, daar alleen een goddelijke redding hem
weer op kon richten.
Maar zouden we dan niet moeten zeggen, dat Christus ons slechts van een
tijdelijke straf verloste, waarvan we zelf ons zouden kunnen bevrijden door
onze eigen boetedoeningen? Zouden dan in dat geval de schatten van Zijn
Bloed niet overbodig zijn geweest? Er zou dan van geen echte verlossing
sprake zijn in de strikte zin van het woord: Jezus Christus zou dan niet onze
Verlosser zijn; de schuld van grenzeloze dankbaarheid en liefde, die wij Hem
schuldig zijn, zou dan een ongeordende en ongerechtvaardigde eis zijn. Met
de Mensgeworden God neergehaald van de troon van ons hart en onze achting, zou het Christelijke Geloof een grap worden, en alle consequente geesten
zouden er noodzakelijk toe worden gebracht om openbaring en God Zelf te
verwerpen
Als er geen eeuwige Hel is, dan is er ook geen morele orde. Het fundament
van de morele orde is het absolute en wezenlijke verschil tussen goed en kwaad.
Goed en kwaad zijn in wezen verschillend, omdat hun conclusies verschillend
zijn en zij komen uit in tegengesteld resultaat; maar als wij de eeuwige sanctie van de straf afschaffen, dan komen ondeugd en deugd tot dezelfde conclusie. Elk, langs verschillende wegen bereikt zijn laatste doel en dat is: Rust en
geluk in de zaligheid van God. Hetzelfde lot valt hen ten deel die instrumenten
zijn geweest van het kwaad en aan hen die tot het einde toe onbederfelijke
vaten zijn geweest van het goede.
Je zou kunnen zeggen: “Akkoord!, maar het zal een duizend of een honderdduizend jaar eerder zijn voor de rechtvaardige; en duizend of honderd
duizend jaar later voor de goddeloze. ” Wat maakt dat uit? Een periode van
verzoening, hoe lang je ook veronderstelt dat te zijn, bepaalt geen wezenlijk
verschil tussen het lot van de één en dat van de ander. Gedurende ons vluchtig en kortstondige leven, wanneer momenten, eens voorbij, nooit meer te-
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rugkeren dan is een periode van duizend of honderd duizend jaar van enig
belang; maar, zodra iemand het eeuwig leven is binnengegaan, dan zijn een
duizend of honderdduizend jaar niet meer van enige betekenis: ze zijn als een
zandkorrel in de woestijn, of een druppel water in de oceaan. Veronderstel
een toekomst van straffen, zo lang als je wilt, verdubbel de jaren, hoop eeuwen op eeuwen, zodra het einde hetzelfde is voor allen, dan telt het verleden
niet meer dan niets. Wanneer eenmaal een straf voorbij is, zal de uitgestrektheid van de duur, vergeleken met de eeuwigheid van zo’n kleine hoeveelheid
lijken, en zo onbeduidend klein zijn, dat het is alsof het niet bestond.
En daar tussen een eeuwigheid en een eeuwigheid geen waarneembaar verschil is zou het waar zijn te zeggen, dat de zonde geen nadeel heeft toegebracht aan de zondaar. - Bijvoorbeeld, dat God mij als straf voor mijn zonden
voor eeuwen in de vlammen werpt, troost ik mij… ik weet wat ik voor mij
heb: een maat mathematisch gelijk aan dat van de rechtvaardige of uitverkorene.. Ik heb eeuwigheid, dus er is eeuwigheid van vreugde en glorie voor wie
God diende en beminde tot de dood en een eeuwigheid van vreugde en glorie
voor de slechterik, die trilde van genot bij het doen van kwaad en constant de
wetten van God en Zijn geboden aan zijn laars lapte. Welnu, als de twee conclusies dezelfde zijn, als langs de weg van het kwaad even als bij de weg van
het goede, wij feilloze levens bereiken - leven dat een eeuwigheid duurt – dan
is de conclusie onvermijdelijk, dat deugd en ondeugd of misdaad twee middelen zijn, die naar een en hetzelfde doel leiden. Het zou dan niets uitmaken
voor iemand het een of ander te kiezen zoals het hem goeddunkt; en dat de
meest goddeloze levens en de meest zuivere levens van gelijke verdienste en
waardigheid zijn, daar beiden naar de zelfde volmaaktheid en geluk leiden.
Zou zo’n systeem ooit worden toegestaan, dan moet moraliteit, openbare
orde, en alle schijn van eerlijkheid verdwijnen van de aardbodem. Rechtvaardigheid wordt van haar sanctie ontbloot, het geweten is een vooroordeel;
deugd en offer zijn een domme oefening. Verwijder de angst voor eeuwige
straf uit de mensheid, en de wereld zal in de kortste keer in een criminele
maatschappij veranderen. De meest verachtelijke misdaden zullen verplicht
worden en toegestaan, wanneer zij worden bedreven zonder risico van gevangenis of het zwaard. De wereld zou in snel tempo in een Hel veranderen
zonder uitzicht op een toekomstig leven, dat al in dit leven een aanzet heeft
en voorbereiding. Zoals een contemporaine schrijver heeft gezegd: “Voor de
maatschappij kan er geen tussen oplossing zijn - het is ofwel ‘God or the
Gun”. Als er geen sanctie is na de dood, dan zal macht over recht de overhand
krijgen, de beul wordt de scharnier en hoeksteen van de maatschappelijke
orde, en recht zal worden verkondigd in naam van de dood in plaats van te
worden afgekondigd in de naam van God.-“Bovendien, zo merkt een ander
moralist op, krachtens welk recht, zullen de gerechthoven misdaad kunnen
onderdrukken, wanneer het de goedkeuring heeft van goddelijke straffeloos-
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heid” en wanneer de eeuwige gerechtigheid er niet zelf toe overgaat om haar
legitieme straf op te leggen?7)
Het geweten van de naties heeft tegen deze monsterachtige consequentie
gerebelleerd. Te midden van de uitbarsting van dwaling en ineenstorting van
het ware geloof, is de leer van de toekomstige staat van beloning en de straffen ongebroken gebleven. Het wordt gevonden onder de heidenen. Vergilius
gaf uitdrukking aan hun geloof in deze beroemde verzen uit de Aenejaden:
Sedet aeternumque sedebut Theseus8) Resotrque immanis vultur obunco Immortale jecur tondens-...Nec fibris requies datur ulla renatis…
“De vuile schurken, wiens zielen ongeneeslijk zijn”, zegt Plato, worden gefolterd met straffen, die schokkend en ongeneeslijk zijn.” Zielen die zware misdaden hebben bedreven, worden in de afgrond van de Hel geworpen. Dat is
het oordeel van de goden die in de hemel wonen. De goeden worden verenigd
met het goede, en de bozen met het kwaad/de bozen.
Hoe verbazingwekkend is deze instemming van alle mensen – dichters, filosofen, volken, koningen, beschaafden en barbaren met een waarheid die onze
geest in verwarring brengt, en waarbij de mensen zoveel belang zouden hebben om het te ontkennen! Hier zouden we kunnen schuilen achter het gezag
en gewicht van dit fundamentele axioma: “dat wat altijd is geloofd, overal en
door iedereen, is noodzakelijk de waarheid”.9). Alle belangrijke punten van de
katholieke theologie hebben aanleiding gegeven voor discussie, behalve de
Hel, dat aan deze gemeenschappelijke wet is ontsnapt. Het is ons overgeleverd, zonder dat iemand haar rechtvaardigheid ter discussie stelde of, minstens, twijfel uitte over deze verschrikkelijke werkelijkheid. De Protestanten
die zoveel dingen ontkennen, ontkenden deze niet. Vernietigers van dat wat
het meest het menselijke geweten siert, zoals boete, maagdelijkheid, en de
doeltreffendheid van goede werken; de Hel echter ontdeden zij niet van haar
vreselijke attributen. Hun handen, die de deur van het Tabernakel niet respecteerden, waarin het Vlees en Bloed van de Godmens rust in mildheid en
offer, hielden halt bij de drempel van de plaats van lijden”.10) Alleen het huidige rationalisme heeft het gedurfd de Hel te ontkennen en, vreemd genoeg,
door haar toevlucht te nemen in de boezem van de goddelijke volmaaktheid
zelf. De rationalisten hebben de rechtvaardigheid, de grootheid en wijsheid
van God in twijfel getrokken en, zelfs, terwijl zij de Verlossing ontkennen,
doen zij een beroep op de uiterste liefde, die Jezus Christus uitgoot toen Hij
stierf op het Kruis.
God, zeggen ze, is te volmaakt, te subliem, te ongeïnteresseerd, om een
broos schepsel, dat ertoe verleid is tot kwaad door een uitbarsting van zwak7

Lacordair: “De la Sanction du Gouvernement Divin
“Daar zit, en zal tot in eeuwigheid zitten de ongelukkige Theseus; Een grote gier met
zijn onverwoestbare lever..”
9
Vicentius de Lérin : “Quod semper, quod ab omnibus, quod ubique… etc.
10
Lacordaire: “De la Sanction du Gouverenement Divin
8

kromme snavel, voedt zich op
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heid en woede, onder de indrukwekkend machtsvertoon te verpletteren. Dat
zou een daad zijn van wraakneming, Zijn glorie en volmaaktheid onwaardig.
Ons antwoord is: Indien misdaad ongestraft zou blijven, dan zou ‘grootheid’
ophouden het voorrecht van God te zijn en misdaad zou in haar volheid tot de
zondige mens behoren. Het zou bij hem berusten, door een enkele daad van
zijn wil, om rebellie te laten triomferen in de goddelijke regering. God zou
zich hebben gevleid met een droom, de dag waar, bij het verlaten van zijn rust
voor Zijn Glorie deze fundamentele wet zou hebben gesteld dat het schepsel
moet streven naar Hem door ieder van zijn aspiraties, Hem dienen, Hem liefhebben door constante daden van lof, aanhankelijkheid en aanbidding! God
zou niet meer ons wezenlijke en laatste doel zijn.
Stel, dat – zoals sommigen durfden te beweren – de hel louter een plaats is
van verveling en droefheid, waar de gevangen ziel slechts een lichte en beperkte straf ondergaat. Dan zou op basis van deze veronderstelling, Satan en
zijn kompanen, zich overtreffen in rebellie en trots; en tegen God, die hen
verwierp, zeggen: wij zijn goed af en wij hebben een dragelijk genoeg bestaan en wij schikken ons erin, om voor altijd het moeten stellen zonder U.
Wel is waar staan wij ver af van volmaakte zaligheid, maar we leiden een redelijk bestaan en rustig leven dat wij zelf hebben verworven, en wij zijn er
tevreden mee; ook als we niet zo stralend zijn als Uw engelen, we zijn in ieder
geval niet uw onderdanen. Wij dienen U niet of wij gehoorzamen U niet.
Zo zou de taal zijn van ieder schepsel, dat buiten gesloten is van de schoot
van God, indien zij er toe kwam zijn erfgoed te verwerpen, zonder de immense en oneindige straf te ervaren van het gemis van het geluk dat hij vrij en
koppig verachte. Zou God, om de ellende van de duivels en de verdoemden te
verlichten, hen maar een schimmetje van goedheid toestaan en een beetje
hoop of een druppel water ter verfrissing, dan zouden ze zich aan deze schaduw van valse hoop en illusie vast klampen, met al de kracht van hun uitgeputte en zwakke wil. Zij zouden met heel hun smachtende ziel hunkeren naar
die kruimel van troost, zichzelf ermee te bedriegen en zich illusies te maken
over de uitgestrektheid en diepte van hun lot. En men moet wel onwetend
zijn over de menselijke natuur om zich voor te stellen, dat hij zou berusten
in deze gematigde hel, liever dan zijn knie te buigen en zich te onderwerpen.
Als de Hel geen zondvloed is en geen overweldigende overladenheid van
onuitsprekelijke en eeuwig lijden, dat de schuldige het hele gewicht doet voelen van de hand, die hem kastijdt, dan zal, in het gevecht tussen goed en
kwaad, de mens voor altijd de overwinnaar zijn en de Heer van Hemel en
aarde de verliezer; iedere knie zal niet buigen voor Hem zoals Hij voorzegde.
Het is dus een primaire noodzaak van goddelijke glorie, dat de mens, die Hem
beledigde, door te tonen koppig en systematisch opstandig te zijn, moet worden onderworpen aan extreme, eindeloze en onbevattelijke folteringen in
verhouding tot de belediging van de goddelijke glorie. Hij moet verscheuringen en smarten zonder vermenging doorstaan samen met absolute en totale
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scheiding van ieder schepsel, die hem afleiding en vermaak kan geven; omhullende pijn, die hem niet laat zien, hetzij boven zijn hoofd of aan zijn voeten
of rondom hem, wat dan ook behalve verlatenheid en schrik, en dit zodat hij
de grootheid van God mag erkennen, die hij versmaadde, en dat, in uiterste
benauwenis van hem de hulde wordt afgedwongen, die goedheid niet kon
verkrijgen, en hij mag uitschreeuwen, zoals Julianus de Apostaat uitriep bij
zijn sterven: “Jij hebt overwonnen, o Galileeër”!!!
Zonder twijfel is de toestand van de onverlichte straf voor onze geest
schrikaanjagend, maar het is de noodzakelijke sanctie van het goddelijke regering. Een tijdelijke hel, zoals het vagevuur, zou niet voldoende zijn om de
orde en sancties te handhaven. Inderdaad hoeveel mensen in dit leven maken
zich zorgen om het vagevuur? Hoeveel slappe en laffe Christenen zijn er niet,
die liever duizend vagevuren zouden verdragen, dan hun genot voor een
ogenblijk te moeten missen! Een Duitse filosoof, in een gesprek met een
vriend, zei eens: “Om de vervulling van zo’n wens, van zo’n ambitieus project,
waarop ik mijn hart gezet heb, zou ik graag twee miljoen jaren van mijn eeuwige zaligheid willen geven”. Zijn gesprekspartner antwoordde, “Je bent erg
bescheiden in het offer, dat je brengt”. De mens waardeert slechts dat, wat oneindig is: laat een ‘schepsel’ tot hem komen met een verleidelijke glimlach en
charme, en hij zal haar onmiddellijk overladen met al deze oneindigheid, die
opgesloten zit in zijn affecties en zijn dromen, en hij zal op haar het ideaal en
de bekoorlijkheid doen neerkomen van een immense en onbeperkt geluk;
welnu, tegenover deze tastbare en levende oneindigheid, die zijn hart tot
koortsachtige hitte en een woest vuur in zijn zinnen ontsteekt, plaatst hiertegenover een straf van oneindige duur, de bedreiging, die voor hem schijnt
te liggen in een verre, onbepaalde toekomst; een straf waarvan hij een vaag
idee heeft, maar die hij voelt zeker minder streng te kunnen maken voor zijn
dood – deze tijdelijke hel, zeggen we, zal voor die man een bescheiden compensatie schijnen voor de onbeperkte genot, dat één minuut van macht en
genot hem geschonken is. Hij zal alles riskeren; hij zal de miljarden en miljarden eeuwen inleg zetten, waarmee je hem bedreigt; en hij zal zich verbeelden dat hij een goede partij gewonnen heeft.; tenzij het eeuwigheid is, zal hij
niet marchanderen noch over de graad noch over de tijd. Hij, die dat niet gelooft, heeft nooit de diepten van de menselijke natuur gepeild; een onsterfelijk wezen, heeft verwachtingen en vrees nodig, die van niveau zijn; Al wat
niet eeuwig is verdwijnt voor de afschuwelijke immensiteit van zijn verlangens.11) Na de feiten vastgesteld te hebben over het onderwerp van eeuwigheid, laten we nu de straffen behandelen, hun intensiteit, en plaats, waar de
duivels en de verdoemden ze ondergaan. De straffen, die de verdoemden ondergaan zijn van twee soorten; negatieve en positieve. De negatieve straf bestaat in de straf van de verdoemenis: d.w.z. het verlies van God. De positieve
11

. Nicolas, Études sur le Christianisme
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pijn bestaat in de straf van vuur. De Kerkleraar Augustinus leert ons, dat de
straf van de verdoemden of het verlies van God de meest verschrikkelijke en
onbegrijpelijkste van alle straffen van de Hel is; in vergelijking met de smart
en wanhoop, die het opwekt, de andere straffen verdienen niet zo genoemd te
worden.: Plus torquetur caelo quam gehenna.
De verdoemde persoon heeft de zekerheid, dat hij God verloren heeft, dat
hij niet meer verenigd kan worden met Hem, door wie hij geschapen is. Hij is
voor immer beroofd van het hoogste goed en van het zien van oneindige
schoonheid; en deze wetenschap veroorzaakt zo’n scherpe pijn bij hem, dat
het alleen al genoeg is om de vlammen die hem verteren te ontsteken. Gedurende het huidige leven, verzwaard door ons aardse omhulsel, verstrooid en
verdwaald door het schouwspel van de zinnelijke dingen,, kunnen wij niet de
immensiteit waarderen van zo’n verlies; ook niet wanneer de ziel, door de
dood gescheiden is van de universaliteit van de schepselen, heeft zij geen enkel object meer waarop zij zich kan verheugen; God verschijnt aan haar als de
unieke schat en het unieke doel; Zij stort zich op Hem met al de onstuimigheid van zijn verlangens; zij concentreert, op deze goddelijke schoonheid, al
haar kracht, al haar vurigheid en volheid van haar aspiraties.
Stel je een vis voor die buiten zijn vloeibaar element is geworpen, een kompasnaald, zwaaiend voortdurend van de ene kant naar de ander, zonder in
de directie van de pool te kunnen komen, of een ontspoorde locomotief, die in
het ledige stort – al deze vergelijkingen geven ons slechts een onvolmaakt
beeld van de onbeschrijfelijke toestand van de verloren ziel, afgesneden van
zijn laatste einddoel en machteloos ooit terug te keren naar het juiste pad. Er
is geen toekomst voor haar. De dichter en theoloog Dante van de Middel Eeuwen zag deze veelbetekende woorden, geschreven in zwarte letters, op de
poort van de donkere, vervloekte plaats van de Hel:
_1.Hier komt men in het oord der folteringen;
Hier komt men, waar de zondaar eeuwig lijdt;
Hier komt men onder de verworpelingen;
4.Mijn Maker schiep mij uit Gerechtigheid;
Door goddelijke Almacht, hoogste rede
En eerste liefde werd Zijn hand geleid
7.Niets is er voortgebracht in het verleden
of het had eeuwigheid, ook ik duur voort;
Er is geen hoop voor wie hier binnentreden. 12)

12

Dante: Divina Commedia, Canto 3
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Wat zeker is en wat alle theologen beweren is, dat de duivels en verdoemden
beroofd zijn van alle Genaden en bovennatuurlijke verlichting. In dit opzicht
zijn ze verzonken in duisternis en getroffen door een ongeneeslijke blindheid; maar zij verliezen niets van hun kracht noch van het gebruik van hun
natuurlijke vermogens.; zij blijven in het bezit van de speculatieve kennis, die
zij verworven hadden en kunnen zelfs door ervaring nieuwe kennis opdoen.
Bij al hun folteringen, verliest hun geheugen niet haar kracht, noch hun intellect haar scherpte en hun wil haar energie en al haar activiteit. Maar al deze vermogens en al deze natuurlijke eigenschappen, die God hen laat om hun
straffen te doen toenemen, worden geperverteerd in hun doel en richting, en
kunnen niet streven naar oprechte, nuttige en serieuze doelstellingen. De reden is omdat eer, schoonheid, en nut of voordeel reflecties zijn of gedachten
van deelname aan de goddelijke attributen en de ziel, gescheiden van God
kan niet meer hierin delen. De verdoemden missen alle rechtschapenheid
van oordeel in alles wat betreft de juiste richting van hun gedachten en verlangens en de juiste ordening van hun daden. 13) Neergebogen onder het gewicht van hun vervloekte status, kunnen de duivels en de verdoemden niet
meer de waarheid aanhangen. Hun geesten gaan slechts uit naar illusies en
leugens; hun verdorven harten staan niet meer open voor liefde en worden
altijd geknaagd door haat; hun verbeelding wordt aangevallen door beangstigende droombeelden en steeds terugkerende verschrikkingen.
In de eeuwen van geloof, toen een dienaar van het Altaar ontrouw was geweest aan zijn heilige verplichtingen en in zware zonden was gevallen, dan
werd hij naar het heiligdom gebracht en aan de straf van degradatie onderworpen. De bisschop nam hem zijn insignia af, de albe, symbool van de onschuld; de stola, teken van zijn jurisdictie over de zielen; en het kazuifel, het
geheimzinnige embleem van zijn personificatie van Christus; en hij zegt tot
hem, “Laat deze gewaden waarvan jij onwaardig zijt van je worden afgenomen”. Verdoemde Christenen worden aan een dergelijke degradatie onderworpen. Wanneer God hen verlaat op het moment van hun ongelukkige einde, dan trekt Hij alles wat in hen blijft aan theologische deugden, zoals geloof
en hoop, terug. Hij berooft hen van hun morele deugden, zoals kracht, voorzichtigheid,rechtvaardigheid,matigheid onbaatzuchtigheid, trouw aan de
wetten van eer, charme en hoffelijkheid, deugden die zij hebben misbruikt
om hun trots te dienen en zondige lusten. Hij laat geen enkel spoor van volmaaktheid voort bestaan in hen, die verworpen zijn. Zo worden de verdoemden diep vernederde wezens. Zij hebben geen enkel respect, liefde en compassie. Als wezens -gescheiden van het hoogste Goed, worden zij uitermate
verachtelijk en, zoals de duivels, kunnen zij geen ander gevoel in boezemen
dan afschuw en verwerping.
13

Suarez : De Angelis
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Om een beter idee te vormen van hun betreurenswaardig lot, stel je een
stad voor, waar de Kaïns en Nero’s en alle andere booswichten, die de aarde
hebben bezoedeld en vervuild - mannen, die door de rechtbanken naar de
kerker en gevangenis worden veroordeeld - waren bijeen geplaatst.; en stel
dat in deze stad geen politie of leger is, om te voorkomen dat deze miserabelen elkaar te lijf geen en verscheuren. Welnu, dat zou de Hel zijn, zoals het
beschreven is door de profeet Job: “een land...waar geen orde, maar eeuwigdurende verschrikking is”.14) Zo is de straf van de verdoeming. God verloren
hebbende, heeft de verdoemde derhalve alle hoop verloren, alle waardigheid,
en alle troost.
De tweede straf van de Hel is dat van het vuur. Is dit vuur van hetzelfde soort
en aard als ons vuur? 0f is het, zoals sommigen geloven een immaterieel vuur,
louter en alleen het effect van de intense pijn veroorzaakt in de ziel door de
smart over haar verlies? Zoals we hebben gezegd, heeft de Heilige Schrift het
over de straf van vuur, wanneer zij spreekt over de straf van de verworpenen.
Daar zij deze uitdrukking gebruikt zonder verdere kwalificatie, is er geen reden om het te interpreteren in een verdraaide, metaforische betekenis.
Wat dit punt betreft is de leer van Thomas van Aquino opmerkelijk in haar
precisie:“Zeker is dat ieder soort vuur, ons bekend, in zichzelf en in haar substantie, materieel is, en van hetzelfde soort als het onze; ofschoon met betrekking tot de uitwerking en de lichamen er aan blootgesteld,kan het zijn,
dat het van een ander soort is. Zo verschillen kolenvuur, hout, dat is aangestoken en ijzer, roodheet verhit en wit gloeiend, niet van het verhittend element, dat door hen heen gaat ofwel van de staat van de ontsteking, maar
slechts in de manier van het ontvangen. IJzer wordt roodheet gemaakt en begint te smelten door het externe contact; Zwavel, daarentegen, begint te branden door een intiem en ingeboren beginsel; vandaar is er geen twijfel aan, dat
in zich het vuur van de Hel van het zelfde so ort is als dat van ons; maar, om te
zeggen dat het bestaat in zichzelf, of in een of andere externe substantie, daar
kunnen we geen uitspraak over doen”.15)
Volgens de engelachtige Doctor, heeft het vuur van de Hel dezelfde substantie als het aardse vuur, maar is van het onze onderscheiden door haar eigenschappen en doel. Het aardse vuur is een gave van de Voorzienigheid en was
geschapen voor ons gebruik. Het aardse vuur ontbindt de organen, brengt het
vlees tot as en rook, het vuur van de Hel is vergeleken met Marcus met zout:
“Alles zal gezout worden met vuur”.16) Het vuur van de Hel is een instrument
van goddelijke gerechtigheid en was geschapen om te straffen. Het aardse
vuur brandt en verteert; het vuur van de Hel brandt zonder te verteren.
D.w.z. het voedt en behoudt het vlees door het te branden, Het aardse vuur
14

vgl. Job 10,22:”Terwijl de ogen der bozen versmachten: Want die blijven van iedere toevlucht verstoken, hun enige oop is hun
laatste zucht!” (letterlijk: “het uitblazen van de ziel, van de adem.
15

15 Thomas van Aquino, Summa Theologica, Suppletio, Questiones 79, a.6
Marcus 9,49; “Het zout is goed; Maar als het zout smakeloos wordt, waar zult gij dan mee zouten? Behoud het zout in
U en leeft in vrede met elkander”.
16
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kan worden uitgeblust, als het wordt gesteund door hout of ander brandbaar
materiaal; maar het vuur van de Hel staat op zichzelf en bestaat zonder voeding, en volgens het getuigenis van Lactantius “komt er geen rook van; het is
puur en vloeibaar, als een meer of een vijver.”17) De verdoemden worden er
in geplonsd, zoals een vis in de zee, verslonden door brandende pijnen, waarvan de scherpte nooit zal worden gematigd. “Quis poterit habitera de vobis
cum igne devorate?18) Er blijft één vraag te beantwoorden over: Kan een materieel vuur op zielen, die gescheiden zijn van het lichaam en zuiver geest zijn
een uitwerking hebben? Augustinus probeert dit probleem op te lossen:
“Waarom zouden we niet kunnen zeggen – ofschoon de wijze onbegrijpelijk is
en onuitsprekelijk, dat lichamelijke pijn onlichamelijke geesten kunnen raken?
Als inderdaad, de geesten van mensen, ontdaan van materiële elementen,
kunnen worden bevat onlichamelijke delen, dan indien na de dood, zij worden herenigd met diezelfde lichamen door onverbreekbare banden, waarom
dan kunnen de geesten van de demonen niet, ofschoon zonder lichaam, worden verbonden met lichamelijke vuren voor hun lijden? De theoloog Lessius
geeft in zijn verhandeling over de goddelijke volmaakt heden deze uitleg:
“De zintuigen, waar we mee zijn uitgerust, zijn niet gescheiden van het wezen
van de ziel en zullen na de dood voortbestaan. Als door haar eigen hitte, vuur
haar werking kan doen voelen op de geest van de mens door middel van het
lichaam, waarom zou dan dat zelfde vuur, als instrument van God, geen directe uitwerking kunnen hebben op de geest? Wanneer iemand is verbrand, dan
is het lichaam de weg om de hitte toe te passen op de geest; want in de huidige orde zou de ziel haar gevoelsvermogen niet kunnen uitoefenen zonder de
aanwezigheid van het lichaam; maar God handelt direct, wanneer Hij wil.19
Tenslotte, blijft er nog één kwestie over die om een antwoord vraagt: “Waar
is de Hel?” Als we de teksten uit de H.Schrift letterlijk nemen en vast houden
aan de algemene opinie van de theologen is het centrum van de aarde de
plaats, waar de verdoemden terecht komen en waar na de verrijzenis zij zullen samen zijn met de duivels. De Evangelist Lucas noemt de Hel de “Abyssus”
de Afgrond. De apostel en evangelist Johannes, zegt in het boek Openbaring,:
“Een Engel....werpt de draak in de bodemloze put.20) Hij noemde het de “poel
van vuur”.21). De H.Gregorius de Grote zegt: “Dit oord wordt Hel genoemd”
omdat het de laagste plaats is: Infernum appellari eo quod infra sit”. Hugo van
St Victor voegt eraan toe: De laagste plaats voor de straf van de vervloekten is
in het binnenste van de aarde gelegen.22) Van dezelfde mening is de engelachtige doctor Thomas van Aquino “Niemand, zegt hij, kan met absolute zeker17
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heid de plaats weten waar de ver doemden zijn, tenzij door directe ingeving
van de Heilige Geest. . Hij geeft zijn persoonlijke mening in zijn droge, didactische stijl, doch met weergaloze argumenten: “Zij, die als verworpenen sterven, hebben zichzelf veroordeeld door hun ongeordende liefde voor de genoegens van het vlees; het is, derhalve, juist dat het zelfde lot, dat hun lichamen treft, ook hun zielen deelachtig wordt. De lichamen werden begraven
onder de aarde; het is daarom juist dat de ziel, ook moet worden gevangen
binnen de diepten van de aarde. Bovendien, is droefheid voor de ziel zoals
zwaarte is voor het lichaam: vreugde, echter, is voor de ziel zoals lichtheid is
voor materie. Net als in de fysieke orde, de lagere delen daar zijn, waar de lichamen de grootste zwaarte hebben, zo ook in de geestelijke orde zijn de
laagste regionen eveneens de droevigste: daaruit volgt dan dat de geschikte
plaats voor vreugde de hoogste hemel is. En de geschikte plaats voor droefheid het centrum van de aarde is”.23) het argument van Suarez, dat een aanvulling is op dat van Thomas van Aquino en het verheldert: “De Hel is een gevangenis, die ook dient als een verblijf van de gevallen engelen en voor de
demonen. Dit oord kan niet anders zijn dan het meest onaangename, duister
en onsmakelijkste van alle geschapen plaatsen. Het is passend, dat het aan de
andere, tegenovergestelde einde is en op de grootste afstand van die bestemd
is voor de uitverkorenen. Welnu de uitverkorenen zullen regeren voor eeuwig in de hoogste delen van de hemel, en dus de laagste deel van de aarde is
de plaats waar de vervloekten hun eeuwige straffen zullen lijden.
Evenwel moeten we opmerken dat de locatie van de hel geen dogma is of geloofswaarheid. Het is gewoon de meest waarschijnlijke veronderstelling, gebaseerd op de bijna unanieme zekerheid van de Doctors en de Vaders. En hoe
of waar het ook mag zijn, belangrijk is niet, zegt Johannes Chrisostomos, dat
we weten waar de Hel is, maar dat we moeten zorgen er niet op een dag in
komen: ne igitur quaeramus.Zo, schijnt dan de plaats van de Hel te zijn. Het
vuur dat de duivels en de verdoemden foltert is een materieel vuur – dat haar
uitwerking doet gevoelen op geesten en gescheiden zielen. Het is aan ons om
te be-vroeden, hoe de onverzoenlijke gestrengheid van goddelijke gerechtigheid verzoend kan worden met zijn oneindige barmhartigheid, ubi sit, sed
quomodo eam (Gehennam) effugiamus.24 )
Zo schijnt dus de plaats van de Hel te zijn. Het vuur, dat de demonen en verdoemden foltert is een materieel vuur; dit materieel vuur doet zijn uitwerking voelen op de geesten en op de gescheiden zielen. Blijft nog over te beschouwen hoe de onverzoenlijke gestrengheid van de goddelijke gerechtigheid kan worden verzoend met Zijn oneindige Barmhartigheid.
Een geestig iemand zei eens van boosdoeners, “Zij zijn een grote hinderpaal/moeilijkheid in deze wereld en in de volgende”. De menselijke samenleving voelt dit extreme probleem met betrekking tot sommigen misdadi23
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gers, en men zou kunnen zeggen, in een andere betekenis, dat God deze moeilijkheid veel erger voelt met betrekking tot zondaars. Het is een geloofswaarheid, dat God wil dat alle mensen zalig worden en dat, voor zover het aan
Hem ligt, Hij niemand van de vruchten van de Verlossing uitsluit. Hij heeft de
Hel niet gewild; in tegendeel, Hij put alle middelen van zijn Wijsheid uit en
alle geheimen van Zijn tederheid om ons te waarschuwen voor zo’n onheil,
zoals Hij zegt door de mond van Isaias :“Wat had ik meer moeten doen voor
mijn wijnaard,dan ik gedaan heb?25) Als God kon lijden, geen pijn zou te vergelijken zijn met het verdriet van Zijn hart, wanneer Hij gedwongen is een
ziel te veroordelen. De heilige pastoor van Ars zei eens: “Als het mogelijk was
voor God te lijden, wanneer Hij een ziel veroordeelt, Hij zou gegrepen zijn
met dezelfde afschuw en dezelfde siddering als een moeder, die zelf gedwongen was het mes van de guillotine te laten vallen op de hals van haar kind”.
(De ‘guillotine” was een berucht executie werktuig tijdens de Franse Revolutie van 1789 )
Zie Jezus Christus bij het laatste Avondmaal: Hij kijkt Judas aan met een
uitdrukking van droefheid en het bitterste verdriet. Hij is hevig bewogen en
in de diepste verwarring. Hij begrijpt, toestand van een mens op drift is, onherstelbaar verloren, zonder een enkel middel om op zijn schreden terug te
keren en zijn lot weer in eigen handen te nemen. Hij probeert met alle mogelijke middelen het noodlot van deze ongelukkige mens af te wenden. Hij
werpt zich aan zijn voeten en kust ze; Hij laat hem toe, ondanks zijn onwaardigheid, tot het feest van Zijn Heilig Vlees;en Bloed, wanneer de duisternis,
die de koppige ziel van Judas steeds meer opslokt, de toegang heeft geblokkeerd, waardoor de goddelijke genade haar weg tracht te vinden, dan weent
Christus. Hij schijnt te vergeten dat deze verrader Hem gekozen heeft als
slachtoffer van zijn lafhartige hebzucht. Hij ziet slechts de afschuw van zijn
lot, en zegt met smart, “Het ware beter voor hem dat hij niet geboren was”.26)
Oh! jij die de Schepper beschuldigt van hardheid en Hem verwijt van niet tot
het uiterste te gaan van Zijn Almacht, om zijn schepsel te verhinderen van
eeuwige ondergang. Zeg jij Hem dan hoe het moet, zeg jij hem je geheim. Wat
wil je dat God moet doen?
Zou je Hem willen vragen om de Hel af te schaffen? Dat te doen zou beteken
de Hemel af te schaffen. Denk je dat de martelaren, de kluizenaars, en de
maagden, en heiligen, die nu op dit moment de vreugden van de zaligheid genieten, zich afzijdig hebben gehouden van de verleidelijke genoegens van de
wereld, hun toevlucht gezocht op eenzame plaatsen en door de vervolgingen
heen, de beul en het zwaard hebben getrotseerd, als niet in hun geest hadden
de woorden van de goddelijke Meester hadden geklonken: “Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam, doch niet de ziel kunnen doden. Vreest lie25
26
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ver hem die én ziel én lichaam in de Hel kan verderven”.(27) De Goddelijke
Liefde ontwaakte pas in hen toen zij door moedige versterving en onthechting
los kwamen van de zonde en zinnelijke neigingen. . Het beginpunt van de gerechtigheid is vrees: “Initium Sapientiae Timor Domini”.28) De vreze des Heren
is het begin der wijsheid. De donder, die hen wakker riep uit de doodslaap,
was het schrikaanjagend woord: “Eeuwigheid”. Dat was het moment, dat hen
deed opkijken tegen de luxueuze huizen en de vergulde lambrisering van hun
paleizen en zeiden: “Dit is waar wij iedere dag schatten aan toorn ophopen.,
waar alle verleidingen samen komen tot onze ondergang. Haat van God,
vlammen, een eindeloze vloek voor één dag genot..”Dat is wat ons te wachten
staat!...”De volgende dag gaan deze mensen blootsvoets, in zak en as gekleed,
zoekend naar de weg die leidt naar de wildernis en de woestijn. Zonder deze
barmhartige vrezen, zou de Civitas Dei, de Stad Gods, nooit worden gevuld;
we zouden allemaal van het rechte pas zijn afgedwaald; niemand zou het goede hebben gedaan, non est qui faciat bonum, non est usque ad unum.29) “Allen
zijn afgedwaald, even bedorven. Er is niemand, die goed doet, maar ook niet
één”. Zie ook Psalm14,3 en 53,4:
“Allen zijn zij afgedwaald, allen even bedorven. Er is niemand die het goede
behartigt. Geen enkele zelfs.
Kan God de Hel afschaffen zonder daarmee de Hemel af te schaffen? Zal Hij
dan wachten, vergeven en maar doorgaan vergeven? Dat is nu juist wat Hij
doet. Hij laat nooit iemand, die Hem veracht in dit leven in de steek. Hij achtervolgt hem recht tot in het heiligdom van zijn geweten, door een innerlijke
stem, die geen moment ophoudt zich te laten horen. Tegenover de bekoring,
die ons tot het kwaad aanzet, weer klinkt deze stem en roept tot ons: “Pas op!
Als we voor God een doof oor keren, dan haast Hij zich niet de draad van ons
leven door te snijden,. Ofschoon dit Zijn volste recht zou zijn Hij kijk niet uit
naar het moment, dat wij afdwalen, om dit tot het finale moment te maken
van onze dood. Hij laat ons de prikkel van spijt voelen, niet ontmoedigd door
onze weigeringen wacht Hij jaren.
Hij laat de jaren van volwassenheid volgen op de jaren van de jeugd en de
ijzige hand van de oude dag vervangen de illusies,die zelfs de mannelijkheid
bedriegen.;en al zijn inspanningen zijn vergeefs.
Tenslotte heeft het laatste uur van de mens geslagen.; meestal gaat het
vooraf met ziekte voorteken van het naderend einde. Deze man is nog koppig. Eén minuut voor zijn laatste zucht, biedt God hem aan tot zich te nemen
en hem te redden van de val in de afgrond. Zijn stem heeft geen kracht meer
en zijn toestand is wanhopig. Het zou genoeg zijn, dat hij in het intiemste van
zijn hart deze simpele woorden zou uiten: “Ik bemin U en ik heb spijt” Deze
27
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woorden zouden zijn reddende genade zijn....en de zondaar weigert koppig ze
te zeggen. We vragen ons af: Wat kan God dan doen? Moet Hij de hardheid
van hart van dit schepsel heiligen? Het hele plan en al de raadgevingen van
zijn Wijsheid omverwerpen, vernietig de duisternis door een dwaze handeling van zijn almacht, omdat een verwarde man zichzelf verblind heeft zodat hij geen deel heeft aan het goddelijk licht? Ach, God heeft het recht zijn
handen te wassen en zeggen, Oh, Israël, je ondergang is je eigen werk en niet
van mij. Perditio tua ex te, Israël.
En toch waarom worden genade en verlossing uitgesloten van de Hel? Wanneer de ogen van een mens zijn geopend, dan ziet hij de laatste van zijn illusies verbrokkelen en, geschrokken beseft hij de volle uitgestrektheid van zijn
ellendige toestand, waarom God niet de laatste straal van Zijn goedheid op
hem laat vallen? Waarom zou hij niet een hand aan deze ongelukkige mens
uitsteken, die hij met liefde en dankbaarheid zou grijpen in verhouding tot de
immensiteit van zijn bevrijding?
We aarzelen niet te antwoorden, dat God niet anders kan, zonder Zijn oneindige waardigheid te verliezen. Hij zou verplicht zijn zich te schikken naar,
een - uit eigen wil opstandig en koppig schepsel, die, verre van een beroep te
doen op Hem, Hem haat en vervloekt. De dood heeft de zondaar in een positie
geplaatst, die hem geen andere keus laat. Hij weet het met een zekerheid, die
zijn vrije wil overweldigt. Hij blijft verhard in haat en hoogmoed en trots, uitvergroot door zijn tranen en wanhoop. Om een heilzame en verdienstelijke
spijt in hem op te wekken, zou hij een genade nodig hebben. Die genade zoekt
hij niet en wil hij niet. Ja, hij verafschuwt de straf, maar hij heeft een extreme
haat tegen God. En toch is God rechtvaardig en gaat Hij niet over alle verhouding heen, wanneer hij een voorbijgaande fout begaan in een ogenblik straft,
met een eeuwigheid aan pijn? Hiervoor staat de rede machteloos, want God is
het grootste van alle Mysteries. De zonde is een even onpeilbaar mysterie als
de Majesteit van Hem, die wordt beledigd.; en de straf voor het kwaad is weer
een onmeetbaar mysterie, dat de menselijke geest nooit zal kunnen oplossen.
We kunnen niets anders zeggen dan, dat – gezien de persoon van God – de
belediging aan Hem aangedaan door de zonde is een oneindige belediging.
Welnu, omdat de mens vanwege de beperkingen van zijn natuur, geen straf
kan ondergaan, die oneindig is in haar gestrengheid en intensiteit, is het
slechts juist dat hij een straf te lijden heeft oneindig in duur. Menselijke gerechtigheid is het beeld en vorm van de goddelijke gerechtigheid. Het recht
om te straffen en een schuldig bevonden man ter dood te veroordelen is verleend aan aardse tribunalen in dienst van het goed van de mens. Zij spreken
vonnis over misdaden, niet vanwege de intrinsieke misvorming en omdat zij
God beledigen, maar omdat zij schadelijk zijn voor het algemeen welzijn en
het recht om de orde in de samenleving te handhaven. Toch hebben ze het
recht een lange straf op te legen aan een moordenaar, die een misdaad heeft
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begaan in een minuut en om hem voor altijd uit de maatschappij te verwijderen, omdat hij de morele en menselijke orde heeft geschonden.
Des te meer heeft God het recht, om een eeuwige straf op te leggen op iemand,
die de universele en goddelijke orde heeft geschonden, en hem voor eeuwig
uit de samenleving van de Hemel te verbannen.
Het is geenszins walgelijk, merkt Augustinus op, dat God zijn barmhartigheid zou beperken tot dit huidige leven, zodat, eenmaal voorbij, er geen
plaats meer is voor vergiffenis. Handelen de vorsten van deze wereld niet net
zo, wanneer zij weigeren gratie te verenen aan mensen die opgesloten zitten
in de gevangenis, ook al tonen ze berouw en oprechte afkeer voor de misdaden die zij hebben begaan?
Onder de verschillende schema’s die zijn uitgedacht om God’s barmhartigheid te verzoenen met gerechtigheid, de meest redelijke en aanvaardbare en
die welke, op het eerste gezicht, een bevredigende oplossing schijnt te bieden voor het formidabele probleem van het menselijk lot, is het schema ontworpen door Pythagoras en de Oosterse sekten, volgens welke, in plaats van
de mens te werpen in eindeloze smaad, dat God hem zal inleiden binnen een
tweede periode van beproevingen waar, zoals in de voorafgaande, er een
mengeling zal zijn van licht en duisternis, het pad van vrijheid voor hem zal
openen, en daarin zullen bekoringen zijn en verdeeldheid, en conflicten tussen God-, schimmig gedacht,- en schepselen, die met hun verleidingen pronken. Laten we direct toegeven, dat, van alle leerstellingen tegengesteld aan
het Christelijk Geloof, die van de zielsverhuizing of metempsychosis zonder
twijfel het meest aantrekkelijk is. Oppervlakkig gezien, schijnt het geloof in
een eeuwig leven intact te blijven, en het lijkt de goddelijke attributen niet te
bestrijden noch de menselijke wet te beroven van zijn sancties. Maar als we
goed kijken naar deze leer, dan zien we duidelijk, dat het ons plaatst, midden
in de voorafgaande problemen, en nog anderen meer onoplosbare op roept.
Een Christelijke filosoof merkt op: “Indien dit tweede leven, waarin je de
mens binnenbrengt niet zuiverder is dan het eerste – als zijn ziel een tweede
keer sterft door zonde – tot welke periode zal God zich beperken? Zal de ziel
een onuitputtelijk recht krijgen om in de loop van zijn migraties op zijn
schreden terug te keren, zonder dat God hem ooit kan weerhouden en straffen anders dan hem het recht te geven door te gaan Hem te beledigen? In
plaats van dit schrikwekkende vooruitzicht, waarin het oordeel wordt gezien als een ontzaglijke barrière van het leven, zou de zondaar naar het graf
gaan en zich veilig voelen als een man, die onder een portiek doorgaat, en met
al de spot van zijn straffeloosheid tot zich zelf zou zeggen: “Het universum is
groot, de eeuwen zijn lang, laten we eerst de tocht door werelden en tijden
doorlopen. Laten we van Jupiter naar Venus gaan, van de eerste hemel naar
de tweede, van de tweede naar de derde. En indien, na ruimte en tijden ongeteld, het zou blijken dat er geen zonnen meer voor ons zijn, dan zullen we ons
bij God aanbieden en Hem zeggen: “Hier zijn we dan, onze tijd is gekomen,
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maak voor ons nieuwe hemelen en nieuwe sterren; want, als je moe bent op
ons te wachten, wij zijn niet moe om je te vervloeken en het zonder je te stellen”.30)
Ten slotte, zouden we kunnen zeggen, liefde is almachtig, met haar eigen
geheimen en excessen, waarvan onze harten geen flauw vermoeden hebben
en, wat er ook van gezegd kan worden, liefde kan nooit toestaan een schepsel
veroordelen, die zichzelf gemaakt heeft, verlost door zijn eigen bloed. Ach!
Wij zouden inderdaad liefde plaatsen tegenover gerechtigheid, als het rechtvaardigheid zou zijn dat strafte. Maar gerechtigheid was verzoend twintig
eeuwen geleden, op Calvarië. Aan de voet van het Kruis vergaf het de mensen
de schulden, die zij hadden opgelopen door hun misdaden, en wierpen het
zwaard van stijfheid weg, om het nooit meer te zwaaien. Laten we naar de
Apostel Paulus luisteren: “Wie zal de beschuldiger zijn van de uitverkorenen
Gods? Is het God, die rechtvaardigt? Wie zal veroordelen? Zal het Christus Jezus
zijn, die gestorven is of liever, die is opgewekt, die zetelt aan God rechterhand,
die ook onze Voorspreker is?” 31) Maar omdat veroordeling voortkomt uit liefde, is verlossing niet mogelijk . Als het gerechtigheid was, dat strafte, liefde
zou nog eens op de berg tussen beiden kunnen komen en zeggen : “Barmhartigheid, Vader, spaar de mens en in ruil voor de dood die hij verdient, ontvang eer van mijn vlees en bloed!”
Echter, wanneer het degene is die voor ons meer is dan een broeder, meer
dan de meest dierbare vriend, die dit hart omklemt, verteerd met tederheid
en het omkeert in een verblijf van onuitputtelijke haat, hoe kan de ondankbaarheid van de mens, die deze omvorming heeft gewrocht (des te erger daar
het onnatuurlijk is) hoop en toevlucht durven verwachten?
O, jij, die op een of een andere tijd op deze aarde, hebt bemind met een liefde die oprecht is, vurig, en onbegrensd; jij kent de eisen en de wet van de liefde. Liefde offert zichzelf voor een lange tijd, nadrukkelijk en overvloedig; het
lijdt, het wijdt zich toe zonder voorbehoud, vernedert zichzelf, en wordt klein.
Maar één ding maakt het onverzoenlijk, en is onvergeeflijk en dat is de koppigheid in verachting, tot het einde. Gaat dan, jij vervloekte, zal de Verlosser
zeggen op de dag van Zijn oordeel: “Ite maledicti! Ik heb alles voor je gedaan;
Ik gaf mijn leven, mijn bloed, mijn Godheid, en mijn persoon voor jou. En omgekeerd voor mijn edelmoedigheid, vroeg ik slechts deze simpele woorden: Ik
gehoorzaam en ik hou van Jou. Je hebt mij steeds veracht! En je hebt mijn tegemoetkoming beantwoord met deze woorden: Ga, Ik verkies mijn banale
belangen en mijn brutale zinnelijke genietingen boven Jou! Wees je eigen
rechter, zal de Verlosser toevoegen. Wat voor vonnis zou je uitspreken tegen
het meest dierbare schepsel, die dezelfde onverschilligheid en de zelfde koppigheid ten toon zou spreiden jegens jou? Het is niet ik, die je veroordeel; Jij
30
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bent het zelf, die jezelf veroordeelt. Je hebt gekozen, uit vrije wil, voor de stad
waar egoïsme, haat, en rebellie hun heerschappij gevestigd hebben. Ik keer
naar de Hemel terug, waar mijn Engelen zijn, en daar breng ik dit hart terug,
het voorwerp van je beledigingen en verachting. Wees de kinderen van je eigen keuze, blijf bij jezelf, met de worm die niet sterft en het vuur dat nooit
uitgaat. Dit doet ons sidderen, maar laten we ook doordrongen zijn van een
levendig en onwankelbaar vertrouwen! Vervloeking is een daad van liefde.
Het is geïncarneerde liefde, die ons lot zal bepalen en het eeuwige oordeel
overbrengt. Het is gemakkelijk het af te wenden, zolang het huidige leven
duurt. Liefde in deze wereld vereist nooit een volmaakte gelijkheid tussen
fout en straf. Zij is tevreden met weinig – een zucht, een teken van goede wil.
Jezus Christus opent Zijn Hart aan ons; wij zijn de prijs van Zijn bloed en zijn
verovering. Hij bestemt de eeuwigheid voor ons; niet een eeuwigheid van tranen en lijden, maar een eeuwigheid van zaligheid die we zullen bezitten met
Hem, in de schoot van Zijn Vader, in de eenheid met de Heilige Geest, en in het
centrum van Zijn glorie. Amen!
+++++++
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De Hemel

Wat is de Hemel?
De hemel is de plaats waar de
zaligen in alle eeuwigheid gelukkig zijn.
Welke zielen gaan naar de Hemel?
Naar de Hemel gaan de zielen
van hen die sterven in staat
van genade en niets meer te
boeten hebben.
(Catechismus van de Cristelijke
Leer ten gebruike van de Neder
landse Bisdommen)
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Zevende Conferentie
De Eeuwige Zaligheid
En
De Bovennatuurlijke Godsaanschouwing
Ofwel
Visio Beatifica
“Haec Requies mea in saeculum saeculi,
Hic habitabo, quoniam elegi eam”.
Dit is mijn rustplaats voor altijd
Hier zal ik wonen. Want ik heb er voor
gekozen.
Psalm 132,14
Onze bestemming is een raadsel, dat de rede niet kan verklaren. Maar Het Geloof verheft ons denken, en versterkt onze moed, zij ontvlamt onze verwachtingen.
Het geloof zegt ons: wees niet bang! Je loopt niet in een verloren en onzekere weg. Over onze vergankelijke jaren heen, is er een nieuw leven, waarvan
het huidige slechts een schim is en schaduw. Op deze aarde zijn wij reizigers,
maar daar boven achter de sterren, achter alle ruimten wordt ons erfgoed en
vaderland gevonden. Pelgrims en ballingen zijn wij, en wonen nu onder tenten: de Heer zal ons in de komende eeuwen een vaste woonplaats bouwen.
De dwaas, die niets begrijpt van onze bestemming en onze verwachtingen,
beschuldigt de Schepper van onrechtvaardigheid. Hij signaleert sporen van
onvolmaaktheden in het plan van de goddelijke Wijsheid. Hij gelijkt op een
vreemdeling, op een bewoner van verre eilanden, die op een bouwplaats binnenloopt. Daar ziet hij overal stenen rond liggen, bouwmaterialen op elkaar
gestapeld, werklieden die metalen snijden en marmer weghakken; en in het
schouwspel van deze activiteit, ziet hij slechts een beeld van verwarring en
chaos. Hij weet niet, dat die schijnbare wanorde eens een ordelijke wonderbare perfectie zal voortbrengen. Precies zo dwalen wij in ons oordeel over de
leiding van God met betrekking tot de mens; wij zien niets anders dan een
doelloze hardheid in het mysterie van het lijden. We dragen de last van het
leven zonder moed en waardigheid, omdat wij niet onze blik en onze ver-

146

wachtingen weten te richten boven de taferelen van het huidige leven, en
omdat wij niet nadenken over onze bestemming en einde.
Onze bestemming is: God te bezitten en het Eeuwige Leven, woning van dit
verblijf, waaruit alle kwaad is buiten gesloten en waar wij een menigte en
een overvloed van alle goederen mogen genieten, een plaats die in de volksmond gewoonlijk wordt genoemd: de Hemel.
De Hemel: dit is de fakkel, die de sterke aantrekkelijkheid van de aardse
dingen doet verbleken, het licht, dat ons oordeel omvormt, en armoede, ziekte, en de onbeduidendheid van onze levensstaat doet koesteren als een goed
en rijkdom, eerbetoon, de gunst en lof van de wereld laat zien als een
kwaad.... De gedachte en de verwachting van de Hemel dreef de apostel Paulus ertoe om de zwaarste taken en de meest formidabele gevaren te trotseren. Zij deden hem overvloeien van vreugde te midden van lijden en tegenslagen. De gedachte aan de Hemel ontstak bij de heiligen een heilige dorst
naar het martelaarschap en maakte hen onverschillig voor wereldse eer en
een comfortabel en gemakkelijk leven en bij het beschouwen van de koninklijke pracht en de schittering van de hoven waren heiligen als Polycarpus, Ignatius van Antiochië, Antonius, vol van afkeer en minachting in hun
hart en riepen uit: “Aarde, hoe laag lijkt je voor mij, wanneer ik de Hemel beschouw!”
Zie bijv. de reiziger; bij zijn thuiskomst van verre landen, druipend van het
zweet, afgemat door de lange tocht; hij loopt moeizaam en gebogen door de
vermoeidheid en leunend op zijn stok.., maar eenmaal de heuveltop bereikt,
ontdekt hij in de verte aan de verre horizon en samengepakte wolken de
kerktoren van zijn dorp, het dak dat zijn geboortehuis en de bomen er om
heen, die aan zijn jeugd doen denken – dan valt alle moeheid van hem af en
met nieuwe moed rent hij voort als op vleugels. Evenzo wanneer ons uithoudingsvermogen afneemt en wij voelen ons niet meer opgewassen tegen de offers, die de wet van God van ons vraagt, laten we dan onze blik naar boven
richten en ons hart naar het hemelse Vaderland.
Maar, hoe de wonderen beschrijven van de Civitas Dei...de Stad Gods kunnen beschrijven, dat visioen en die onuitsprekelijke vreugden, die in geen
enkele taal kan uitdrukken en die alle begrippen van het menselijke verstand
te boven gaan? De Hemel, we hebben het niet gezien.. Ronddolende reizigers
in deze vallei van duisternis en tranen zijn wij teruggebracht als de ballingen
van Israël aan de oevers van de Euphraat om onze harpen en gitaren aan de
treurwilgen op te hangen van dit miserabel menselijk bestaan. Geen menselijke stem, geen lier kan ooit klanken voortbrengen die in harmonie met de
melodieën en de zoete klanken, waarvan die onbeschrijflijke Stad weerklinkt.
We kunnen slechts praten in een raadsel, in termen van primitieve en gebrekkige vergelijkingen. Onze enige bron is onze herinnering van de losse
trekken, die hier en daar te vinden zijn in de H.Schrift en de schatten van de
Kerkleraars, de onvolledige en verzwakte ingevingen, die de Kerkvaders
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hadden over dat gelukkige oord. Laten we hopen, evenwel dat de goddelijke
genade ons beperkt verstand te hulp komt en aanvult wat aan onze gebrekkige woorden ontbreekt, en dat, tot op zekere hoogte, wij onze zielen kunnen
afwenden van de lage affecties en ze doen hunkeren naar het eeuwigdurende
Vaderland.
Laten we opmerken, dat de Heilige Schrift de Hemel noemt: Requies een
Rust! Anderzijds wordt ons gezegd, dat er in dit verblijf twee soorten bewoners zijn; GOD op de eerste plaats, van Wie de Hemel de Tempel is en de
Troon; op de tweede plaats: de Engelen en de mens, geroepen om zich te verenigen met God en te delen in Zijn hoogste Geluk en Zaligheid. De Hemel is
dus de plaats van “Rust” voor de mens; dubbele waarheid, die wij zullen gaan
toelichten en verder ontwikkelen.
In de H.Schrift noemt God de Hemel: zijn “Rust”. De Hemel is het einde, de
afsluiting van Gods werken in de natuur en in tijd. De opperste verheerlijking
van het oneindige Wezen in Zijn intelligente schepselen, wanneer Hij hen zal
verheffen naar de hoogste hoogten van alle vooruitgang en volmaaktheid, zal
Hij hen kronen met Zijn zegel van de onherroepelijke grootheid van onze bestemming.
Om de pracht van deze Rust van de Almachtige op het spoor te komen – in
zover onze beperkt vermogen dat toelaat – laten we dan - het werk van Zijn
Wijsheid overziende, dat de ontplooiing van de eeuwen bezielde, tot voltooiing heeft gebracht, een kunstenaar als voorbeeld nemen, die juist een meesterwerk voltooid heeft en, in de ontplooiing van genialiteit, op aarde een monument heeft opgericht, dat bestemd is om het zenit van zijn roem te zijn en
een onnavolgbare wanhoop van komende eeuwen. Hij heeft in zijn werk al de
finesses van zijn kunst grondig benut. De wereld juicht en bewondert hem. De
kunstenaar, echter, valt ten prooi aan moedeloosheid en verdriet, Hij beseft,
dat hij maar een mens is. In de stoutmoedige vlucht van zijn verbeelding,
werd hij gegrepen door een beeld. Hij zag een perfectie, een ideaal, dat hij
niet kon uitdrukken in een of andere vorm op het kille doek of het stomme
gesteente, en waarop al de koude streken van zijn penceel en al de kracht van
zijn kunst tot niets kwam. Onze kunstenaar, ziende de enthousiaste menigte
aan zijn voeten vallen, blijft in gedachten droevig gestemd te midden van hun
lof en toejuichingen, maar geniet geen rust.
Maar, indien de hand en de macht van deze kunstenaar gelijk zouden zijn
aan de hoogte en de adem en de begeestering van zijn geest; indien hij meester was van de natuur en in staat zou zijn om het te buigen naar zijn overdrijvingen en dromen, om het te transformeren in een perfect levend beeld van
het ideale concept, dat hij in zijn geest had; Indien hij het marmer kon bezielen en het met gevoel het leven kon inenten en indien een licht helderder dan
dat van de zon zou stralen van de gouden en kostbare steen in zo’n orde geplaatst en met zo’n perfecte kunst; indien, ten slotte, de materie los van haar
eigen zwaarte, zou opstaan uit zichzelf naar dat nivo omhoog, tot waar de
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vleugels van het genie het had gebracht, dan zou dat monument van een
groot architect, of dat doek, geschilderd door de penceel van een genie, en het
marmer bewerkt door een onovertroffen kunstenaar, dan zouden zij volmaakte werken zijn, uitmuntend in schoonheid al wat onze taal aan kracht
heeft om te beschrijven en te bevatten. Bij zo’n schouwspel zou de hele
mensheid in ademloze bewondering geraken, waaruit geen ander wonder
hen kon uithalen. De kunstenaar zou zijn hoogste ideaal hebben bereikt. Hij
zou tevreden zijn in het genot van: rust.
De Hemel is niet het ideaal van een menselijke intelligentie: het is de rust
van het goddelijke intellect. Het is het ideaal en het meesterwerk van God,
meester van alles, wiens macht bevrucht het niets, en door de kracht van een
woord onmiddellijk duizend schoonheden kan doen ontluiken, waarvan wij
nooit enig vermoeden zouden hebben, duizend werelden, waarbij de aarde
en de lucht minder zijn dan slijk en nare rook. Evenveel God superieur is aan
de mens, evenzoveel is Zijn ideaal boven dat wat de meest nobele en scherpzinnige geest zou kunnen bedenken. Wij hebben geen talent, geen kleur om
ons de elementen die noodzakelijk zijn om er zelfs een ruwe schets van te
vormen. Alle tableaus die we zouden kunnen schilderen zijn slechts ijdele en
grove en zwakke pogingen, gelijk aan de pogingen van een blind geborene,
die om een idee te vormen van licht, waar hij van is verstoken, gelijkenissen
zoekt en analogieën in de dichte, ondoordringbare duisternis, die op zijn
oogleden drukken.
De Evangelist Johannes, werd op het eiland Patmos, in een geestvervoering
meegenomen over de duurte van eeuwen heen; en God openbaarde hem als
een schaduw en een reflectie van het ideaal van het Eeuwig Leven. Weliswaar,
om de visioenen binnen ons bereik van onze zwakke geest te plaatsen, beschrijft hij ze in figuratieve taal, en met beelden ontleend aan de natuur en
aan het huidige leven. Die beelden moeten niet worden verstaan in een materiële betekenis, doch niettemin kunnen zij treffende gelijkenissen bevatten.
Die het ons mogelijk maakt daarin een bleke schim te ontdekken van die glorie en alles overtreffende pracht, die men zich maar kan voorstellen:
“Toen zag, ik Johannes, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen, ook de zee bestond niet
meer. En de heilige Stad, het Nieuwe Jeruzalem, zag ik, neerdalen uit de hemel
van God, toegerust als een bruid, die voor haar man is getooid; en ik hoorde
van de Troon een machtige stem, en ze sprak: “Ziehier, de tabernakel Gods bij
de mensen”...1).Deze stad, gebouwd met levende stenen tot een geestelijke
tempel”..2) Alle kwaad is van deze rustige plaats buitengesloten. Men ziet er
een rivier stromen van levend water, helder als kristal en die ontspringt van
de Troon van God zelf en van het Lam. In het midden van de Stad en aan
1
2

1Petrus 2,5)
Apocalyps 21, 2-3;22,1-5.1011;7,9-10.12.14,16-17
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De twee kanten van de rivier is de Boom des Levens die twaalf vruchten
droeg, en brengt iedere maand haar vruchten voort en de bladeren van deze
Boom zijn om de naties te genezen van alle verontreiniging. De Troon van
God en van het Lam zal daar zijn, en haar dienaren zullen Hem dienen. Zij
zullen zijn aangezicht zien en Zijn Naam op hun voorhoofd dragen, en er zal
geen nacht meer zijn, en zij zullen geen lamp meer nodig hebben, noch van
het licht van de zon, omdat de Heer God hen zal verlichten : en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. En ziedaar dat een troon stond opgericht in de
Hemel, en op de Troon was gezeten Hij, wiens verschijning geleek op jaspis
steen en sardium. En rond de Troon was een regenboog, gelijkend op smaragd. Rondom de Troon zag ik vier en twintig Oudsten gezeten in witte kleren
gehuld en met gouden kronen op hun hoofden. Van de Troon gingen bliksem
schichten uit, geraas en gedonder. Vóór de Troon waren er zeven brandende
lampen; dat zijn de zeven Geesten van God. De vier en twintig Oudsten vielen
neer voor Hem, die op de Troon gezeten was, aanbaden de Levende in de
eeuwen der eeuwen, legden hun kronen neer voor de Troon en riepen:
“Waardig zijt Gij, onze Heer, onze God, de Roem en de Eer en de Macht te ontvangen; want Gij hebt alle wezens geschapen,. Door Uw Wil bestaan ze en zijn
ze geschapen!”. Hierna, zag ik voor mij een grote menigte, die niemand tellen
kon, uit alle volken, stammen, naties en talen, Ze stonden voor de Troon en
het Lam, in witte gewaden, met palmtakken in de hand, en ze jubelden met
machtige stem en zij zongen uit volle borst: “Glorie aan onze God, die op de
Troon is gezeten; Glorie aan het Lam! ....Toen nam één van de Oudsten het
woord en hij sprak tot mij: “Die daar in witte gewaden, wie zijn zij en vanwaar
zijn zij gekomen? Zij zijn het, die gekomen zijn uit de grote verdrukking, en
hun kleren hebben wit gewassen in het Bloed van het Lam....en daarom zal Hij
die op de Troon gezeten is zijn tent over hen spannen! Zij zullen geen honger
meer hebben, noch dorst. De zon noch de hitte zal hen treffen; want het Lam
midden voor de Troon zal hen weiden. Hij zal hen voeren naar de waterbronnen des levens. Dan zal God iedere traan wegwissen van hun ogen!”2)
Wat een prachtige beschrijving! Wie zou ooit met het penceel in de hand een
schitterender en kleurrijker tableau kunnen schilderen van de plaats van
licht, sereniteit en innige vervoering. Waarlijk het is het levendigste en aangrijpendste beeld van de zoete huivering van vreugde, die God voorbehoudt
aan Zijn geliefden. Boven dit geluk heen en deze stralende feesten, is het
woord machteloos, de geest is verloren, en kan geen andere triomf bedenken
of schittering, die het menselijk intellect kan behagen. Bij het aanschouwen
hiervan, voelde Johannes zich in extase opgenomen: in zijn vervoering en bewondering wierp hij zich neer ter aanbidding van de Engel die zulke verheven Mysteries had geopenbaard.

2

Openbaring.21,2-3;22,1-5;4.2-5.10-11;7,9-10,12,14,16-17
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Toch, om te zeggen dat deze beelden en deze harmonie het ideaal van God
zijn, zou een belediging zijn voor de soevereine goedheid en almacht. Het geïnspireerde woord zelf zou niet de werkelijkheid kunnen bereiken, die de
grenzen van de rede overschrijdt en alle kracht en mogelijkheden van onze
natuur overtreft.
Laten we luisteren naar de grote Apostel Paulus, die - in de hoogste vervoeringen verzonken - opgenomen in de geest tot in de derde hemel, in diepste
en meest onuitsprekelijke voorstellingen dan die welke de Arend van Patmos
ons geeft, - deed uitroepen: De Hemel is niet zoals je ons vertelt; het is duizend mijlen boven de analogieën en beschrijvingen, die je ons ervan geeft.
“Geen oog heeft gezien, noch het oor heeft gehoord, noch is in het hart van de
mens opgekomen, wat God heeft bereid voor hen die Hem liefhebben.3)
Ach! Zonder twijfel, wanneer je ons zegt, o! geïnspireerde profeet, dat Eeuwig Leven de verzameling is van alle verlokkingen van de wereld, van alle
schoonheden, die beschreven staan in de heilige Boeken, en wanneer je ons
leert, dat men er de lentebloemen vindt en de mei kleuren, dat daar verse
stroom helder water gevonden worden, dan ben je zeker niet in het land van
fabels en fantasie beland. Want dat inderdaad is het, wat de Hemel is: Al onze
rijkdommen, al onze aangenaamheden en harmonie, maar oneindig meer dan
dit alles. Wanneer je de uitverkorenen in de Hemel beschrijft als zijnde subtiel, onsterfelijk, onlijdbaar en bekleed met een zacht licht of liever met een
goddelijke glorie, die in hen woont en die hen meer subtiel doordringt dan de
zon het puurste kristal, dan ben je niet door een illusie bedrogen. De Hemel is
dat ook; het is onze meest subtiele werkelijkheid, ons licht en onze glorie, die,
zich inlijvend in hen, hen doordringt meer subliem dan de zon het puurste
kristal doordringt, je wordt niet bedrogen door een illusie. De Hemel is dat,
ook; het is onze subtiliteiten, onze lichten, en onze glorie en oneindig meer
dan dit. Tenslotte, wanneer je de toekomstige zaligheid vergelijkt met de
zoetste en meest bedwelmende vervoeringen van de ziel, met een steeds
nieuwe vreugde, vrij van alle onrust en passie en haar intensiteit en kracht
handhavend de hele eeuwigheid door, dan voedt je ons niet met ijdele bedrieglijke hoop; want de Hemel is onze vervoeringen en al onze vreugden,
verheven boven alle uitdrukking en vergelijking.
Het oog van de mens heeft niets gezien, en zijn het oor heeft niets vergelijkbaars gehoord, noch bij benadering wat dan ook of. De reden is omdat de
goede dingen, die God voor ons bereidt alles overtreffen wat onze zinnen
kunnen waarnemen en al wat wij kunnen ervaren, al de gedachten van onze
geest en de verlangens, die in ons hart kunnen opkomen : Nec in cor hominis
ascendit.. De heilige Bernardus zegt in zijn vierde Preek op de vooravond
van Kerstmis: “Nooit heeft een mens het ontoegankelijke licht gezien, nooit
heeft zijn oor die onuitputtelijke symfonieën gehoord, noch heeft het hart die
3
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onbegrijpelijke vrede geproefd”. “Daar, zegt Augustinus, schijnt een licht, dat
geen plaats kan omschrijven, daar weerklinken lofgezangen en liederen, die
onbeperkt zijn in duurte. Daar zijn geuren, die de niet verwaaien, smaken die
niet verflouwen, goederen en zoete vreugden zonder wansmaak of walging.
Daar wordt God onophoudelijke aanschouwd, en gekend, zonder misvatting en
geprezen zonder moeheid of vermindering.4)
De Hemel is een koninkrijk van zo’n schoonheid, een zaligheid van zo’n
transcendentie, dat God het als het enige voorwerp van Zijn gedachte heeft
gemaakt; Hij brengt aan deze schepping, de enige werkelijke Zijn Glorie
waardig, de universaliteit van, Zijn werken; het is aan de voltooiing van het
Hemelse leven, dat de bestemming en opeenvolging van koninkrijken en de
Katholieke Kerk, met haar dogma’s, sacramenten en hiërarchie zijn geordend. Het Geloof leert ons, dat de goddelijke bijstand van de Genade onmisbaar is voor de mens om het geringste verdienstelijk werk te verrichten, zoals bijv. het Kruisteken of de loutere aanroeping van de Naam van Jezus; Des
te meer reden om waarom eeuwig leven, dat het doel is waarnaar alle bovennatuurlijke werken streven, het verdient om genoemd te worden de kroon en
toppunt van alle genaden, die aan ons geschonken worden. In de woorden
van de Apostel Paulus: “De Gave van God is het Eeuwige Leven”.5)
Het plan, en de hele ordening van de Incarnatie eist dat de zaligheid, dat
haar doel en vrucht is, van een perfectere orde moeten zijn en boven alle natuurlijk geluk, dat, buiten de goddelijke orde van de genade, de beloning zou
zijn geweest voor morele goede werken, verricht in de zuivere staat van onschuld. Toen in de zes dagen tijd, de Schepper de Hemelen wilde vestigen en
de fundamenten leggen van de aarde, haar tooiend met alles wat haar kostbaar en aantrekkelijk kon maken, sprak Hij slechts één woord: “Dixit en facta
sunt”, maar toen Hij de Stad Gods wilde bouwen, ontplooide Hij alle schatten
van Zijn Wijsheid, koos Zijn eigen Zoon als architect, en vroeg Hem met zijn
eigen handen te werken aan deze belangrijke taak en daarbij Zijn Bloed,
zweet en tranen niet te sparen. Hij kondigt ons aan, dat niets bevuild zal binnengaan in het heiligdom van alle gerechtigheid. Hij wil, dat de gasten aan
het eeuwige gastmaal zich zouden voeden met Zijn vlees en Zijn Bloed zouden drinken, dat zij zich omvormen en de krachten en vermogens van hun
zielen verheffen door ze al in dit leven, naar een goddelijke natuur en dispositie te maken.
Kortom, in de constructie van de onsterfelijke verblijfplaats, verwaardigt
Hij zich oneindige zorgen, put uit de diepte van Zijn kennis en voert de voorbereidingen tot het uiterste. Hij wil, dat dit onovertroffen verblijf, waarlijk
Zijn huis mag zijn, de hoogste manifestatie van Zijn eigenschappen en van
Zijn glorie zodat op de laatste dag, wanneer Hij zijn voortreffelijk werk over4
5

Augustinus: De Spiritu et anima, cap.xxxv.
Romeinen 6,23 : “Gratia Dei vita aeterna”…
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ziet, deze grote God, zo ja-loers op zijn eer, kan zeggen in alle waarheid: “Het
is goed”: Ik heb het grootste plan tot volmaaktheid gebracht. Daarover heen
zie ik geen koningschap,6)”geen grootheid, dat kan worden geschonken aan
het schepsel, dat ik heb bestemd met mij te heersen voor alle eeuwen der
eeuwen. Ik ben tevreden. Ik heb Mijn ideaal bereikt en Mijn rust verkregen:
“Zo werden hemel en aarde voltooid met heel hun heer. En toen God op de zevende dag had voltooid, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van
al het werk dat Hij had verricht”.7) Hij sprak en het was, Hij gebood en het bestond.
De Hemel is het ideaal van God, de rust van Zijn intellect. Laten we eraan
toevoegen: de rust van Zijn hart. Het hart gaat verder dan het verstand, het
heeft aspiraties en impulsen, onbekend voor het genie, dat verder gaat over
alle grenzen van aspiratie en gedachte. Zo ziet een moeder haar zoon rijk en
geëerd.; de meest briljante kronen schitteren op zijn hoofd.; de moeder kan
geen nieuw voorspoed of nieuwe koninkrijken bedenken voor haar zoon.
Haar verstand zegt: “Genoeg!” Toch roept haar hart naar: Meer! Het geluk van
haar kind is groter dan alle dromen, waarin mijn geest kan toegeven: het bereikt niet de grenzen en voorgevoelens van mijn liefde, noch de ambities van
mijn hart bereiken.”.
Zoals geen moeder ooit haar meest dierbare zoon beminde, zo bemint de
Heer Zijn uitverkorenen. Hij is jaloers om Zijn waardigheid en zou niet kunnen dulden overtroffen te worden door zijn schepsel op grond van trouw en
edelmoedigheid.
Ach!, de Heer kan niet vergeten, dat de Heiligen, toen zij nog op aarde leefden,
Hem hulde brachten door de totale gave van hun rust, hun geluk, en hun hele
wezen; dat zij een onuitputtelijke stroom bloed in hun aderen zouden willen
hebben, om het te vergieten als een levende en onvergankelijke onderpand
van hun geloof; dat zij wel duizend harten in hun borst hadden verlangd, om
ze te verteren in de onuitblusbare vuren van hun liefde, en duizend lichamen
om ze aan het martelaarschap over te geven, als slachtoffers onophoudelijk
hernieuwd. En de dankbare God roept uit: “Nu is het Mijn beurt! De heiligen
hebben Mij de gave van zichzelf gegeven: kan Ik dan anders antwoorden dan
door Mijzelf te geven, zonder beperking en zonder maat? Als Ik Mijn scepter
van de schepping in hun handen leg, als Ik hen omgeef met de stromen van
Mijn licht, dan is dat heel wat; het gaat verder dan hun hoop en aspiraties,
maar het is niet de uiterste inspanning van Mijn hart. Ik ben hen meer dan het
Paradijs schuldig, meer dan schatten van kennis. Ik ben hen Mijn leven schuldig, Mijn Natuur, Mijn eeuwige en oneindige substantie. Als ik Mijn dienaren
en vrienden in Mijn huis, als ik hen troost en hen doe trillen van vreugde door
hen te ontvangen in de omarming van Mijn liefde, zal dit hun dorst en verlan6
7
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gens overvloedig voldoen, en is meer dan de perfecte rust van hun hart vereist; maar het is niet genoeg voor de dankbaarheid van Mijn goddelijk hart
voor de vervulling en de volmaakte voldoening van Mijn liefde. Ik moet de
ziel worden van hun zielen, Ik moet hen doordringen en hen doordrenken
met Mijn godheid, zoals vuur het ijzer doordringt.; door Mijzelf te tonen aan
hun geest, onvermomd, ongesluierd zonder de interventie van de zinnen, Ik
moet Mijzelf met hen verenigen in “een eeuwig van aangezicht tot aangezicht”
zodat Mijn glorie hen verlicht, uitzweet en straalt door de poriën van hun wezen, zodat ‘Mij kennen zoals ik hen ken, zij zelf”mogen worden als goden.8)
Oh mijn Vader, riep Jezus Christus uit, “Ik heb U gevraagd, dat, waar Ik ben,
zij, die ik heb bemind, daar mogen zijn bij Mij. Mogen zij worden verzwolgen
en zichzelf verliezen in de oceaan van Uw schitteringen; mogen zij verlangen,
bezitten, genieten, en opnieuw verlangen; mogen zij onder gaan in de boezem
van Uw Zaligheid, en moge het zo zijn dat niets overblijft van hun persoonlijkheid behalve de kennis en ervaring van hun geluk.
Hier schiet het menselijke taal tekort, en is het intellect verblind en overweldigd. Is onze leer een soort mysticisme? Zijn de hymnen en de verwachtingen, die zulke sublieme vooruitzichten oproepen in het binnenste van ons
hart niet meer dan dichterlijke droom; of is de Zalige Godsaanschouwing, die
we zo juist hebben uiteengezet een waarheid en een werkelijkheid, die berust
op een syllogisme, en waarvan de Kerkvaders ons getuigenis hebben gegeven
en door hun beeldspraak en geïnspireerde woorden onweerlegbaar bewijs?
We moeten onze toevlucht nemen naar theologische argumenten en voor
een poos onze gezangen en vervoeringen onderbreken; want het is goed om
verwarde en wankele zielen te sterken door dit onderwerp te behandelen zoals het verdient, en alle bezwaren te weerleggen, die naturalisme en kille redenering zoeken op te voeren om het zo te verduisteren of te betwisten.
Is het geschapen wezen in staat zichzelf zo nauw met God te verenigen, dat
het Hem ziet facie ad faciem van aangezicht tot aangezicht?. Wat zal de wijze
van dit zien zijn? Wanneer we God zien zoals Hij is, zullen we Hem dan ook
kennen in zijn geheel en zonder beperking? Er zijn drie belangrijke problemen die moeten worden opgelost.
Als we de dingen beschouwen vanuit het beperkte gegevens van ons verstand, kan God door geen enkel schepsel gezien worden. God is de onbeperkte, het onbegrensde wezen,. Om een object te kennen, zegt Thomas van Aquino, moet het worden bevat in de geest van de kennende persoon; en het kan
slechts daarin bevat worden met de vormen en het kenvermogen, welke die
geest bezit.9) Zo kunnen we een steen zien en kennen in zover het beeld van
die steen, overge-bracht door de zinnen, tegenwoordig is gesteld, en, als het
ware bevat in ons begrip. Vandaar het axioma: Niets is in het verstand dat niet
8
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eerst geweest is in de zintuigen”10) Apostel Paulus drukt dezelfde waarheid uit
wanneer hij zegt: “onzichtbare werkelijkheden...zijn begrijpelijk geworden
door het zicht van de zichtbare dingen”.11) Neem bijv. de Engel. Hij is begaafd
met een natuur die volmaakter is dan de onze. Hij heeft geen hulp van zichtbare dingen nodig, om tot de begrip van intellectuele waarheden te komen.
Hij is een wonderlijke gelijkenis met de Godheid. En hij hoeft alleen maar zijn
eigen wezen en natuur te beschouwen om tot de kennis van het bestaan van
God en van Zijn goddelijke attributen te komen. Deze wijze van kennis komt
altijd voor door representatie, per speculum et in enigmate.12) Voor de mens,
het zijn de uiterlijke en materiële schepselen, die dienen als een spiegel. Voor
de Engelen is het hun denkende natuur, en, hoewel zuivere geesten, hebben
zij niet de macht om tot de directe kennis van God te komen en zonder tussenkomst, facie ad faciem Daarom heeft niemand ooit God gezien.13). God
woont in een ontoegankelijk licht, die geen menselijk wezen ooit heeft gezien
of kan zien.15) God staat op oneindige afstand van de mens en engelen en is
onzichtbaar in Zich--zelf.
Niettemin is het een geloofspunt, dat de mens eens God zal zien, zoals Hij is,
in de helderheid van Zijn wezen. Jezus Christus heeft gezegd, “hij die mij bemint, zal ook bemind worden door Mijn Vader; Ook Ik zal hem beminnen en mij
aan hem openbaren.16)”. God egt tot Abraham: “Ik zal voor u een grote beloning zijn.”
De aanschouwing van God, zoals de Apostel Paulus die beschrijft, heeft
nooit opgehouden het voorwerp te zijn van de verlangens en verwachtingen
van alle Patriarchen en Profeten, een verwachting, dat God niet zou kunnen
teleurstellen zonder afbreuk te doen aan Zijn wijsheid en Zijn rechtvaardigheid. “Iedere ziel, vrij van zonde”, zegt het Concilie van Florence, wordt onmiddellijk toegelaten in de Hemel en ziet God in Zijn Drie-eenheid zoals Hij
is, volgens de graad van zijn verdiensten, de een in een volmaaktere, de ander
in een minder volmaakte wijze.18)
Het heilige Concilie voegt er aan toe: “De Aanschouwing van God komt
geenszins door natuurlijke krachten.” Het beantwoordt aan geen verlangen
of enige noodzaak van ons hart. Buiten openbaring zou de mens niet het
flauwste vermoeden ervan hebben gehad- ook niet is het bij een mens opgekomen.19) Het Eeuwige Leven is het hoogste wonder, het meest sublieme Mysterie; het is de bloem in volle bloei ofwel, beter nog, de vrucht van de genade,
10

“Nihil est in intellectu, nisi prius fuerit in sensu”.

11

Romeinen 1,20
“Videmus nunc in enigmate tunc ad faciem “
13
Joh.1,18; 1joh.4,12
12

15
16

1Tim. 6,16“Qui Lucem inhabitat inaccessibilem, quem nullus hominem vidit, sed nec videre potest

Joh.14,21: Genesis 15,1
Ex decreto unionis.
19
1Cor. 2,9 : “nec in cor hominis ascendit”.
18

155

waarvan het Mens Geworden Woord het zaad heeft gepland en de wortel
midden in onze mensheid door de kracht van de Heilige Geest; en opdat we
Eeuwig Leven mogen bereiken, moest God een nieuwe vorm in onze geest indrukken, en er een nieuw vermogen overeen plaatsen.
Voegen we en passant, er even aan toe, dat de aanschouwing van God niet
eigen is aan de mens, het gemis ervan niet noodzakelijk een gevoelige pijn
teweeg brengt en de pijn van het vuur. Aldus zullen kinderen, die sterven
zonder Doopsel niet worden toegelaten tot de Aanschouwing van God, niettemin zullen zij God genieten tot op zekere hoogte; zij zullen Hem kennen met
de hulp van het licht van hun verstand, en zij zullen Hem innig liefhebben als
de auteur van hun wezen en de uitdeler van alle goeds.
De reden van deze leer stamt van het grote principe, dat de mens - beschouwd in zichzelf en in de staat van zuivere natuur - verschilt van de mens
die gedegradeerd is door de zonde evenzeer als hij die naakt is verschilt van
hem die zijn onderscheidingen en privileges zijn afgenomen als verdiende
straf. Bij gevolg is iedere mens met het gebruik van verstand en vrije wil
voorbestemd voor het eeuwig leven en bezit dus de vermogens en de nodige
middelen om dit verheven beloning te bereiken. Als hij het niet verkrijgt, dan
zal hij een ontzaglijk verdriet voelen, omdat hij door zijn eigen schuld het
goed, dat zijn deel moet zijn en zijn kroon heeft verloren, maar de kinderen,
die sterven zonder Doopsel, bezitten het zaad van glorie niet. Zij hebben
nooit haar prijs kunnen kennen. Hun goed en de kroon, die zijn lot zou zijn
geweest is aan hem voorbijgegaan. De geest, verlicht door het Doopsel, bezit
geen enkele dispositie, die hen voor de schouwing van bovennatuurlijke dingen geschikt maakt, zoals dieren het vermogen niet hebben om onderricht te
worden door het licht van het verstand en wiskundige en speculatieve waarheden te begrijpen. Aldus is het onlogisch om hen een goed toe te staan,
waarvoor zij van nature niet zijn geroepen. Deze kinderen die sterven zonder
Doopsel, zullen niet helemaal, volledig van God gescheiden zijn. Zij zullen met
Hem verenigd zijn in de betekenis, dat zij hun natuurlijke bestemming zullen
bereiken en God zullen zien voor zover dat mogelijk is, door het medium van
eeuwige wezens in de mate dat Hij Zichzelf manifesteert in de wonderen en
de orde van de schepping.
Kostbare leer is het, die zowel de goddelijke gerechtigheid met de goedheid
verzoent, een zoete troost voor Christelijke moeders, die om hun kinderen
treuren, die in een ongeluk zonder herboren te zijn door het Sacrament van
de Verlossing!
De mens zal God zien van “aangezicht tot aangezicht”. Hoe deze schouwing
zal zijn? Het zal niet zijn door een of andere voorstelling, door een beeld gevormd in onze geest. Ook zullen wij niet tot de kennis van God komen door
redenering of door bewijsvoering, zoals wij universele en abstracte waarheden in deze wereld leren.
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Het is eveneens zeker, dat wij Hem niet gedeeltelijk zullen zien of vaag zoals voorwerpen op een afstand, waarvan we slechts de contouren kunnen onderscheiden, maar die wij onvolmaakt en van bepaalde kanten zien. Zo zullen we God niet zien. Hij is een enkelvoudig, ondeelbaar wezen, niet samengesteld uit delen. Hij is in de grasspriet en in het atoom integraal. Wanneer wij
zeggen, dat Hij aanwezig is in alle sferen en plaatsen, dan leidt onze geest ons
op het verkeerde spoor. God is niet in iedere plaats, maar alle sferen en
plaatsen zijn in Hem. Hij leeft niet in iedere tijd, maar Zijn eeuwigheid bestaat uit een ondeelbaar ogenblik, waarin alle tijd is bevat. Dus we zullen
Hem zien zoals Hij is, in Zijn eenvoudigheid, in Zijn Drievoudige persoonlijkheid en in de zelfde manier zoals we elkaar van aangezicht en aangezicht zien
in deze wereld, “Sicuti est facie ad faciem”.
De visie zal door een onmiddellijke indruk van de goddelijke wezen in de
ziel verricht worden, door middel van een bovennatuurlijk licht: “het licht van
glorie. ‘Suarez definieert dit licht van glorie als volgt: “Een geschapen hoedanigheid en een bovennatuurlijke kracht van het intellect, ingestort in de ziel,
dat haar de geschiktheid zal geven en de kracht God te zien”. Dit Licht van
glorie zal de mens omvormen, zegt Dionysius; het zal hem vergoddelijken
door in hem het zegel en gelijkenis van de hemelse schoonheid in te prenten,
en hem gelijk te maken aan het beeld van de Vader. Zij zal de capaciteit van
de ziel voor kennis uitbreiden en vermeerderen in die mate dat het in staat
zal zijn immense en grenzeloze goederen te krijgen. Net zoals door middel
van het licht van de zon, ziet het oog de verschillende tastbare dingen en kan
zo gezegd de hele uitgebreidheid van het universum bevatten, gewoon met
behulp van het licht van het verstand, en de reden van zijn eigen bestaan en
intellectuele waarheden kan weten; zo ook, onder gedompeld in het “licht van
de glorie, zal het de oneindigheid hebben als haar domein en in een zin, zal
het God Zelf bevatten.
De Heilige Schrift leert ons dat het Licht van de Glorie is het Licht van God:
“In lumine tuo videbimus lumen”20) Door haar, zullen onze zielen zo worden
ondergedompeld in het licht van de goddelijke tegenwoordigheid, dat we met
St.Augus-tinus mogen zeggen, dat, in zeker zin, zij niet langer door hun eigen
kennis, maar door de kennis van God kennen en dat zij niet langer zien met
hun zwakke en beperkte ogen, maar met de ogen van God zelf: Erit intellectui
plenitudo lucis.- De vervoeringen die de “Visio Beatifica” ofwel de Gods Aanschouwing, zal opwekken in de uitverkorenen, zal hun harten over doen
vloeien van de meest onuitsprekelijke vreugden. Het zal een stroom van genietingen zijn en verrukkingen, leven in haar onuitputtelijke rijkdom, en de
bron van alle goed en van alle leven. Het zal, zoals St.Augustinus verder gaat
met te zeggen, gelijk zijn als een gave van God van Zijn eigen Hart, zodat wij
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mogen beminnen en verheugen met al de energie van de liefde en vreugden
van God zelf: Erit voluntati plenitudo pacis.
Het Eeuwig leven, zegt St.Paulus, is als een gewicht, als een overweldigd worden met al de genietingen, al de vreugden, al vervoeringen: “Een eeuwig gewicht aan glorie, “Aeternum Gloriae pondus; 21), een gewicht dat, door de
mens eerder te doen herleven dan hem te vernietigen, onuitputtelijk zijn
jeugd en vitaliteit zal vernieuwen in overvloed. Het is een huwelijk, waarin
de ziel haar Schepper in een eeuwige omarming omklemt zonder ooit enige
vermindering van verrukking te voelen op die dag, toen zij voor de eerste
keer verenigd was met Hem en Hem aan haar boezem drukte.
En evenwel, de uitverkorenen, die God zien, zullen Hem niet be-grijpen;
want het Lateraans Concilie leert, “God is onbegrijpelijk voor geschapen wezens”. Wij zullen God zien zoals Hij is, de een meer dan de ander, volgens onze
eigenschappen en verdiensten En evenwel, zouden we theologisch niet kunnen leren, dat de Onbevlekte Maagd zelf, die God helder en volmaakter ziet
dan alle engelen en alle Heiligen tezamen, een volmaakte visie en kennis van
God kan bereiken. God is oneindig en alles wat gezegd kan worden is, dat het
schepsel Hem ziet, zoals Hij is;(sicuti est), integraal(in integro); en toch ziet
hij Hem niet, in de betekenis van wat hij kan ontdekken aan Zijn volmaaktheden is niets in vergelijking met wat het eeuwige Wezen zichzelf beschouwt,
in de schittering van Zijn Woord en in eenheid van de Heilige Geest.
Indien wij een grof en incompleet beeld zouden mogen gebruiken– want we
moeten wel beseffen dat iedere vergelijking uit de tastbare werkelijkheid alle proporties en analogie verliest, wanneer het wordt toegepast op het terrein van het ongeschapen leven- we zouden zeggen dat, in vergelijking met
God, de uitverkorenen zijn als een reiziger, die op de oever van de oceaan
staat. De reiziger weet dat het de oceaan is, hij ziet met zijn eigen ogen de
oceaan, die zich uitstrekt en zich ontvouwd in de immensiteit, en dan zegt hij:
“Ik heb de oceaan gezien” Niettemin zijn er riffen en verre eilanden, die hij
niet ziet en zijn blik heeft alle rivieroevers en alle contouren van de oceaan
niet gezien. Zo zal de beschouwing van God geen onbeweeglijkheid betekenen
maar vooral activiteit, een steeds opgaande vooruitgang, waar beweging en
rust zullen worden samengebonden in onuitsprekelijke harmonie.
Om dit beter te kunnen begrijpen, nemen we als voorbeeld een geleerde,
die van nature vleugels heeft gekregen; Hij zou het vermogen hebben om alle
gebieden van de sterren en het uitspansel te bereizen; hij zou in staat zijn, om
alle verborgen wonderen in de talrijke groepen constellaties te ontdekken,
en deze geleerde zou van de ene sfeer naar de andere kunnen gaan, van de
ene planeet naar de andere. Al verder voortgaande in de onmetelijkheid, zou
hij van de ene verrassing in de andere vallen, de ene verbazing in de andere
een rijker schouwspel ziet hij onophoudelijk opdoemen, dat een ontzaglijk en
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stralender horizonten voor zijn blik openbaart. Maar er komt een moment
dat hij de grens bereikt en niet verder kan.
Maar oneindigheid heeft geen grenzen, geen bodem en geen kust. De gelukkige zeelieden van dat gelukkige oord, zullen nooit schreeuwen zoals
Christofor Columbus: Land!, Land! Zij allen zeggen:”God, altijd God, nog meer
God...Voor altijd zullen er nieuwe volmaaktheden zijn, die zij zoeken te winnen. Voor altijd steeds meer zuivere en bedwelmende genietingen zullen zij
zoeken te smaken. Zij zullen van glorie naar glorie gaan, van de ene vreugde
naar de andere; want, zegt de St. Gregorius van Nyssa: “Het oneindige Goed
heeft geen grenzen, het verlangen dat hij opwekt is onmetelijk.22)
De visie en kennis van God zijn voldoende voor het complete en volmaakt
geluk van de mens; de kennis die hij zal hebben van eventuele wezens, en van
de zichtbare, eeuwige natuur is het gezelschap en toevallig deel van zijn geluk
Thomas van Aquino legt ons deze waarheid uit met zijn onvergelijkelijke
kracht van zijn bewijsvoering: “Alle kennis, waardoor de geschapen geest
wordt volmaakt is bestemd voor de kennis van God als haar doel. Hieruit
volgt, dat hij die het wezen van God ziet, zijn geest heeft gericht op de hoogste perfectie, en wordt niet nog volmaakter door andere objecten te zien dan
God; tenzij, evenwel, de objecten bijdragen om God nog beter te zien. Over dat
zelfde onderwerp zegt St.Augustinus, in zijn boek V van zijn Confessiones.
“Ongelukkig is de mens, die alle geschapen dingen kent, maar onwetend is
van U, o Hoogste Waarheid. Gelukkig is hij echter die U kent, zelfs indien hij
niets zou weten van een geschapen ding. Hij die zowel U kent en ieder wezen
in het universum is hierdoor niet gelukkiger, maar hij is gelukkig enkel en
alleen omdat hij U kent”.23)
Niettemin zal het zien van de goddelijke essentie de heiligen niet zozeer in
beslag nemen, dat zij de uiterlijke wonderen van de zichtbare wereld vergeten of hun relatie met de andere uitverkorenen voorkomen. Wanneer we in
dit leven een van onze gaven concentreren op een object, worden onze andere vermogens zwak en inactief gelaten. Maar de Visio Beatifica, ver van de
uitoefening van onze intellectuele en sensitieve vermogens te verlammen, zal
hun energie en penetratie honderdvoudig vergroten. Zo zag de mensgeworden God duidelijk de goddelijke essentie, en toch converseerde Hij vertrouwelijk met de mensen, zat aan hun tafels en nam vrij alle gewoontes van het
gewone leven over. De Engelen, bevestigd in de Genade, genieten volmaakte
zaligheid, en zien onophoudelijk het gelaat van hun Vader, die in de hemel is.
Niettemin beschikken zij over en coördineren de materiële elementen, overzien de beweging van de sterren, en zijn niet afgeleid van de aanwezigheid
van God wanneer zij ons hun bijstand verlenen bij onze pelgrimstocht, of
wanneer zij ons verlichten met hun inspiraties. Verder leert het Geloof, dat er
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geen waarneembare ruimte van tijd is tussen het moment van sterven en dat
van de vervulling van het oordeel, en hetzelfde moment, dat de rechtvaardige
ziel bevrijd is van de banden van zijn lichaam, wordt hij toegelaten in de hemelse beloning, evenzo als de verdoemde ziel op het zelfde moment van sterven wordt geleid naar de plaats van zijn eeuwige verwerping.
Stel je nu iemand voor, wiens innerlijk oog, zorgvuldig gezuiverd door goddelijke genade, zich nooit zichzelf bezoedeld heeft door de giftige adem van
een hartstocht. Deze mens is misschien slechts een ongeletterd of gewoon
dorpsmens, voor wie de bescheiden lering van de Kerk voldoende was. Hij
sluit zijn lichamelijke ogen op het sombere licht van deze aarde, en, als een
gevangene die uit het donkere rijk van schaduwen naar buiten treedt, ziet
voor de eerste keer de gouden stralen van de Morgenster, deze man, bevrijd
van de banden van zijn lichaam, wordt overstelpt door een vreemd en verblindend licht; Hij wordt op de drempel gelegd van alle wetenschap en iedere
schittering. Alle onvolmaakte beelden, die hem verhinderden van de open beschouwing van de waarheid, worden in het vuur van het goddelijke licht verteerd. De heilige duisterheden van het geloof verdwijnen: hemel, natuur, en
God zijn niet langer raadsels voor deze koning van glorie.
In een oogwenk, begrijpt hij zowel het geheel als ieder detail van dit paleis
van de schepping, dat nu zijn erfdeel is en domein; met een enkele blik neemt
hij haar immensiteit in zich op, en doorgrondt de verhoudingen en geheimen,
en de inwendige krachten van de elementen; met een enkele wending van
zijn gedachten, bezoekt hij die kolossale sferen in het firmament, die zo ver
weg staan, dat zij aan kennis en berekening ontsnappen. De boom der kennis
ontvouwt een rijke collectie vruchten voor hem; hij voedt en lest zijn dorst
aan de ooit luxueuze fontein. Hij voelt geen enkele dorst meer naar kennis, en
voor hem is er geen nacht meer, geen twijfel, geen nieuwsgierigheid of zoeken.
Oh!, met wat een jaloersheid zullen de wijze mensen van deze wereld, die
hun tijd verspillen met ontwerpen van futiele theorieën, en God vergeten
omwille van toegeven aan speculaties en nutteloze onderzoekingen, dan kijken naar bescheiden mensen, die God liefhebben en hun hart zetten op ware
wijsheid! De kleinste reflectie van zijn kennis zal alle ontdekkingen en alle
verworvenheden van de mensheid vanaf het begin van de tijd in de schaduw
stellen.
In dit leven zouden we bezwijken onder zulk een overvloed aan licht; de
ordening van onze constitutie zou worden vernietigd en onze vitale functies
opgeschort.
En toch; is deze kennis van de geschapen wezens minder dan een druppel
water in vergelijking met een wetenschap van een hogere orde. De geest van
de uitverkorenen gaat in contact met de wereld van de geesten binnen; Zij
zien de schoonheid van de gelukzalige zielen, die verlicht zijn door de goddelijke gelijkenis, versierd met de liefde en haar stoet van deugden, als van een
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bruidsgewaad; zij zien de Cherubijnen, ontvlamd van hun vurige ijver, de
Vorstendommen en de Heerschappijen met hun kracht en de Serafijnen, uitgerust met hun onstoffelijke vleugels waarmee zij zich bedekken voor de Majesteit van het Lam; Zonder hulp van geluid en hoorbare woorden, gaan zij in
onuitsprekelijke conversatie met hen. Hun lichtende, subtiele, en onlijdbaar
lichamen bieden geen obstakel aan de activiteit van het intellect en de uitoefening van hun vermogens. 24)
Welnu, we zullen U begrijpen, verborgen Mysterie van de goddelijke Incarnatie, en wij zullen duidelijk zien, hoe de goddelijke natuur, substantieel verenigd met de menselijke natuur, in de persoon van het Woord, hem heeft gekroond met de volheid van zijn voorrechten en schitteringen, heeft hem verheven boven alle Engelen en alle Hiërarchieën. Dan, O Maagd Maria, uw eerbiedwaardig Moederschap zal niet langer onbegrepen blijven voor ons, en
samen met de koren der engelen, zullen wij, U Gezegende, verkondigen, en
dank zeggen voor de schatten van Heiligmaking van Uw Onbevlekt Hart.
Hoe heerlijk zal het zijn met een enkele blik al de wonderen van de Meest
Hoge God in het rijk van de natuur, als in de orde van de Genade te beschouwen. Dan zal het zijn, dat de uitverkorenen in hun verrukkingen eensgezind
in koor in gezang zullen uitbarsten. “Wat zijt Gij wonderbaar in Uw werken, O
mijn God! Nu is het universum een tempel geworden, waar de grootheid en
verhevenheid van Uw Naam zijn uitgespeld in indrukwekkende en onuitwisbare lettertekenen. Zegening en eer, wijsheid, en kracht aan onze God, in de
eeuwen der eeuwen.!”
De Hemel is de rust van het intellect van de mens, de rust van zijn wil en van
zijn gevoelens.
We zullen God liefhebben, zeiden we, met de liefde, die Hij heeft voor Zichzelf. Maar, wat ons dikwijls bang maakt in dit leven, wat ons de Hemel doet
afwijzen met een soort van walging of weerzin en vrees, dat is dat wij ons inbeelden dat in dat oord, alle natuurlijke gehechtheden van ons hart zullen
zullen verdwijnen en onoverwinnelijk uitgeblust door de veroverende uitbundigheid van de liefde waarin wij zullen worden ontvlamd door de Schepper. Oh! Het gehele Christelijk Geloof protesteert tegen deze dwaling. Hoe zou
de religie van Jezus Christus, die zo streng onze ondankbaarheid en onze ongevoeligheid veroordeelt, de uitdoving van alle onze nobele en eerlijke
vriendschappen als voorwaarde stellen van onze hemelse beloning? Hoe zou
de natuurlijke liefde van man en vrouw, vader en zoon, moeder en dochter,
tot wie God ons verplicht in dit leven, worden buitengesloten van de bestanddelen van onze eeuwige kroon? Zal de Kerk van de Hemel, waar al onze gevoelens zullen worden gezuiverd en al onze natuurlijke strevingen en aspira24

Zuivere geesten hebben een taal die, alhoewel niet hoorbaar of lichamelijk, niettemin heel verstaanbaar is. Het heeft
plaats, wanneer een daad van hun wil hun gedachte leidt naar hem waarnaar zij willen bekend maken. Zo kunnen zij tot
anderen spreken zonder te worden begrepen en of gehoord door allen. Engelen taal schijnt heel eenvoudig overbrenging van gedachte te zijn, door een daad van de wil naar een andere engel, die dan alleen kennis ervan heeft.
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ties zullen worden verheven naar de meest supermenselijke graad van volmaaktheid, en zal op de ruïne worden gevestigd van al waaraan het hart aan
was gehecht, al onze herinneringen en familie banden? Neen! Moge God dat
verhoeden!
Wat wij leren als zeker dat is, dat wij elkaar in de hemel weerzien en herkennen. Zo is het getuigenis en de constante leer van de Traditie. In Afrika, de
H.Cyprianus, in het heidendom geboren en na zijn bekering bisschop van
Carthago was, weten wij, dat hij voelde bestemd te zijn voor het martelaarschap,en spoorde de gelovigen aan de dood dapper en zonder vrees tegemoet
te treden en sprak er met hen over als een genaden gave van de Hemel. “Laten we ons dan haasten”, zei hij, “en rennen om ons Vaderland te zien, en onze
broeders te groeten, want we worden verwacht door een groot aantal, dat
ons dierbaar is; we worden verlangd door een menigte familie, broeders,
kinderen, die, verzekerd voortaan van hun onsterfelijkheid, nu nog bezorgd
zijn voor ons heil en redding. Laten we hen gaan zien, laten we hen gaan omhelzen...en wat een vreugde voor ieder van ons, voor hen en voor mij!”
Onder de Grieken te Constantinopel, St.Theodorus van Studium, een voorname belijder van het Geloof, troostte dikwijls rouwende families. Hij schreef
naar een vader wiens zonen allemaal dood waren: “Uw kinderen zijn niet verloren, maar blijven voor u veilig en behouden, en zodra u het einde van dit
sterfelijk leven bereikt hebt, zult u hen weer zien, vol vreugde en blijdschap”.
Hij schreef naar een man, die juist zijn vrouw verloren had: “U hebt een
hoogst waardige echtgenote voor u in de aanwezigheid van God. Wat zou je
hier nog zoe-ken? U moet trachten haar weer te ontmoeten, op het tijdstip
bepaald door de Voorzienigheid
“Zonder twijfel zullen de echtgenoten die van de aarde zijn gekomen zelf in
de Hemel zijn als engelen en zullen de genietingen van de zinnen niet meer
hebben.25) maar zullen de eeuwig zuivere geestelijke genoegens smaken, en
zoals zij tijdens hun aardse ballingschap één waren in het vlees, zo zullen zij
in glorie één enkel hart en ziel vormen, in de genietingen van een andere
eenheid die nooit eindigen zal”.
In de hemel, zullen wij elkaar zien en herkennen en in de hemel zullen we
elkaar beminnen.
Het is waar. In dit gelukkig oord, zal geloof verdwijnen voor de zon van de
grote werkelijkheden; de bewoners van het hemelse Jeruzalem, in het bezit
van hun finale einde zullen niet langer ondersteund hoeven te worden door
de vleugels van de hoop. Maar liefde, in haar volle ontplooiing zal als een grote koningin uitblinken, in al haar kracht en volmaaktheid. Alle voorwerpen
en zaken die hier beneden onze harten bekoren en voor ons aantrekkelijk
waren, zullen met een intensiteit duizend maal groter en zonder een obstakel te ontmoeten, handelen op harten van uitverkorenen. Zo zijn wij in dit le25

Matheüs 22.30
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ven gefascineerd door schoonheid, door uitstekende kwaliteiten van geest en
hart; de intensiteit van het gevoel dat ons dwingt ons te verenigen met een
beminde vermindert, wanneer we zijn fouten en tekortkomingen ontdekken.
In de hemel echter zullen we onze vrienden smetteloos vinden en hun trekken zullen stralender zijn dan de helderste lucht; zij zullen worden begiftigd
met een bevalligheid en bekoorlijkheid, die sterk en voor altijd voor onze
harten aantrekkelijk is. In dit leven, is liefde nog steeds het gevolg van dankbaarheid en onze harten gloeien bij de herinnering aan weldaden en bewezen
diensten. Alleen in de hemel zullen we de uitgestrektheid herkennen en de
prijs van de genaden van ieder soort, dat onze weldoeners over ons hebben
uitgestort.
Dan zal het kind alle schatten lezen van genaden en zorg en tederheid, besloten in het hart van zijn moeder. Hij zal dan weten, dat, naast God, het de
tranen waren, de gebeden, en verzuchtingen van die moeder, die zijn redding
en verlossing en heil teweeg hebben gebracht. “Oh moeder” zal hij uitroepen,
“Ik beminde u, omdat u mij een aards leven gaf, en mij voorzag van voedsel en
mijn kinderlijke behoeften; nu heb ik u duizend maal meer lief, vanwege het
eeuwige leven, dat ik ontvangen heb, zonder welke het eerste een noodlottige
gave zou zijn geweest en een kwelling voor mij”.
O nieuwe en gelukkige Monicas, hoe groot zullen uw triomfen en vreugden
zijn, wanneer u zichzelf omringt ziet door een hele kroon kinderen, wier glorie u hebt verzekerd na hen in het bestaan te hebben gebracht! Dan, Christelijke vaders, zullen uw offers, moed en heldhaftige standvastigheid door uw
zonen te sterken door goed voorbeeld, en hen opvoeden door nobele, ijverige
training, niet meer ongekend zijn. Dan, O vriend, zullen zij leren van uw
moeiten, je vrome pogingen om een vriend van ondeugd en ongodsdienstigheid af te houden en, door onschuldige verlokkingen een ziel, het voorwerp
van je vurig verlangen, te vangen. Dan zullen we je zegenen, de levendigheid
van onze herinneringen opwekken met een uitstorting van liefde; we zullen
de schuld van ons hart in eeuwige dankzegging aflossen.
Tenslotte, de liefde, die in onze harten de herinnering opwekt aan ontvangen gunsten of de aangeboren aantrekkelijkheid van natuurlijke eigenschappen wordt gewoonlijk ondersteund en vernieuwd door vertrouwelijkheid en
wederzijdse uitwisseling van indrukken en gedachten. Hoe, dan zal ik de onuitsprekelijke uitwisselingen beschrijven, waarin de uitverkorenen hun harten openen aan elkaar, die broederlijke, intieme conversatie, waarin zij, op
ieder moment, in hun hemelse taal aan elkaar de pakkende emoties van hun
harten zullen overbrengen?
In dit leven, wanneer we de conversatie horen van superieure geesten, die
gerijpt en getraind zijn door ervaring en diepe reflectie, dan verliezen we de
zin van tijd, onder de betovering en fascinatie van hun woorden. We zitten
voor het haardvuur gedurende lange winteravonden, met de vallende
sneeuw en de stormwind en luisteren nieuwsgierig en met verrukt en onver-
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flauwde aandacht naar de zeeman terug van verre kusten, of de krijger die
ons vertelt over de gevaren van een lang beleg en de duizend beelden van
dood die hij ontmoette te midden van de gevaren van oorlog.
Hoe veel groter zal onze fascinatie zijn, wanneer wij aan de grote haart zitten van onze hemelse Vader, en luisteren, terwijl onze broeders ons verhalen
vertellen van hun verleiding en vele bekoringen en van de aanvallen van de
hel, waarover zij triomfeerden. We zullen niet moe worden van het horen
over deze overwinningen; deze gevechten, gevoerd in stilte tegen de zwakheid van het vlees en de verwarring van iemands eigen gedachten. We zullen
hun inspanningen bewonderen en hun heldhaftige edelmoedigheid. We zullen de bochten en kronkelingen en onzekerheden weten van ons vallen en
opstaan door de genade van Gods Geest, door een sterke maar zachte impuls,
ons leidde naar de haven van rust en keerde zelfs de omwegen en falen tot
een bedrage aan de opbouw van een onbederfelijke kroon. Ach! Dezen zullen
de onuitputtelijke onderwerpen zijn van conversatie, die nooit hun interesse
en bekoorlijkheid zullen verliezen.26)
Het is waar dat de glorie en het geluk van de uitverkorenen zal worden toebedeeld naar verhouding van hun verdiensten, en dat zij zullen verschillen in
schoonheid, zoals de sterren aan het uitspansel zelf verschillen in omvang en
helderheid.27) Niettemin, eenheid, vrede en harmonie zullen niet minder
heersen in deze ontelbare slagorde, waarin de mindere rang samengaat met
de hogere in de rust en harmonie van allen.
Delen in de verovering van dezelfde vreugde en dezelfde : ”Anders is de
glans van de zon, anders de glans van de maan; zelfs de ene ster verschilt van
de ander in glans. Zo is het ook met de opstandding der doden.
De uitverkorenen zullen onder elkaar slechts één hart vormen. Hun ene
band zal niet meer kracht of eigen belang zijn, maar liefde. Vormend één lichaam, waarvan Jezus Christus het Hoofd is, en levende stenen geworden van
het ene gebouw, zullen zij liefde. Ieder zal rijk zijn in de rijkdom van allen;
ieder zal trillen in het geluk van allen. Zoals de schepping van een nieuwe zon
zou verdubbelen de vuren, die de lucht verwarmen, zo zal iedere nieuwe zon
in de Stad Gods de mate van zaligheid doen toenemen met alle geluk en glorie.
26

Zal de verdoeming van een menigte zielen, die eens door vriendschap of verwantschap verbonden waren met de uitverkorenen niet hun vreugden dempen? Of moet men zeggen, dat de zielen, verteerd door liefde, de verworpenen haten
met een eeuwige haat? Laten we luisteren naar wat Thomas van Aquino hierover te leren heeft: “Het is mogelijk”, zegt hij,
je te verheugen over een ding op twee manieren: je verheugen over een ding absoluut en in zover het wordt beschouwd
in zichzelf. Welnu, de uitverkorene zal zich niet verheugen over het lijden van de verdoemde op deze manier. Maar het is
ook mogelijk je te verheugen over hetzelfde ding, vanwege de bijkomstige omstandigheden. Vanuit dit oogpunt zullen de
uitverkorenen zich verheugen over de straffen van de verdoemden, met het oog op de orde en uitwerking of effecten van
Gods gerechtigheid in hen; en tegelijkertijd, zullen zij zich verheugen over het feit dat hun de straffen van de Hel bespaard zijn gebleven”.(Summa Theologica, Supp,Q.94,a.3) Overigens, is Gods Liefde niet oneindig volmaakt? Hij zou zich
dan ook ongelukkig moeten voelen bij het zien van de verdoemden. Is het dus iets, dat het geluk van een Heilige Paulus,
een H.Johannes, of een H.Theresia zou moeten drukken, te weten, dat de demonen eeuwig ongelukkig zullen zijn ?
27
1Korinthiërs15,41: “De zon heft een schittering van zichzelf, en ook de maan en de sterren hebben de hunne. Zelfs de
sterren verschillen de een van de ander in helderheid”.
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Nogmaals, net als spiegels, die tegenover elkaar staan, zijn niet verarmd
door de wederkerige reflectie van hun stralen, maar eerder, door de beelden
worden vermenigvuldigd en iedere spiegel reflecteert, in haar eigen focus
punt het licht en de voorwerpen verbeeld in de focus van allen – zo ook zal
iedere uitverkorene de stralen reflecteren van zijn helderheid op alle anderen. De apostel zal op de Engel de genade van de ontvangen prediking, reflecteren en de engel zal zijn kennis en schatten van zijn scherper inzicht op de
apostel reflecteren. De profeet zal de genade van zijn visioenen terugvoeren
op de martelaar, en de martelaar zal de profeet met zijn palmen en trofeeën
kronen. De smetteloze schoonheid en gratie van de maagd zal op het gelaat
van de boetelingen en de kluizenaar, geteisterd en verteerd door vasten en
kastijding en de bekeerde zondaar zal meer markant de verdiensten en voorrechten van onschuld bewaard met integriteit manifesteren.
Er zal voor naijver en afgunst geen plaats meer plaats zijn. Iedere uitverkorene zal het compliment van zijn persoonlijke goedheid van het goede van
zijn broeders ontvangen. We zullen even helder hun zielen lezen als zij de onze. Op dit punt, roept St.Augustinus uit, “Oh, gelukkige hemel, waar evenveel
paradijzen zullen zijn als ingezetenen, waar glorie tot ons komt langs de vele
kanalen als er harten zijn om ons hun bezorgdheid en affectie te tonen, waar
wij even veel koninkrijken zullen bezitten als er koningen zijn, die in onze
beloningen delen. “Quot socii, tot gaudia”.
Zo zijn de vreugden van de Hemel. Laten we zeggen, dat zij zuivere vreugden zijn. Zonde is voor altijd in de hemel uitgesloten. De uitverkorenen zijn
niet meer in staat om de kleinste schaduw van een fout of onvolmaaktheid te
begaan. In de Heilige Schrift wordt eeuwig leven onvergankelijk, onbederfelijk genoemd – aerterna, immarcesibilis, incorruptibile. Deze woorden zouden
niet juist zijn, als de heiligen in ongenade zouden kunnen vallen, en dit vooruitzicht zou alleen al voldoende zijn, om hun geluk te verminderen.
In ons sterfelijk bestaan, gebeurt het zelden, dat onze zuiverste en heiligste
vreugden niet een mengeling van waan en zelfvoldoening bevatten. De ziel
die zich gelukkig voelt, trekt zich terug in zichzelf om beter te genieten: zij
ervaart een levendiger en meer geconcentreerde manier van leven. Zij onttrekt zich in zekere zin aan de gedachte van God, die haar alleen zou moeten
bezitten en haar vullen.. Daarom voelden de heiligen een soort bezorgdheid
en ongemak te midden van welvaart. Ze wisten dat, in dit leven, de meest
eerbare genoegens en de zoetste en meest geoorloofde vreugden altijd iets
verzwakkend en bederfelijks hebben voor de Christelijke ziel.
Evenwel, in de Hemel, de glorievolle zaligheid, verre van de ziel menselijker
te maken, verheft zij haar en maakt haar meer spiritueel. Hun bewustzijn van
geluk is niet anders dan dat van God. De symfonieën, die hun oren strelen, de
lichten waar de ogen zich in baden, de geuren, die hun betoverde neusgaten
inhaleren zijn niets anders dan de kracht van God, die zichzelf waarneembaar
maakt voor hun zinnen. En het effect van dit veelsoortige genot is niet om hen
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te verleiden, door reflectie, om terug te trekken in overdreven verstrooidheid
met zichzelf en de lagere volmaaktheid van hun natuur, mar, eerder, om hen
te inspireren op te stijgen met onuitputtelijke energie en zichzelf te verliezen
in steeds dichter omarming van God, die hen doordrenkt met zijn volheid
door alle hun zinnen en door dringt iedere porie van hun wezen. Op hun lippen vermengt de schreeuw van vreugde zich met die van aanbidding en
dankbaarheid. Zij zeggen niet zoals die vleselijke leerlingen, “Het is goed hier
te zijn: “bonum est hic nos esse”; maar zij roepen uit: “Heilig, Heilig, Heilig is
God de Almachtige”.
Verrassend, de Hemel is hoe dan ook het tegengestelde van de aarde! Hier
beneden is de mens hersteld en nieuw gewassen in waardigheid en morele
waarde door lijden en offer. In de Hemel is het omgekeerd: hij is volmaakt en
vergoddelijkt door de vloed van genietingen waarin hij is ondergedompeld.
De hemelse vreugden zijn vreugden, die zuiver zijn en duurzaam. Stel je
voor een man op aarde als Salomon, aan wiens al zijn wensen werd voldaan.
Hij heeft fortuin, jeugd en gezondheid; Zijn hart vind tevredenheid en rust in
de aanwezigheid en gezelschap van zichtbare schepselen, die hij bemint. Alle
soorten van verlokkingen combineren om deze man zijn geluk compleet te
maken. Toch zijn er tijden dat hij neerslachtig was en verdrietig en bang. Van
zichzelf zegt hij: “Mijn geluk is kortstondig. Iedere dag die voorbijgaat, verwijdert een stukje ervan, en spoedig zal het er niet meer zijn”.
In de Hemel is het geluk stabiel. De uitverkorenen, bevestigd in glorie, zijn
ontoegankelijk voor angst. De eeuwen komen en gaan en volgen elkaar op
zonder dat hun geluk minder wordt en zonder dat een enkele lijn hun gelaat
kreukt. De zekerheid eeuwig de weldaden te bezitten, die zij als dierbaar
houden, vermenigvuldigt hun zoetheid honderdvoudig. Wat een bron van jubel, wanneer, na duizend eeuwen zijn vervlogen, zij reflecteren naar de dag in
het verre verleden, toen zij hun triomferende opstijging maakten en zeiden,
“Niets is nog geëindigd; Ik heers vandaag, vandaag ben ik in bezit van mijn geluk, en ik zal het bezitten zo lang God – God blijft – dat wil zeggen: voor altijd
en altijd!...
De hemelse vreugden zijn duurzaam vreugden; zij zijn aan geen enkele opeenvolging onderworpen.
De uitverkorenen in de Hemel zijn geen gevangenen meer van de tijd. Hun
nieuwe leven gaat niet voorbij in meetbare uren. Voor hen is er geen verleden
of toekomst meer; maar, levend het leven van God, zijn zij verankerd in een
eeuwigdurend heden.
Op de aarde zijn onze vreugden opeenvolgend: de genoegens en indrukken
die wij gister voelden zijn niet die we vandaag voelen. Geluk kom slechts
druppel voor druppel. Het wordt niet aan iemand gegeven om in een ogenblik
de vreugde van één dag samen te rapen: Hij zet zich volledig in, in de onveranderlijke, ondeelbare eenvoud van Zijn wezen.
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Vanaf het eerste moment van hun inlijving in het goddelijk leven, is de zaligheid van de heiligen compleet en voltooid. Daar de toekomst het op geen
enkele manier vermindert, zo verlangen zij niet naar iets uit het verleden.
Verlicht door de oneindige helderheid van het Woord van God, zien zij de gebeurtenissen, die over duizend jaar zullen worden volbracht even helder als
die welke werden vervuld een duizend jaar geleden. Ieder moment, zegt
St.Augustinus, ervaren zij, als het ware, een gevoel van eeuwige vreugde. Ieder moment, voor zover is toegestaan voor geschapen wezens, absorberen zij
de kracht van de goddelijke deugd, Ieder moment, doet de eeuwigheid hen
voelen het totale gewicht van haar vervoeringen, haar vreugden en haar heerlijkheden. Deus totus simul delectat. Deus erit memoriae plenitudo aeternitatis.
Eens beschreef Augustinus de wonderen van de Stad Gods aan zijn gelovigen van Hippo. Dat deed hij met zoveel pathos, met die gouden welsprekendheid, gevoed aan de fontein van de Heilige Schrift, welke deed geloven alsof
een engel sprak, niet een bewoner van de aarde. De gelovigen waren diep
ontroerd en geboeid en voelden als het ware meegesleept naar die feesten
van eeuwigheid, waarvan zo’n aangrijpend beeld werd geschetst, dat zij een
soort visioen hadden van die dag dat de Heer hun hoofd zou versieren met
een onvergankelijke lauwerkrans. Plotseling was zijn emotie zo sterk, dat zij
in zuchten en wonder kreten uitbarstte, in tranen, die vloeiden van ieders
oog. Het respect verschuldigd aan de gewijde ruimte en de stilte, opgelegd
door de gewijde spreker waren vergeten, en ieder riep de dag aan, wanneer,
ver van alle ellende, hij overvloedig zou drinken aan de wateren van waarheid en leven. Ieder beefde opdat niet, overweldigd door zijn broosheid of afgeleid door verstrooiing, hij zou worden beroofd van de zalige beschouwing.
Van alle kanten van de heilige plaats klonken de woorden: “O schone Hemel,
wanneer zal ik je zien? Zal ik zo dom zijn om de genoegens en geluk van één
dag te verkiezen boven jou. Wie zou niet jou willen kopen tegen een prijs van
de zwaarste offers en zwoegen?”
Onderbroken door deze uitroepen en verzuchtingen, en verrast door het
effect veroorzaakt door zijn woorden, was Augstinus niet minder ontroerd
dan de menigte. Hij wilde verdergaan, doorgaan met het schilderen van het
hemelse Jeruzalem, dat hij begonnen was; maar het snikken van de luisteraars en van zijn eigen emoties stokte zijn stem; en zijn tranen, gemengd met
die van zijn mensen, vormde als het ware een stroom van rouwen voor de
smart van de ballingschap en de verwijderdheid van het beminde vaderland.
O heilige Opperpriester, hoe verlang ik de pathos van uw stem op mijn lippen te hebben! O gouden eeuw van de vroege Kerk, toen de bekoring van de
onzichtbare goederen en de beloften van het toekomstige leven zo’n levende
indruk op de zielen uit oefende - wie zal je weer tot ons terugbrengen? Indien
onze woorden niet de kracht hebben om de bronnen van tranen te openen,
moge de hoop en de herinnering u, O Stad van God, op zijn minst onze verlangens opwekken; mogen ze aan onze banale begeerlijkheden paal en perk
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stellen en dienen als een tegen gewicht en aan de aantrekkelijkheden van lage begeerten , die ons bederven!
Ach! We houden van macht en glorie; we willen zo graag overal aanwezig
zijn en bevelen geven. Waarom, dan, wenden wij ons af van de adel van onze
bestemming en doen wij afstand van de onsterfelijke heerschappij die God
voor ons bereidt? We houden van genot en vreugde; we bekennen dat het leven ondraaglijk is, als affecties en vreugde niet haar tegenslagen en bitterheid verzachten. Waarom dan het ene werkelijke geluk verachten en verlangen dat de bron van genot en vreugde opdroogt samen met het tegenwoordige leven?
Laat de mensen, wier hoop alleen is gericht op de dingen van deze wereld,
en de onbeperkte schenking van haar gaven zoeken; laat ze hun genot en glories zoeken in de onbepaalde perfectie van materiële dingen; laat ze zich gelukkig prijzen, omdat ze duizend handen aan het werk zien om hen te dienen
en een duizend machines en instrumenten laten draaien om hun ideeën en
grillen uit te leggen en te vervullen.
“Deze goederen verminderen, zegt de Gregorius de Grote, deze voorwerpen verliezen hun illusies en worden verachtelijk, wanneer wij de natuur en
de immense beloningen beschouwen, die ons beloofd zijn. Aardse goederen
gemeten tegen de zaligheid van Boven, schijnen ons niet meer als een voordeel, maar eerder een last en pijnlijke tirannie. Het tijdelijk leven vergeleken
met het eeuwige verdient niet te worden genoemd leven maar dood28).
Van de andere kant, om in de hemelse Stad te leven te midden van de koren
der engelen, omgeven door een licht dat niet te beschrijven is en de geestelijke en onbederfelijke vlees is niet zwakheid, maar koningschap en overvloedig leven.
Ach! Als onze geest wordt geprikkeld bij de gedachte aan zoveel rijkdom en
grootheid, en verlangt naar die plaatsen te vliegen, waar geluk geen grenzen
kent, laten we bedenken, dat grote beloningen slechts worden verworven na
grote strijd; en dat niemand gekroond zal worden, die niet de goede strijd
gestreden heeft.29)
Laat ons dan met de profeet verheugen over de dingen die tot ons gezegd
zijn: “Ik zal opgaan naar het huis van de Heer”30) maar dat onze harten zich
niet laten hechten aan het lijm van zinnelijke dingen, dat onze voeten altijd in
afwachting staan van Uw hemelse hoven O Jeruzalem, gebouwd als een Stad,
wanneer zullen wij getuige zijn van uw plechtige en statige ceremonieën,
wanneer zullen wij herenigd worden met die Hoeksteen, die haar fundament
is, haar kracht en het metselwerk van ons gebouw? “Jerusalem, quae aedificatur ut civitas”. Talloze stammen, legioenen apostelen, profeten, martelaren en
maagden, gewone mensen van alle rangen en standen, zijn het hof van uw
28

Homilia 37 in Evangelia
2Timotheus 2,5
30
Psalm 122,1 : “Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi, in domum DOMINI ibimus”.
29
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domein al overschreden. Hoe begerenswaardig is hun lot, want zij zijn bevrijd
van onze bekoringen, onze ellende en onze misères! “Illuc enim ascenderunt
tribus, tribus Domini”. Gezeten op tronen die zij zelf hebben opgericht, hebben zij gebouwd op waarheid en recht. Trouw en toegewijd aan hun Meester
tot de dood, hebben zij het verdiend met Hem te delen in de erfenis van het
huis van David. “Quia illic sederunt, sedes in judicio, sedes super domum David”. - Dit is de enige ambitie die ons is toegestaan. Alles wat niet het hemels
Jeruzalem is, is ons onwaardig.. Laten we alleen vragen om de goederen en de
vrede die het bevat. Laat we alleen denken aan de Hemel, laat we alleen de
Hemel zoeken, laat we schatten verzamelen voor de Hemel, en laten we alleen
leven voor de Hemel.31). “Propter Domum Domini nostri quaesivi bona tibi”>
Nog een paar minuten, en alles dat moet eindigen zal er niet meer zijn; nog
een poos ons best doen, en we zullen aan het einde zijn; nog een een beetje
strijd en we zullen de kroon ontvangen; een wat offers en we zullen in het
hemels Jeruzalem zijn, waar liefde altijd nieuw is en waar geen ander offer zal
zijn dan lof en vreugde. Amen!
+++++++

31

Psalm 12,2
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Het Christelijke Offer
Wat is de H.Mis?
De H.Mis is het onbloedige Offer van het Nieuwe Verbond,
waarin Christus zich zelf onder de gedaanten van brood
en wijn aan zijn hemelse Vader opoffert door de Priester.
Welke zijn de drie voornaamste delen van de H.Mis? De
drie voornaamste delen van
de H.Mis zijn:
1.De Offerande van brood en
wijn.
2. De Consecratie.
3.De Communie
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De 8ste Conferentie
het Christelijke Offer
ofwel
het Heilige Misoffer
en het daaraan verbonden
Offerpriesterschap.
“Caro Mea vere est Cibus, et Sanguis Meus vere est Potus”.... (Joh. 1, 56)
“Mijn Vlees is waarlijk Spijs en mijn Bloed is waarlijk Drank”…
Ons hart is een Altaar. Het slachtoffer op dit altaar is onze natuur, die naar
het kwade neigt. Het zwaard, dat dit slachtoffer – ons hart- moet slachten is
onze geest van offervaardigheid en versterving. Het heilige vuur dat dag en
nacht moet branden op dit altaar van ons hart, is de Liefde voor JEZUS CHRISTUS. De krachtige en levendmakende adem, die inspireert en dit heilige liefdevuur voedt, is de EUCHARISTIE.
De Eucharistie is een Sacrament van de levenden. Als zodanig schenkt zij het
Bovennatuurlijke Leven en Heiligmakende Genade. Behalve deze eigenschap,
die zij deelt met de andere Sacramenten, heeft de Eucharistie nog een andere
en bijzondere kracht van zichzelf, dat is die, welke is getekend door deze
Woorden van Jezus Christus : “Mijn vlees is waarlijk spijs en Mijn bloed is
waarlijk drank”. Deze woorden legt het Concilie van Trente als volgt uit: “Alle
materiële effecten, die het voedsel in ons lichaam heeft, worden door de Eucharistie geestelijk in onze ziel uitgewerkt”.
Zoals voedsel ons lichaam sterk maakt en doet groeien tot aan een bepaalde
leeftijd; zo geeft de Eucharistie kracht tegen de bekoringen, en doet zij de ziel
groeien in deugd en gerechtigheid. Hoe rijker het stoffelijke voedsel, hoe
scherper het smaakzintuig, des te heerlijker smaakt het voedsel. Zo ook: hoe
zuiverder het hart en hoe beter voorbereid de geest, des te zoeter de Eucharistie. Het is door de Eucharistie dat de God van glorie zijn Zaligheid binnenbrengt midden in onze ellende. Zij is de bron van alle devotie, van alle grootheid en heiligheid.
De Eucharistie heeft een tweevoudig aspect. Enerzijds is ze één van de zeven
sacramenten van de Nieuwe Wet, waarin Jezus Christus, tegenwoordig onder
de gedaante van brood en wijn, voor ons ter aanbidding wordt geofferd en
ook Zichzelf offert als voedsel; anderzijds is het een Offer, waarin het “smetteloze Lam” (Immaculatam Hostiam)zijn gedachtenis van Zijn Passie en Dood
hernieuwt en echt wordt geofferd. Deze conferentie is gekoppeld aan de
voorafgaande, Daarom zullen we de Eucharistie alleen behandelen in zover ze
het Offer is van de Nieuwe Wet.
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Om van hieruit de ware natuur van het Eucharistisch Offer, de voortreffelijkheid en de werkzaamheid ervan te kunnen bepalen, is het noodzakelijk
het begrip Offer in zijn algemeenheid toe te lichten en het werkelijke wezen
ervan uit een te zetten. 1)
Het Offer is een plechtige een openbare handeling, bedoeld om eer te brengen aan God. Thomas van Aquino definieert het Offer als “een uiterlijke, publieke en plechtige handeling, verricht door de dienstbaarheid van een speciaal gekozen man, met de bedoeling iets levends of stoffelijks te offeren aan de
Allerhoogste God, maar zo dat dit – vernietigd en omgevormd – apart is gezet
voor de aanbidding en eer van God.”(1)
Daaruit volgt: Ten eerste dat het Offer het wezenlijke, ja, de ziel is van de
Eredienst, en de eigenlijke uitdrukking van de verhouding tussen God en de
mens. Om deze reden wordt het Offer in naam van het hele volk geofferd. Het
is allerminst een privé aangelegenheid of handeling, die iedereen naar believen kan verrichten. Het kan uitsluitend geofferd worden door iemand die
speciaal gekozen en gewijd is. Die offeraar heeft de uitverkiezing direct en
onmiddellijk van God gekregen, of is voor dat doel door de. wettelijke religieuze of burgerlijke overheid aangesteld Men neme deze eer niet uit zichzelf,
maar alleen door God geroepen, zoals Aaron.”2) Verder zegt de Apostel Paulus:
“Iedere hogepriester is onder de mensen gekozen en gemaakt tot hun vertegenwoordiger bij God”. 3) Zo was onder de natuurwet het hoofd van de familie
hogepriester en koning, en onder de Mozaïsche wet de stam van Aaron uitsluitend het recht om aan het Altaar te celebreren. Maar onder de Wet van de
Genade kunnen geen anderen dan geldig gewijde bisschoppen en priesters
celebreren en het Lichaam van de Heer consacreren. Ten tweede bestaat het
Offer in de oblatie (aanbieding) van een zichtbaar en tastbaar en permanent
iets.
Vandaar dat het opofferen van iemands verlangens en gevoelens aan God
en de daarmee gepaard gaande riten en kniebuigingen en verzoenende handelingen in bepaalde religies offer worden genoemd slechts bij analogie en
extensie. Opdat het offer plaats heeft, moet het object van het offer worden
vernietigd, of minstens een verandering ondergaat, een wijziging die het onbruikbaar maakt voor een profaan doel, en het uitsluitend voor de aanbidding van God wordt aangewend. Daaruit volgt dat deze vernietiging of wijziging – dat tot het wezen van het offer behoort – niet zou kunnen worden toegepast op de innerlijke of uitwendige handelingen van iemand, want die zijn
van tijdelijke aard en dus voorbijgaand. De materie van het offer moet iets
uitwendigs zijn en op zichzelf staande. Want het offer is gebaseerd op het
substitutiebeginsel van vervanging. In vroegere tijden offerde men een dier
1

Suarez, Quaestio LXXXIII
Hebreeën 5,43
3
Hebreeën 5,1
2
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in plaats van zichzelf, of meel of brood, of een vloeistof. Het dier werd gedood;
meel of brood werd eerst gebakken en dan gegeten. Vloeistof werd uitgegoten
of geplengd.
Ten derde volgt uit de definitie van Thomas van Aquino, dat het Offer overeenkomt met het Sacrament: d.w.z. zoals bij het Sacrament, is het Offer een
uitwendig en zichtbaar teken, bedoeld om Genade aan te duiden en te geven.
Maar het verschilt van het Sacrament, en wel in zoverre, dat het Sacrament
als onmiddellijk effect de heiliging van de mens en de overdracht van bepaalde Genaden of bovennatuurlijke geschiktheden volgens een bepaalde orde,
terwijl daarentegen het offer als onmiddellijk voorwerp heeft: de Aanbidding,
die aan de goddelijke Majesteit verschuldigd is en erkenning van zijn oneindige soevereiniteit..
- De mens bestaat uit ziel en lichaam, en is verplicht God te eren en Hem te
huldigen voor al zijn uiterlijke goederen en te danken voor alle weldaden. Zo
heeft de mens ten alle tijden en overal zich onmachtig gevoeld om aan God
geen uitdrukkelijker en krachtiger teken van zijn aanbidding en dankbaarheid te bewijzen, dan door één van de zeldzaamste en nuttigste objecten in
zijn leven te vernietigen of te wijzigen ter wille van Gods Verheerlijking. De
mens heeft voortdurend toegang gehad tot dit middel om de Allerhoogste God
te tonen, dat hij onderworpen is aan Zijn macht en dat hij Hem erkent als de
absolute Heer van leven en dood.
Om deze reden was het in het Oude Verbond verordend, dat de offerpriester zijn handen moest uitstrekken over het slachtoffer en kruisen alvorens
het te treffen. De reden van deze ceremonie was om te laten zien dat de mens,
die het recht niet heeft zichzelf te doden, zich identificeert met het slachtoffer. Voor zover het in zijn macht lag, vernietigde hij zichzelf niet in werkelijkheid, maar als voorstelling en beeld. Vandaar dat hij zich voedde met het
vlees van het slachtoffer, om zo de wens uit te drukken dat het offer één mag
worden met hem zelf en op een of andere manier in hem belichaamd wordt.
Want zoals Thomas van Aquino leert: Exterius sacrificium signum est interioris sacrificii”..het uitwendig offer is het teken van het innerlijk offer”.
Uit deze beschouwingen volgt, dat het Offer op zich een gemeenschap veronderstelt van Aanbidding en Eredienst en dat alleen kan worden geofferd
aan de ene en hoogste God.
Het is opmerkelijk dat in de tijd van het heidendom en onder afgodendienaars, de duivels voortdurend een smaak hadden voor offers. Zij waren ervan overtuigd dat zij door dit eerbetoon aan hen de rang verkregen van
de ware God. Zo waren ze dan toch nog aan God gelijk. “Want het is niet de
geur van brandende lichamen, maar de goddelijke eerbetoon dat de demonen
heerlijk vonden”
Zonder Offers kan men God niet behagen zoals het hoort. Om Gods Barmhartigheid te verkrijgen en Zijn gerechtigheid te verzachten en gebeden hun
kracht te geven is er geen machtiger middel dan het Offer.
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In het Oude Verbond hadden Offers slechts een onvolmaakte en voorafbeeldende waarde. Inderdaad, wat kon het offeren van rammen en bokken voor
waarde hebben in het aangezicht van de Meester en Heer van alle dingen? En
zelfs al had de Allerhoogste God zich verwaardigd deze offers - zo onwaardig
aan zijn Heerlijkheid - te aanvaarden, welke handen zouden rein genoeg zijn
geweest om die aan Hem op te dragen? Daarom zegt de profeet: “Offers en
gaven wa-ren niet gewild” en elders, “U schept geen behagen in offers; - zou ik
een Holocaust offeren, U zou het niet aanvaarden.”4)
Welnu, zodra het Kruisoffer - dat eeuwige Offer, overvloedig in zijn toepassing en uitwerking - was geofferd op Calvarië, hielden de bloedige offers onmiddellijk op te bestaan over de hele aarde. Ze werden niet meer waargenomen bij de joden, noch bij de voorouders van de mohammedanen. Ze worden
niet langer gedaan, behalve bij volken buiten de grenzen van beschaving en
geschiedenis.
De Eucharistie – het Heilig Misoffer – is een volmaakt Offer. Alle eigenschappen van God zijn erin te vinden. Zijn Wijsheid, Zijn Almacht en Zijn Barmhartigheid. De Eucharistie is heilzaam in haar vruchten: want hoe zou niet iedere
deugd ontspringen aan de wonden van de Godmens, en van de Kelk van Zijn
Bloed? Ze is Zijn soevereine Majesteit waardig: ze is eigenlijk de persoon van
het Woord, die zichzelf vernietigt om aan Zijn Vader een Heerlijkheid te geven, die in overeenstemming is met Diens soevereine Volmaaktheid. De Eucharistie vervult alle voorwaarden noodzakelijk voor een volmaakt en totaal
Offer.
Er is: ten eerste, een Hogepriester en dat is Jezus Christus zelf. De tweede
priester is de dienaar, speciaal voor dit doel gewijd. Dan is er het slachtoffer
en dat is weer geen ander dan Jezus Christus, verborgen onder de gedaante
van brood en wijn. Ten tweede is er de Allerhoogste God, aan Wie dit slachtoffer wordt geofferd. In werkelijkheid wordt het Offer eveneens opgedragen
aan Jezus Christus, niet slechts als God, maar ook als mens. Jezus Christus is
slachtoffer, geofferd volgens de woorden van de Apostel Andreas: “Immaculatam Hostiam quotidie in Altarim sacrifico…” “Ik offer het ‘Onbevlekte Lam’ iedere dag op het Altaar.”
Er is in het Offer een subject, voor wie het slachtoffer wordt geofferd; dit
subject is de Kerk en de gelovigen: “qui pro Vobis et pro multis effundetur.”
Zoals St. Thomas opmerkt: de voortreffelijkheid van het Offer gaat het sacrament te boven. Het sacrament komt ten goede van de persoon aan wie het
wordt toegediend. Maar het Offer is heilzaam voor allen. Tenslotte, bij een
Mis hoort een Altaar : “Quid est Altare, nisi sedes corporis et sanquinis Domini
(Optat lib.vi, contra Permen)- De offerdaad en de zin van het Mysterie worden
effectief tot uitdrukking gebracht door de Offerande, de Consecratie, en de
Nutti-ging (communie) van de gewijde Gedaanten. Laten we hieraan toe4

De H.Augustinus, De Stad Gods
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voegen, dat het een deel van de voortreffelijkheid en waardigheid van het Offer is, dat de mens het beste wat hij heeft aan God opdraagt. Abel offerde het
Lam van de ‘eerstgeborene’ van zijn beste schapen; de Patriarchen offerden
smetteloze lammeren en vaarzen. Welnu, wat is beter te offeren dan Hem
door wie alle dingen waren gemaakt en die Zelf de maker en bron is van alle
goeds?
Wat zouden de vurigheid van onze vroomheid en onze vervoering van liefde
en dankbaarheid niet zijn geweest als we tegenwoordig wa-ren geweest bij de
Passie van onze Heer Jezus Christus, als het ons gegeven was, in gezelschap
van Johannes en de heilige vrouwen, onze blik te werpen op de wonden van
de Godmens en de eerste vruchten van dat goddelijke Bloed, geofferd voor
onze Verlossing te ontvangen?
Welnu, het Heilige Misoffer, zo leert het Concilie van Trente,t heeft dezelfde
waarde als het Kruisoffer: “Tantum valet Sacrificium Missae, quantum Oblatio
Christi in Cruce...” Het is dezelfde priester, die offert, hetzelfde slachtoffer en
dezelfde offerande, die hernieuwd wordt: “In divino sacrificio, quod in Missa
peragitur, idem ille Christus continetur et incruente immolator, qui in ara crucis seipsum cruente obtulit.”6)
Eerst aan het altaar en aan het kruis is het dezelfde priester, die offert. De
gewijde dienaren, gekleed in priestergewaden, zijn slechts gedelegeerden en
dienaren van Jezus Christus., Hoofd en Eeuwige Priester volgens de orde van
Melchisedech.
Met andere woorden, de priester heeft aan het altaar een vertegenwoordigende functie en hij neemt die aan op verschillende manieren, in multifariam et multis modis: in zijn kleding, in de geheimen die hij opvoert en in
de woorden die hij uitspreekt.7)
Bij de Mis komt de priester de sacristie uit met dat mysterieuze kazuifel
over de schouders, het beeld van het Kruis, dat onze Heer Jezus Christus
droeg op Zijn eigen schouders. De Albe die hem bedekt, stelt het witte kleed
voor, waarin de Zoon van God werd bespot aan het hof van Herodus, maar dat
Zijn onschuld omvormde in een kleed van schitterende helderheid.
De priester draagt aan de linkerarm de manipel van de tranen, bedoeld om
het zweet weg te vegen van het voorhoofd en zijn fouten te herstellen.
Na de buiging bestijgt hij de Altaartreden, zoals de Heer Jezus Christus de
treden van Golgotha besteeg. Hij heft de handen op wanneer hij zegt: Oremus
(Laat ons bidden), zoals Jezus Christus bad, met Zijn handen opgeheven naar
zijn Vader. Bij de Canon spreekt hij met zachte stem, zoals Jezus Christus Zich
in de Hof van Olijven terugtrok op een steenworp afstand van zijn Apostelen,
om de stilte van het ingetogen gebed binnen te gaan. Bij de Elevatie, neemt de
6

Het Concilie van Trente(1556-1570) Een priester met een mes in de hand en de geur verspreidend van geslacht vlees
zou vandaag lachwekkend zijn.
7
Aan het Altaar is Jezus Christus zelf de Priester. Daaruit volgt niet, dat de dienstdoende priester louter mechanisch
minderwaardig is, Neen, hij offert echt, door zichzelf als instrumentum causalis.
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priester de Hostie in zijn handen, zoals Jezus Christus bij het Laatste Avondmaal brood en wijn nam in Zijn heilige en eerbiedwaardige Handen. Dan
houdt de priester op met spreken en gaat zijn persoonlijkheid en stem over in
die van Jezus Christus. Het is niet meer de priester die spreekt, maar Hij. Niet
meer de priester, die leeft: het lichaam van de priester is het Lichaam geworden van God. Buigend over de Hostie, zegt de priester niet: “Dit is het Lichaam
van Jezus Christus, dit is het Bloed van Jezus Christus,” maar: “Dit is Mijn Lichaam … Dit is Mijn Bloed.
De priester deelt in een verheven Mysterie en een sublieme waar-digheid.
Aan hem is een macht gegeven, die de engelen niet hebben. Alleen geldig gewijde priesters hebben de macht het Lichaam van Jezus Christus te celebreren en te consacreren.8)
Aan het Altaar is de priester louter instrument. Van de andere kant echter is
de waardigheid van de priester de hoogste die er bestaat. “Priesters van de
Heer!,” riep de H. Johannes Chrisostomos uit, “de grootste dingen onder de
mensen schijnen voor mij ontdaan van alle luister, wanneer ik datgene beschouw, wat jullie hebben ontvangen. Jullie ambt wordt uitgevoerd onder de
mensen, maar zij heeft de rang en status van de Hemelse Hiërarchieën, het is
de Parakleet (Heilige Geest) die de Auteur is van de Geheimen, die jullie tot
stand brengen. Jullie zijn groter dan de profeet Elias; want jullie dragen in jullie handen geen vuur, maar de Heilige Geest, wiens Genade je afsmeekt over
de Gelovigen. (Veni, Sanctificator...Kom, Heiligmaker ... Priesters van de Heer,
er kan geen twijfel over bestaan dat jullie groter zijn dan koningen. De koning
beveelt zijn onderdanen, maar jullie bevelen God. Het oordeel van de koning
heeft slechts betrekking op tijdelijke dingen en materiële zaken. Jullie uitspraken zullen stand houden tot in eeuwigheid. Jullie hebben geen behoefte
aan de rijkdom en het welzijn van de koning, maar de koning heeft wel behoefte aan jullie gebeden en zegeningen. Er kan geen twijfel over bestaan dat
jullie groter zijn dan de thaumaturgen (wonderdoeners). Dezen verrichtten
wonderen over de elementen; jullie over zielen. De thaumaturgen verrichten
transformaties van materie., maar jullie priesters veranderen iedere morgen
brood en wijn in het Vlees en Bloed van onze Heer Jezus Christus. Er is geen
twijfel, dat in een bepaald opzicht, de priester groter is dan de Zalige Maagd
Maria. De Maagd Maria bracht door haar 'Fiat,' door haar toestemming de
Menswording van het Woord tot stand. Zij sprak dat gezegende woord 'Fiat'
'mij geschiede naar uw Woord.' Dit deed de Zoon van God neerdalen in haar
onbevlekte schoot. Dit 'Fiat' sprak zij eenmaal, maar de priester spreekt het
iedere dag.: 'Dit is Mijn Lichaam … Dit is de Kelk van Mijn Bloed...' De Zalige en
Gezegende Maagd Maria baarde Jezus Christus voor het sterfelijke leven,
maar de priester voor een leven dat gaat door heel de geschiedenis. Maria
werd door Jezus Christus gehoorzaamd in Zijn voorbijgaande status... ('Erat
8
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subditus illis' .. 'Hij was hun onderdanig'). De priester wordt gehoorzaamd
door Hem in Zijn onvergankelijke en verheerlijkte status. –
Politiek, filosofie en wetenschap hebben dikwijls geprobeerd een priester
na te bootsen, maar het is hun nooit gelukt.. In de tijd van de grote Revolutie9)
probeerden onzinnige lieden de Zondagrust te vervangen door een wettige
rustdag van de decadi (periode van tien dagen). Diezelfde lieden probeerden
ook een humanitair priesterschap te creëren, een priesterschap ontdaan van
alle sporen van goddelijkheid. Een ambtenaar van de burgerlijke stand
kleedde zichzelf in een wit gewaad. Hij omgordde zich met een sjerp in de
‘driekleur’ en begaf zich naar de voet van een ‘altaar’ – toegewijd aan de 'natuur' – met een bos bloemen in de hand, symbool van patriottisme en hoop.
Hij bezweek onder het gewicht van spot en belachelijkheid, want hij had niet
het zegel van God, Hij miste die goddelijke uitstraling, dat geheel van ondefinieerbare kenmerken, die alleen God kan geven en die door geen enkele Koninklijke aanstelling of door leken kan worden geschonken.
Opmerkelijk is het feit, dat waar het Eucharistisch Offer ofwel het Heilige
Misoffer verdwijnt, ook geen priesters meer zijn. De protestanten kunnen dit
alleen maar beamen en bevestigen. De dag dat zij Christus uit de Tabernakels,
waar Hij ligt als Slachtoffer, verjoegen, verdwenen hun priesters onmiddellijk. Voortaan moesten ze het doen met‘voorgangers’.10) Het zijn zedenprekers, politiefunctionarissen in de departementen van godsdienstzaken. Ze
beklimmen iedere zondag de kansel in een zwarte toga en houden lange
plechtige toespraken. Vandaar de hardnekkige haat van de Boze tegen de
priester. Het staat geschreven in het Boek Openbaring: “Toen stond de draak
voor de Vrouw, die baren ging, klaar om haar kind te verslinden zodra het geboren was,11)_ Welnu, de man, die Jezus Christus doet geboren worden op het
altaar is de priester – “Parturiente Lingua” (geboortegevend met taal en tong)
– in de prachtige uitdrukking van Ambrosius. De zekerste manier om Jezus
Christus – als dat mogelijk zou zijn – uit de weg te ruimen en Zijn Rijk hier
beneden grondig te vernietigen is: je ontdoen van de priester ofwel op zijn
minst zijn hart los scheuren van het Geloof, zijn onschuld en de Christelijke
deugden. Onlangs zei een van de leiders van de moderne goddeloosheid,
sprekend over de priester: “Laten we geen martelaar van hem maken, want hij
zou nieuwe kracht kunnen opdoen in bloed; want martelaren zouden voor hem
het zaad zijn van nieuwe vruchtbaarheid en bovenmenselijke kracht. Laten we
hem verstikken in vuiligheid. Maar de priester kan niet overwonnen worden.
Tegenover de vloekende monden, die dood en verderf spuwen en grote puinhopen achterlaten, brengt de priester over zijn lippen twee woorden voort
van leven en eeuwigheid : Een Woord van eeuwigheid, dat iedere dag het le9

De Franse Revolutie 1789
De Franse revolutie verving de Gregoriaanse Kalender met de Decadi kalender om de scheiding van Kerk en staat te
benadrukken. N.B.Deze protestantse benaming ‘voorganger’ is nu ook in de Novus Ordo concilie kerk gebruikelijk.
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vende Woord van God op het Altaar doet neerkomen. En een Woord van eeuwigheid dat Hem doet neer dalen in de zielen, waar Hij verblijft, samen met
gerechtigheid en bovennatuurlijke werken van leven.
Zowel op het Altaar als op het Kruis is er maar één priester. Want het priesterschap waarmee hij is bekleed is niet meer dan een deelhebben aan het
Priesterschap van Christus. Bovendien is er maar één slachtoffer.
Hij de oude offers verscheen het slachtoffer ontdaan van gratie en de dood
nabij. Het was geketend en gehuld in een zwart doodskleed. Het slachtoffer
was toegewijd aan God en als contrast tevens vervloekt en verafschuwd. In
deze betekenis werd het verantwoordelijk voor al de ongerechtigheid van het
volk en in zekere zin was het bestemd om hen te dragen. Vandaar dat het
Franse woord 'sacré' in de volksmond wordt gebruikt als een term van lof en
van vloek en verwensing. Jezus Christus, onwaarneembaar voor onze zintuigen, is in Zijn verheerlijkte staat niet onderworpen aan de dood noch aan
welke verandering ook. Bijgevolg kan Hij Zich ook niet meer tot slachtoffer
maken. Toch behoort het tot het wezen van het slachtoffer, dat het zichtbaar
is, en dat het moet worden veranderd en vernietigd. Het was zelfs eens de
gewoonte dat men er van kon eten en zich voeden, om zo te delen in de heiligheid ervan.12) Jezus Christus kon zich echter niet offeren op het Altaar met
Zijn natuurlijke eigenschappen en in Zijn menselijke gedaante, en daarom
verstonden de Joden de goddelijke woorden in een banale, vleselijke betekenis en zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven” 13).
Dus vond Christus een middel om zichzelf op een volledige nieuwe en onbegrijpelijke manier te offeren. Hij heeft Zijn eeuwig priesterschap ingesteld,
niet volgens de orde van Aaron, maar volgens de orde van Melchisedech. Net
zoals deze geheimzinnige figuur Abraham ontmoette en het offer bracht van
brood en wijn, zo heeft Jezus Christus brood en wijn gekozen, niet alleen als
materie, maar als uitdrukking van Zijn nieuwe Offer. Dus Jezus Christus verschijnt niet op het Altaar in Zijn eigen gedaante, maar onder de gedaante van
Brood en Wijn. “Het Heilige Misoffer is samengesteld uit twee elementen”,
leert Augustinus, “de zichtbare gedaante van de substantie, bij de consecratie
vernietigd, en Jezus Christus, werkelijk tegenwoordig in de integriteit van
Zijn Vlees en Bloed.” Net als in de oude offers was er één deel van het offer
vernietigd en het andere gereserveerd voor het gebruik van de mens. Dus wat
aan het Altaar wordt vernietigd is de materiële substantie van het brood, terwijl dat wat behouden is, dat zijn de accidenten: de vorm van het brood, zijn
geur, kleur, smaak. Dat zijn de niet-substantiële eigenschappen van het brood,
die zichtbaar blijven en stabiel. En juist als de substantie van het brood letterlijk het Lichaam van Christus wordt, zo zal Jezus Christus, bestaande onder de
12

De nuttiging van het slachtoffer is niet absoluut noodzakelijk voor het verwezenlijken van het offer. De Communie is aanvullend,
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mystieke sluier van de overblijvende accidenten, brood zelf worden overeenkomstig de woorden: “Ik ben het brood des levens” 14)
Door een onbegrijpelijk wonder van Zijn macht en liefde maakt Hij zichzelf
eetbaar, en in staat om in onze substantie veranderd te worden en waarlijk
ons Hemels Brood en ons dagelijks voedsel te zijn. Niet minder wonderbaar is
het feit, dat Christus, teruggebracht naar een toestand van slachtoffer, een
weg vindt om ons in Zijn Eucharistisch Leven te onderrichten, en om ons tot
voorbeeld van alle deugden te zijn.
In Zijn sacramenteel leven toont Jezus Christus ons een hogere wijsheid van
een heel nieuwe orde, een wijsheid die slechts achting heeft en behagen
schept in de glorie van God en in de verlossing en de heiliging van de zielen.
De geest, die Jezus Christus in Zijn inzichten, Sacramentele toestand bezielt, is
een geest, die los is van alle menselijke en natuurlijke denken, die mijlen ver
van onze wereldse bedachtzaamheid afstaat, die wij als verstandig achten,
omdat zij hun rijkdom weten richten op eer en aanzien, en hun fortuin te beheren en de hindernissen uit de weg te ruimen die hun banale zelfzoekende
doelen in de weg staan.
De deugden, die Christus ons voor ogen stelt zijn degelijke deugden die niet
louter verlangens zijn, maar die zich openbaren als nuttig en vruchtbaar.
Zo geeft Hij ons wonderlijke voorbeelden van nederigheid. Geheel aanwezig
in de Hostie, wordt Hij, als het ware, een stofdeeltje, teruggebracht tot de afmeting van een zandkorrel,15 om onze ijdelheid en ambities en de drang die
mensen hebben om zich op de voorgrond te plaatsen, te beschamen. Hij houdt
geen enkel middel voor Zichzelf om zijn waardigheid te beschermen, ik bedoel niet tegen onze profanaties, maar tegen onze vergeetachtigheid, nalatigheid en verrassingen.
Hij geeft ons een heldhaftig voorbeeld van geduld. Hij verdraagt eenzaamheid en verlatenheid. Hij klaagt niet om onze kille houding en onverschilligheid. Hij zwijgt en toont Zich nooit verontwaardigd in al die eeuwen van oneerbiedigheid en dwaasheid, wanneer heiligschennende handen Hem uit de
tabernakels rukken en Hem weggooien als een stuk vuil. Hij leert ons naastenliefde.
Hij bidt en spreekt voor ons ten beste en buigt; Hij weerhoudt de toorn van
Zijn Vader, door Hem de littekens van Zijn wonden te tonen en Hem mild te
stemmen. Hij draagt het offer op, dat de dood die Hij voor ons onderging doet
gedenken.
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Joh. 6.51
Wanneer we zeggen, dat Jezus Christus is teruggebracht tot de afmeting van een zandkorrel, of een Hostie tot één
vierkante centimeter, dan moeten we dat in overdrachtelijke zin begrijpen m.b.t. tot onszelf en tot wat wij met de zintuigen waarnemen. Feitelijk is Jezus Christus tegenwoordig in Zijn geheel in ieder deeltje van de Hostie. Er is absoluut niets
veranderd m.b.t. de intrinsieke hoeveelheid en verhoudingen van Zijn Lichaam.
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Hij leert ons armoede en geeft wonderbare voorbeelden van de onthechting, die wij zouden moeten hebben in het gebruik van de schepselen. In Zijn
Eucharistisch Leven houdt Christus niet vast aan enig geschapen voorwerp. Of
Hij in een kostbare met edelstenen bezette monstrans wordt getoond, ingesloten in rijk heerlijk licht of geplaatst in een houten tabernakel of op kale
planken, Jezus Christus biedt geen weerstand en klaagt nooit. Hij is onverschillig voor verfijnde pracht en praal. Als hij onze opsmuk en onze hulde van
kostbare voorwerpen aanvaardt, dan is dat uit hoffelijkheid en uit berusting
vanwege onze overtollige vroomheid. Zo leert Hij ons alle pracht en praal te
verachten en onverschillig te blijven voor aardse goederen en met de zelfde
gelijkmoedigheid roem en eer of onbekendheid, overvloed en schaarste te
aanvaarden.
Tenslotte geeft Hij ons voorbeelden van kuisheid. In de Eucharistie is Jezus
Christus werkelijk tegenwoordig, maar in sacramentele toestand, niet onder
Zijn eigen gedaante, maar onder de gedaante van Brood en Wijn. In dit opzicht verblijft Hij onder ons als de 'latens Deitas' ‘verborgen Godheid’ uit:
Odoro Te devote latens Deitas en ’door het tekort van de zintuigen’-uit de lofzang“Tantum Ergo Sacramentum venerumur cernui) onzichtbaar, en kunnen
de zintuigen 'sensuum defectui' geen indrukken ontvangen. Onze zoete geuren kunnen Hem niet behagen, noch onze symfonieën Hem verrukken en onze tastbare voorwerpen Hem bekoren. Hij toont ons hiermee welke zuiverheid onze gevoelens zou moeten beheersen. Hij wil dat wij, zoals Hijzelf, vlees
zijn, maar dan vlees dat niet onderworpen is aan enige opstandigheid. Hij wil
onze ogen openen, maar zonder dat ze rusten op enig schepsel enkel uit genotzucht en aantrekkelijkheid. Hij wil dat we zoete geuren ademen, maar
zonder ons ooit aangetrokken te voelen tot andere dan die van goddelijke
liefde.
Wat kunnen we nog meer zeggen? Heersend in de hoogste Hemelen heeft
Jezus Christus een manier gevonden, hoe Hij Zichzelf iedere dag kan vernietigen, en Zichzelf overleveren in de handen van zijn priester als dienaar en gevangene. In het bezit van een onsterfelijk leven, heeft Jezus Christus een weg
gevonden hoe de aanval van dood en ontbinding te ondergaan. En het nieuwe
leven dat Hij ontvangt in het Sacrament verliest Hij telkens wanneer de Hostie verteert en ontbindt. Terwijl Hij op onze altaren al twintig eeuwen verblijft, daalt Hij iedere dag en op ieder moment ergens op deze wereld neer om
het offer te hernieuwen van Zijn Lijden en Sterven.
Indien wij voor deze leringen meer aandacht hadden, wat een bewonderenswaardig leven zouden we dan niet leiden! Onwetende, ongeletterde mensen, met de ogen gericht op deze broze Hostie en hun oren open voor die innerlijke stem, die luid klinkt tot in de diepste van de ziel, hebben heldhaftige
daden verricht tot hun eigen heiliging en die van anderen. Ze hebben de
meest diepe inzichten verworven en meer schatten en kennis verzameld dan
indien zij al de geschriften van Kerkleraren en heiligen hadden gelezen. Wij
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zelf, met behulp van dezelfde voorbeelden, zouden toonbeelden van genaden
kunnen worden. Echt, ons leven zit vol wonderen, maar zullen deze wonderen
ons niet vroeg of laat tot een veroordeling brengen? Jezus Christus op het Altaar nodigt ons uit onszelf als levende, heilige slachtoffers te offeren, aan God
welgevallig 16) Hij leert ons hierbij ons vernederen ondanks lof, vervolging te
lijden alsof we ongevoelig waren, en ongebroken te volharden in onze verplichtingen.
Zowel op het Altaar als op het Kruis, is er dezelfde priester en hetzelfde
slachtoffer; daar is ook hetzelfde offer.
“Op het altaar,” zegt St. Johannes Chrysostomos, “is een zwaard.” En het is de
priester die dat zwaard hanteert, niet in de hand, maar met de lippen. Want
het offer heeft niet fysieke wijze plaats, maar op een mystieke, en door tegenwoordig stelling. Toch is de tegenwoordig stelling zo levend en echt, dat
het gelijkwaardig is aan de werkelijkheid zelf. Volgens St.Thomas, Suarez en
andere grote theologen is het niet het Offertorium, noch de Communie, maar
de Consecratie, die de essentie van het Offer uitmaakt.
Inderdaad, zoals mgr. Rosset opmerkt, onderging Christus geen gewone
dood. Hij teerde niet weg door ziekte, Zijn beenderen werden niet uit elkaar
getrokken, noch is Hij door verdrinking omgekomen., maar Hij gaf Zijn leven
op het Kruis door bloedvergieten. Daarom moet de Heilige Mis, ingesteld als
een gedachtenis van zijn offer, zijn dood tegenwoordig stellen zoals het was
volbracht. ('Consummatum est') Dit is alleen mogelijk, als het Lichaam van
Christus, door de sacramentele woorden wordt geofferd op het Altaar, gescheiden van Zijn Bloed, en Zijn Bloed in de Kelk geofferd, gescheiden van
Zijn heilige Lichaam.
Als dus alleen het brood zou worden geconsacreerd er wel een tegenwoordigstelling van de dood van Christus plaats vindt, maar niet van Zijn dood zoals Hij die ondergaan heeft. Als alleen de kelk met wijn zou worden geconsacreerd, dan zou het feit dat Christus aan het Kruis hing zonder de totaliteit
van Zijn Bloed, niet duidelijk en helder tot uiting komen
Dus, wanneer de priester zegt: “Dit is Mijn Lichaam,” dan wordt het Lichaam
alleen op het Altaar geroepen, en als het bloed, de ziel en godheid tegelijk
komen, dan is dat, zo zeggen de theologen, puur door samenkomen, omdat
Jezus Christus, verrezen uit de dood, niet meer sterft.17) Als Jezus Christus
niet in een bovennatuurlijke en verheerlijkte staat verkeerde, dan zou het lichaam gescheiden zijn van zijn bloed door de kracht van de sacramentele
woorden. Wanneer de priester zegt: “Dit is mijn bloed,” dan wordt alleen het
bloed op het altaar afgeroepen, en, indien het niet onlosmakelijk en eeuwig
verenigd met het lichaam zou zijn, dan zou het neerstromen zoals weleer op
16
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het Kruis. De woorden “Dit is Mijn Lichaam” en “Dit is de Kelk van mijn Bloed,”
zijn het zwaard dat de deling van ziel en geest diep doorklieft. Als er werkelijk geen scheiding plaats vindt, merkt Bossuet op, dan is het niet dat het
zwaard geen kracht heeft, maar omdat het verlamd is door de toestand van
onlijdelijkheid, waarmee het glorievolle Lichaam van Christus is bekleed.
Het is geenszins noodzakelijk voor de volledige verrichting van het Offer zo
merkt Mgr. Rosset op, dat het slachtoffer werkelijk wordt geofferd.. Het is
voldoende, dat de offerdaad de vernietiging is van het geofferde. De Kerk
plaatst Johannes de Evangelist onder de martelaren. Hij was in kokende olie
geworpen, Ook andere heiligen, die verwondingen opliepen en martelingen
te verduren hadden die de dood tot gevolg zouden hebben gehad, zouden, als
die niet door een wonder achterwege bleef, onder de martelaren gerekend
worden. Wanneer onder de Oude Wet de offerpriester het slachtoffer de dodelijke wonde toebracht, was het offer perfect en werd het slachtoffer geacht
geofferd te zijn zelfs als het op wonderbaarlijke wijze zou zijn gered.
Op het Kruis en op het Altaar offert Christus aan Zijn Vader dezelfde dood.
Op het Kruis offert Hij Zijn actuele dood; op het altaar Zijn verleden en voltooide dood. Op het Kruis biedt Hij Zichzelf aan als offer van verlossing; op
het altaar als een offer dat een afgeleide is van die oneindige bron van genade
die Hij eens uitgoot op Calvarië. Op het Kruis in de toestand van een lijdende
mens, op het Altaar in de toestand van een Bovennatuurlijke, mystieke Mens.
Trouwens, om het offer tot stand te brengen, moet de zichtbare bedienaar
tussenbeide komen, Maar zijn handeling, die niet in het minst de waardigheid
en de prijs van het offer vermindert, is bijkomstig. Dit blijkt uit het feit dat de
woorden van de priester dezelfde zijn, als die welke Jezus Christus sprak bij
het Laatste Avondmaal. “Sermo autem Christi, non est alius quam verbum
consecrationis”.(H.Ambrosius, in Psal.xxxix)
Aan het Altaar is de priester niet in werkelijkheid Christus, maar hij is het
mystiek en hij spreekt in Persona Christi. De priester zegt en doet wat Christus zei en deed._“Hoc facite in meam commemorationem” 18) De priester heeft
dezelfde macht, want, zoals de heilige Gregorius de Grote zegt, welke gelovige
zou eraan twijfelen dat “op het moment van het offer en op het woord van de
priester, de hemelen open gaan en de koren van de Engelen vergezellen Jezus
Christus in dit Mysterie.”19) Op dit moment richt de Vader Zijn oog op de Offerande. Hij let niet in het minst op de persoon van de celebrant, maar ziet alleen Zijn Goddelijke Zoon. Hij aanvaardt zijn Offer als hoogst welgevallig en
passend, zelfs indien het wordt geofferd door de meest onwaardige en bezoedelde handen.
Het Heilig Misoffer is uitermate een zoenoffer voor de levenden en overledenen. Het voldoet volledig om voor ons overvloedige genaden van Boven te
18
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verkrijgen en in onze noden te voorzien. Oneindig in waarde en verhevenheid, is het niettemin beperkt in zijn uitwerkingen en toepassing, om de simpele reden dat zij die van het Offer profiteren – namelijk de priester, de gelovigen en de Kerk, - hoe heilig zij ook mogen zijn, maar een beperkte verdienste en waardigheid hebben. Zij kunnen nieuwe genaden verkrijgen, maar zij
kunnen nooit alle vruchten van zo’n offer uitputten. Het heilige Misoffer is gelijk aan dat van het Kruisoffer. Maar het Kruisoffer, oneindig als het is in
waarde, kan niet een oneindige menigte aan verdiensten en voldoeningen
mededelen tot het punt dat er niets meer aan kan worden toegevoegd. Toen
Hij Zijn Offer instelde, heeft Jezus Christus de som en maat van genade vastgesteld, die degenen zouden toekomen voor wie het was toegepast. Daaruit
volgt, dat verscheidene Missen nuttiger zijn dan slechts één, en dat een Mis
gelezen voor de intentie van deze of die overleden ziel meer ten goede komt
en meer bijdraagt voor zijn bevrijding dan een Mis gecelebreerd voor alle gelovigen te samen.
De heilige Mis wordt geofferd ter ere van de Martelaren en Heiligen, die in
de Hemel zijn. Wij vragen God dat zij meer en meer worden verheerlijkt door
de gelovigen van de strijdende Kerk en dat hun voorspraak voor ons en aan
hen ten goede komen en voor hen een toename van vreugde moge zijn.
Het Offer komt de levenden ten goede om voor hen de genade van God te
verkrijgen, en berouw en vergiffenis van zonden en straffen..
Het Heilig Misoffer is van alle daden van voorspraak, het meest verzoenend
voor de overledenen. Gebed, aalmoezen geven en werken van naastenliefde
dragen aan de bevrijding van de doden bij, alleen om reden van de vurigheid
en gesteldheid van de persoon die ze offert. Het zijn werken die in theologische taal, genade verkrijgen 'ex opere operantis'20) maar het heilige Misoffer
is, onafhankelijk van de verdienste of niet-verdiensten van de persoon, die
het opdraagt. Het is direct werkzaam louter en alleen door de kracht van de
instelling, 'ex opere operato'. Het is een des te kostbaarder redmiddel voor de
zielen in het Vagevuur, omdat de Kerk geen beter heeft dan dit met een onfeilbare en zekere uitwerking. De Kerk kan de zielen in het Vagevuur niet laten delen in haar Sacramenten, omdat een sacrament een uitwendig teken is,
waarneembaar door de zintuigen en heiligt alleen door de bemiddeling van
het lichaam.- Daarom kunnen zielen, gescheiden van het lichaam en dus zonder de zintuigen, de genaden van de Sacramenten niet meer ontvangen. Het
Heilige Misoffer is dus het enige middel dat de Kerk bezit om de genade van
het Lijden en Bloed van Jezus Christus in al haar kracht toe te passen. Dit is de
Leer van de Kerk en het Concilie van Trente. Wanneer de Kerk spreekt over
20
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de effecten van het Heilige Misoffer, dan maakt zij geen onderscheid tussen de
levenden en doden. Dit is hetzelfde als te zeggen dat dezelfde kracht die het
Misoffer bezit om Gods Barmhartigheid af te roepen over de levenden op aarde ook dient om de louteringsmart van de zielen der overledenen te verzachten.
Het Altaar waaraan Gregorius de Grote het Heilig Misoffer opdroeg is nog in
Rome te zien. Aan dit altaar verscheen Jezus Christus en deelde hem mede,
dat iedere keer dat hij de Heilige Mis opdroeg, de bevrijding van één ziel uit
het Vagevuur verkreeg.
De heilige Augustinus spreekt in boek 12, hoofdstuk 22 van De Stad Gods
over hen die overleden zijn. Hij verdeelt ze in twee groepen: in de gematigd
goed en de gematigd slecht. De eerste groep zijn zij die slechts dagelijkse
zonden te vergeven hebben. Het Offer verlost hen van hun straffen en leidt
hen snel naar bevrijding. De tweede groep van de 'gematigde slechten' zijn zij
die constant een zondig leven hebben geleid, maar niettemin voor hun dood
vergiffenis verkregen voor hun doodzonden. Het Heilige Misoffer verkort
zelden hun straf en verzekert hun geen prompte bevrijding. Niettemin is het
voor hen een groot goed, omdat het de intensiteit van hun vlammen en de
zwaarte van hun ellende verzacht
Het is niet zelden dat zielen van overledenen aan de levenden verschijnen:
telkens laat God deze verschijningen toe, hetzij om de levenden van hun nalatigheden en onachtzaamheid op te wekken, ofwel opdat in de steek gelaten
zielen sneller verlichting mogen verkrijgen. De meest betrouwbare en geloofwaardige van deze visioenen zijn die van Louis de Debonair, keizer en
koning en zoon van Karel de Grote, die na 33 jaar van folteringen verscheen
aan zijn zoon Lodewijk 1. Een ander visioen was dat van paus Benedictus VII,
die 12 jaar op de Stoel van Petrus zat, en die heel lang na zijn dood verscheen
aan de Bisschop van Lapré, die zijn vriend was geweest. Weer een ander van
een zuster van Thomas van Aquino, die van de Doctor leiding had gehad en
die aan hem verscheen om hem haar vertrek uit deze wereld naar de plaats
van loutering mee te delen. Al deze zielen, die voor een moment naar de aarde terugkeerden door een uitzonderlijke toestemming van God, hadden niet
de bedoeling om te voldoen aan de nieuwsgierigheid van de personen aan wie
zij verschenen, om hun de geheimen van het hiernamaals te ontsluiten. Maar
om bij hen met aandrang om gebeden en vasten te vragen, maar vooral Heilige Missen te laten opdragen voor hun intentie, opdat zij verlichting zouden
krijgen en hun bevrijding verhaasten..
Het Heilige Misoffer is nuttig niet alleen voor de ziel, maar ook voor het lichaam – “ut sit ad salutem animae et corporis.“
Het Heilige Misoffer, zegt Tertulianus, draagt in hoge mate bij tot de vrede
van de Kerk. Het verkrijgt voor de volkeren goede en wijze regeringen. Het is
goed voor soldaten, zeelieden, voor de zieken, en in het algemeen voor allen,
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die overweldigd zijn door verdriet en smart of zijn beroofd van de goederen
en gemakken van dit leven.
Het Heilige Misoffer, zegt Johannes Chrisostomos, moet worden opgedragen
voor goede oogsten en voor het behoud van de vruchten der aarde.
De Kerkleraar Augustinus vertelt in hoofdstuk 22 van ‘de Civitate Dei’ (Stad
Gods), dat in zijn tijd een huis door duivels was bezocht. Zodra het Heilige
Misoffer was opgedragen in dat huis, verdwenen de Boze geesten. Gregorius
de Grote beschrijft in zijn Dialogen het verhaal van een man, die gevangen
was genomen door piraten. Naar een ver land gevoerd, werd hij in een donkere cel gegooid. Lange tijd wisten zijn vrouw en vrienden niet wat hem was
overkomen en ondanks zoeken en inlichtingen, konden ze hem niet opsporen. Toen hij tenslotte vrij kwam uit gevangenschap vertelde hij, dat op sommige dagen toen hij in de gevangenis zuchtte, zijn ketenen losbraken van zijn
voeten en handen en vanzelf afvielen. Zijn vrouw en vrienden vergeleken de
gelegenheden en tijden en stelden vast, dat dit wonder gebeurde telkens
wanneer zij het Heilige Misoffer hadden laten celebreren voor zijn redding en
behoud.
Antoninus, Aartsbisschop van Florence, vertelt het verhaal van twee jonge
mannen, die een wanordelijk leven leidden en zich overgaven aan allerlei
soort losbandigheid. Op een dag gingen zij op stap, het land in, zogenaamd om
te jagen. De ene had uit een smeulend respect voor het Geloof, die morgen
voor zijn vertrek de Heilige Mis bijgewoond. Na een avond van uitspattingen
en schandelijke dronkenschap en piasserij, maakten de twee jonge mannen
aanstalten om naar huis te gaan, Nauwelijks waren zij op weg, toen plotseling
de lucht donker werd, bliksemschichten schoten door de wolken en een
storm brak los met hevige donderslagen en verscheurend weeklagen. Te
midden van de verwarring van de losgeslagen elementen – klonk een stem!
De stem van Gods Gerechtigheid weerklonk onophoudelijk in de lucht,
schreeuwend: “Slaat in!, slaat in!” De jongeman die de Mis niet had bijgewoond werd door de bliksem getroffen en was op slag dood. Dezelfde stem
ging door, onophoudelijk zeggend: “Slaat! Slaat!” De andere jongeman, verbijsterd en hevig geschrokken, begon te rennen, trachtend de dood te ontlopen, en de wraak van God, die hij voelde naderen. Maar een andere stem in de
lucht werd gehoord. Het was die van de Barmhartigheid, die uitriep: “Oh nee!
Slaat niet toe; want deze morgen hoorde hij de Woorden van Verlossing en leven, die gesproken werden op het Altaar: “En het Woord is vlees geworden en
heeft onder ons gewoond... vol Genade en Waarheid!” (Joh. 1, 14).
Helaas hebben de mensen tegenwoordig niet het flauwste idee van de ontzaglijke zegeningen en genaden, die zij in Jezus Christus bezitten. Zonder aan
hun hemelse bestemming te denken en hun plicht jegens God, hebben zij
slechts geloof in hun fysieke kracht en eigen daden. Machines en gereedschap bepalen hun leven en hun aandacht is gericht op de hoogte van hun salaris. Trots en verwaand zeggen ze: “Zij die iedere dag eten, moeten iedere
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dag werken. Dus de zondag met zijn zegen en Mis en nutteloze plechtigheden
is simpelweg een sta-in-de-weg voor de machtige 24-uur-aan-de-lopendeband industrie.” De Apostel Paulus antwoordt hierop: “Mensen van klein geloof. Is het Koninkrijk Gods voedsel en drank? Heeft Hij, die de lelie van het
veld kleedt en de vogels in de lucht hun voedsel geeft, ooit diegenen die Hem
dienen bij het feest van Zijn Voorzienigheid teleurgesteld?”Johannes Chrisostomos leert ons, dat onze Heer Jezus Christus zich zelf aan
het Altaar toont als op de troon van zijn barmhartigheid, zijn handen vol ‘genade en waarheid’. Hij is omgeven door een menigte Engelen, die houden in
een attitude van diep respect en eerbied.; en door het medium van deze hemelse geesten, schenkt Hij aan de mensen al wat ziel en lichaam ten goede
komt.
Welnu, wie zou durven beweren, dat dit goddelijke Bloed, iedere dag vergoten op onze altaren, minder kracht zou hebben dan het zweet van de mens,
dan de regen en dauw uit de lucht om onze akkers te bevruchten en onze
industrie te laten groeien? Waar vinden we welgestelde families en sterk
ontwikkelde geslachten, behalve onder hen die opgaan naar het altaar en
helpen de overvloed aan vruchten te verzekeren door hun vurige aanroepingen en de kracht van hun samenwerking?
In zijn verhandeling over Offer en Communie vertelt pater Rodrigues het
verhaal van een boer, die iedere dag een half uur van zijn tijd nam om de heilige Mis bij te wonen. Deze man was zeer welgesteld. Zijn land was goed bestand tegen het harde klimaat. Zijn akkers leken de best gecultiveerde en het
zeer vruchtbaar. Vrienden en buren waren stomverbaasd en konden geen
verklaring vinden voor zo’n zeldzaam resultaat. Op zekere dag nam de boer
een van hen mee naar de kerk op het tijdstip dat er een Heilige Mis werd opgedragen. “Zie, dit is mijn schat en mijn kracht,” zei hij. “Hier ligt de grote
bron van tijdelijke en geestelijke zegeningen. Iedereen is vrij daar naar toe te
gaan. Op dat Altaar, waar Jezus Christus iedere dag komt, wil Hij graag ter wille van hen die Hem bezoeken en aanbidden, het woord dat Hij lang geleden
gesproken heeft, tot vervulling brengen, dat luidt:
Zoek eerst het Rijk Gods en Zijn Gerechtigheid en al het andere zal u geschonken worden als toegift' 21) Het Heilige Misoffer – als we de vruchten op onszelf
toepassen – zou zeer zeker ons beschermen voor grote rampen en zou onze
tijdelijke belangen meer dienen dan onze eigen ontdekkingen, industriële
vooruitgang en al de kennis van onze landbouw deskundigen. Het zou
prompt, door haar eigen kracht de meeldauw bij de druiven vernietigen en al
die vreemde ziekten die onze druiventeelt vergiftigen. Het zou ons laten genieten, zelfs in deze wereld, van die overvloed beloofd door het Evangelie;
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Matheüs 6,33
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een voorsmaak van de Hemelse vreugde en de bekroning van toekomstige
goederen.
Salomon, toen hij sprak over de voorafbeeldende en onvolmaakte offers van
de Oude Wet, zei: “Zou een vijandige hemel haar dauw en regen vasthouden,
dan komen wij toch naar deze Tempel, Heer, om aan U onze geloften te offeren en U zal stromen melk en honing door onze velden laten vloeien, en U zal
deze gesels die het menselijk ras vernietigen doen ophouden.”
Ach, wat zou er van de wereld terecht komen, treurend over zoveel tegenslagen en schandalen, in een tijd dat vijandige politici samenzweren tegen Jezus Christus, wanneer een gemene losbandige pers door godslasteringen
onophoudelijk de toorn en vervloeking van God over de mensheid afroept –
als niet de stem van Jezus Christus, zoals Hij iedere dag op het altaar komt, tot
Zijn Vader opstijgt om Hem de smeekbeden van barmhartigheid eerder dan
gerechtigheid aan te bieden! En wanneer ik bedenk, dat dit Offer iedere minuut van de dag wordt opgedragen en dat de zon in haar boog rond de wereld
voor geen minuut ophoudt, op een of ander punt van de aarde, om haar stralen te laten vallen op de ‘smetteloze Hostie’, dan voel ik mijn hart zwellen en
mijn verwachtingen groeien en ik kan niet langer mijn angsten en onzekerheden en mijn opstandigheid begrijpen.
De profeet Daniël,(605-553) die de tekenen, voorafgaande aan Gods gerechtigheid en de val van koninkrijken aankondigde, en die wees op de grote catastrofes, die Jeruzalem van de kaart zouden vegen, alsmede de grote steden
die dronken waren, zoals de stad van de ‘godsmoord’, van de wijn, van overspel en onkuisheid, die Daniël ons aanzegt: “Jullie zullen erkennen dat de grote calamiteiten dichtbij zijn, wanneer je de ‘gruwel der ontheiliging’ ziet in de
heilige plaats, en wanneer het dagelijkse Offer in de tempel zal opgehouden zijn
te bestaan.”. Ten tijde van de ‘laatste gruwel’ zal er een tijd komen, wanneer
het Onbloedige Offer niet langer zal worden opgedragen in de hele wereld.
( het dagelijkse H.Misoffer werd afgeschaft)zie bijlage pag.143
Dan zal er geen middelaar meer zijn tussen God en de mensen.
Aan de misdaden en godslasteringen zal geen tegenwicht meer geboden worden.. Dat zal het moment zijn, wanneer de rechtvaardige Rechter zal verschijnen in zijn Glorie, en de hemelen zullen worden opgevouwen als een tent die
geen schuilplaats meer biedt aan de reiziger. We hebben de laatste periode
nog niet bereikt. Om hiervan overtuigd te zijn, hoeven we slechts de schatten
van een deugdzaam leven te beschouwen, de wonderen van toewijding en
heldhaftigheid, die onophoudelijk het beeld geven van een waakzame God,
Die zich zelf dag en nacht offert. Ach, hoeveel priesters, vol goddelijke vurigheid bij het verlaten van het Altaar, hebben zich losgescheurd uit de armen
van hun dierbare familie naar verre landen gegaan om de plaats in te nemen
van hun broeders, die door wilde dieren zijn verslonden of door huiveringwekkende kannibalen.
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Hoeveel maagden, vrijwillig gevangen, zoals de heilige Teresa, achter donkere poorten van een klooster, hebben bij momenten zich verlaten gevoeld;
hebben zich zelf onbewust betrapt op een moment van spijt bij een blik op de
wereld en haar genoegens, die zij hebben achtergelaten! Gelukkig, het heiligdom was maar een paar stappen verwijderd van de cel, waarin zij waren onderworpen aan hevige strijd. De gedachte aan de goddelijke heremiet, al
twintig eeuwen een gevangene uit liefde, deed opeens weer het vuur ontsteken van hun toewijding. Zij riepen uit: “Liever dood dan Hem te verlaten!”
Hoeveel mensen, die zich konden verdedigen, bleven zwijgen bij beledigingen. En in plaats van het zwaard te trekken keerden zij nederig de andere
wang.! Hadden deze mannen, deze “ridders van smaad” niet één druppel nobel bloed in hun aderen? Waren zij lafaards? Ach, de gedachte aan hun God,
verlaten en vernietigd op het Altaar, zonder klacht iedere ondankbaarheid en
belediging slikkend, deed hen met voeten treden op de opinie en oordeel van
mensen en zij riepen uit: “Quis ut Deus?” “Wie is als God?”. Dit gezegde “Quis ut
Deus?” was de oorlogskreet in de hemel bij het allereerste begin van de tijd.
Lucifer, de meest schitterende en stralende aartsengel, maar vandaag de
laagste en meest verschrikkelijke van de duivels, hief de standaard op van de
eerste opstand. Onder de geesten, waarvan hij de leider was, probeerde hij
een volkstelling tegen God te houden, ernaar strevend zichzelf boven de wolken des hemels te plaatsen en te worden als de Allerhoogste. Er ontstond een
grote strijd, waarin waarheid en gerechtigheid overwonnen. 22) De Aartsengel
Michaël verdedigde de hoogheid en waardigheid van de Allerhoogste God. Hij
wees de goede engelen op de weldaden van hun Schepper, de gaven en voorrechten waarmee Hij hun natuur had begiftigd, en hij hield hen trouw en gehoorzaam met te zeggen:
“Quis ut Deus?” “Wie is als God? Wij kunnen niet,
zoals de Aartsengel Michaël, de Eeuwige zichtbaar
maken op Zijn Troon. Maar wij hebben in ons
midden het Lam, gedood en geofferd vanaf het begin (qui occisus est ab origine mundi – 23) Wij
ben het beeld van deze onvoorstelbare en
dige liefde, die, zijn milde en zachte
kracht op ons uitoefent en zich terugtrekt naar de
eenvoudige afmeting van een Hostie van twee
vierkante centimeter. De moderne samenleving
heeft tegenover Hemel en aarde, vandaag de
meest brutale aanmatiging ooit door menselijke
hoogmoed bedacht, afgekondigd: namelijk, dat zij
God uit de wetten en instituties verjaagt, en zich
22
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Apocalyps 22, 7).23) Apoc. 12, 8).
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een sociale orde ontwerpt zonder Hem en een geluk, dat aan God helemaal
vreemd is. En tegen deze satanische aanval is het onze plicht krachtig te protesteren en met de heilige Aartsengel Michaël roept:
“Quis ut Deus?” ….Wie is als God?
H.Aartsengel, Michaël, verdedig ons in de strijd…etc.
Kortom: De Kerk leert, dat Jezus Christus werkelijk tegenwoordig is op onze
Altaren. Dat de substantie van brood en wijn is veranderd in de substantie
van Zijn Lichaam en Bloed en dat Hij in deze staat Zichzelf offert aan Zijn Vader, voor de zonde van de wereld. De gelovigen echter moeten wel in de goede gesteltenis zijn, opdat het sublieme Mysterie van onze Altaren op hun leven invloed kan uitoefenen,. Het kan een ziel niet zuiveren, indien zij gehecht
is aan wanordelijk gedrag., noch een hart tot goedheid terugbrengen uit verdorvenheid van het kwaad. De ‘werkelijke Tegenwoordigheid’ en het Offer
onthechten de mens van het vergankelijke en helpen hem een geestelijk leven leiden; tevens tonen zij ons de hoogste Weldoener, die eens in dit tranendal leefde om onze bitterheden te verzachten, ons lijden te verlichten, onze
tranen te drogen, onze overtredingen uit te wissen en onze wonden te helen.
Ach! Als wij onze vervoering konden uitzingen in een symfonie van vreugde,
als wij onze cultus konden omkleden met alle pracht en praal, als de natuur
ons zou geven wat zij aan kostbaars heeft om onze Altaren te verfraaien, als
onze basilieken aan de wereld nieuwe wonderen van schoonheid en pracht
zouden ten toon spreiden– wie zou zich daarover verwonderen? De Koning
van hemel en aarde, onze Verlosser en onze God, woont persoonlijk te midden van ons. U dus, kleine, zwakke zielen, onstandvastig in uw geloof, wankel
en wees niet bang voor het cynisme en de schreeuwende kreten van de goddelozen, Richt even een blik op de Christelijke wereld, waar, ondanks sluwe
en leugenachtige samenzweringen, Jezus Christus door blijft gaan bemind te
worden en aanbeden. Zie de menigten, die de kerken vol doet lopen op hoogtijdagen, nederig knielend, en Jezus Christus met onwankelbaar vertrouwen
aanroepen, en de hemel bestormen met hun gebeden. Zie de stervenden zijn
gezegend beeld aan hun lippen drukken, om zich sterk te maken tegen de
angsten van de laatste ogenblikken van het sterven. Zie die droevige gezichten aan de treden van Zijn eenzame Altaren neerbuigen en zich weer oprichten, stralend met een onbeschrijflijke vreugde. Zie die zondaren, door wroeging gekweld, zich op de borst slaan en heengaan, vertrouwend dat hen vergiffenis is geschonken. Dat is de onzichtbare en onfeilbare stem van de mensheid; het treffend getuigenis van volksgeloof; de diepe schreeuw van het publiek geweten, dat voor een dag kan worden verminderd, maar dat door geen
dreigementen van de machtigen, en de listige streken van de atheïstische wetenschap ooit kan worden verstikt.
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Napoleon Bonaparte, op de rots van zijn ballingschap, zei tegen één van zijn
wapenmakkers: “Ik begrijp de mens, en ik zeg je, Jezus Christus was geen
mens”. Hij bedoelde waarschijnlijk te zeggen: Ik begrijp de mens, vol leugens
en bedrog; zo was Jezus Christus niet; Hij was de Godmens. Napoleon beleed
openlijk zijn geloof in de tegenwoordigheid van Jezus Christus in Zijn Heilig
Sacrament. Zelf vroeg hij om het Viaticum van de stervenden en toen hij bij
deze nobele daad plechtig het geloof van zijn jeugd beleed, voegde hij aan dezelfde wapenmakker toe: “Ik ben een gelukkig mens, generaal, ik heb mijn
plicht gedaan en mijn wens vervuld en ik wens je hetzelfde geluk toe wanneer je
sterft.”Laten we slachtoffer zijn met Jezus Christus. Daar Hij zichzelf offert
voor ons op het Altaar, geven we Hem volledig ons zelf. Door Hem onze geest
te geven, zal hij deze verlichten met Zijn licht; door Hem ons hart te geven, zal
hij onze zwakheid en onstandvastigheid sterken. Door Hem onszelf helemaal
te geven, zullen wij veilig onze glorie en onvergankelijkheid tegemoet gaan.24

Bijjlage:
Dr.A.I.M.Kat, pastoor van de Petrus en Pauluskerk te Amsterdam, verscheen
enkele jaren na zijn dood aan een begenadigde parochiaan en vroeg haar om
gebeden. “Maar, pastoor, antwoordde zij met verbazing, er worden toch missen voor U opgedragen? “ “Dezen zijn hier van geen waarde! was zijn antwoord. Hij bedoelde de ongeldige ‘novus ordo missen’ van de conciliekerk.
===
Pag. 143:
Bij de laatste “gruwel der ontheiliging” etc.
Inderdaad! Die tijd kwam, toen PaulusVI op Witte Donderdag 3/4/1969 zijn
handtekening zette onder de ‘Novus Ordo mis’ van de conciliekerk. Aan de
24

In een schilderachtig Zwitsers stadje, omgeven door groen beboste bergen, geïrrigeerd door stromen helder water,
was de auteur van de conférences eens in gezelschap van een protestantse dominee. Deze erkende dat hij geloofde in de
“Presentia Realis” de ware Tegenwoordigheid en dat alle andere offers door dit feit alleen nutteloos en overbodig waren. Charles Arminjon vroeg zijn gesprekspartner naar de waterval te kijken, die zich van de rotsen naar beneden storten en in heldere toepassing van, doch niet een toevoeging aan het Kruisoffer. Het is een middel en het kanaal, waardoor
de oneindige kracht van Calvarië, eens tot stand gekomen, neer daalt over de Kerk en de gelovigen…).‘Presentia Realis’
(de werkelijke Tegenwoordigheid) en kon zich niet voorstellen, waarom Calvijn dat niet kon en dit bleef ontkennen; Doch hij
kon niet geloven, dat de Heilige Mis een offer is, omdat het Kruisoffer als zodanig volledig toereikend. stroompjes van de
heuvels over de weilanden verspreiden.”U ziet de bronnen. Ook die zijn volmaakt en vol! Wilt u dan beweren dat het
nutteloos is, waterleidingen en waterkranen aan te leggen om het water naar de stad te brengen? De dominee, een verstandig man , doorzag de zinspeling en zei onmiddellijk” Ik begrijp het” De Mis is in feite een toepassing doch niet een
toevoeging aan het Kruisoffer; het is middel en kanaal die oneindige genade stroom van het Kruisoffer, dat eenmalig is
verricht, doet voortvloeien over de Kerk en de gelovigen.
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“Missa Sempiterna” Het Dagelijkse Heilige Misoffer van Altijd” kwam een einde. Het mocht niet meer worden opgedragen! De Altaren werden afgebroken
en de ‘tafel’ werd geplaatst. De Novus Ordo mis van de ecumenische conciliekerk is een maaltijdmis zonder “Genade en Waarheid”...(Joh.1,10)
7 juli 2007 bracht paus Benedictus XVI met zijjn Motu Proprio Summorum
Pontificum daar verandering in en werd het dagelijkse Heilige Misoffer volgens de klassieke Romeinse Ritus weer toegestaan. Helaas had dit bevel van
de opperherder geen enkele uitwerking en bleef een dode letter.
+++++++
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Negende Conferentie
“Het Mysterie van het Lijden
met betrekking tot het Toekomstig Leven.
“Homo natus de muliere, Brevi
vivens tempore,
repletus multis miseriis”
De mens, geboren uit de vrouw,
leeft korte tijd en vol ellende.
(Job 14,1)
=============

Er bestaat een ijzeren wet, even onvermijdelijk als mysterieus, universeel en
onverklaarbaar voor de wetenschap. Het is de wet van het lijden. Deze wet,
uitgevaardigd op de dag, dat de zonde zijn intrede deed in de wereld, wordt
in drie vonnissen aangekondigd die – in hun droevige algemeenheid, de rampen omvat en alle tegenslagen, die de mensheid treffen:
a. “De lasten van uw zwangerschap zal ik verzwaren. In smart en pijn zult gij
kinderen baren” (Gen.3,16) werd de vrouw aangezegd.
b. En evenzo “In het zweet van uw aangezicht- werd de mens aangezegd- zult
gij uw brood eten.”
c. “Totdat ge terugkeert tot de grond waaruit gij genomen zijt. Want ge zijt
stof - ‘pulvis es’-...en tot stof keert gij terug...et in puverem reverteris.(Gen3,19)
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Vanaf de dag dat dit drievoudige vonnis werd uit gesproken, werd het ‘lijden’ de grote wet van de mensheid.
Als een immense rivier heeft het lijden haar bittere wateren door de eeuwen
doen stromen zes duizend jaar lang. Alle stervelingen – voor de een meer dan
voor de ander, wel is waar, maar allen zonder uitzondering hebben diep
daarin gedronken.
<Alles wat aden haalt>, zegt de Apostel Paulus, is tot wenen en zuchten veroordeeld: Ja, we weten dat de hele schepping zucht en in doodstrijd is tot op
dit ogenblik.1) Het onterfde ras van Adam, als een ernstig ziek mens, draait
zich om en om in zijn bed van smart en angst. Ondanks wanhopige pogingen
en de verregaande technologische vooruitgang van haar medische veroveringen, heeft de mens voor geen moment opgehouden te lijden. Tot op de dag
van vandaag is hij niet in staat geweest armoede, ziekte en dood te overwinnen.
Vóór Christus droeg de mensheid het beeld van een gemarteld crimineel,
getroffen, zegt Isaïas, van top tot teen en zonder een enkel gezond deel van
zijn lichaam. De zieke mens kon alleen genezen worden door de toepassing
van een hoger goddelijk geneesmiddel.
Ongetwijfeld had Jezus “pijn” in een pennenstreek kunnen uitwissen, en
krachtens de oneindige genade van de Verlossing, had Hij de mens kunnen
herstellen in de staat van volledige, en zuivere genade, zoals hij die had in het
Paradijs van de onschuld. Maar dat wilde Hij niet. Hij oordeelde, dat voor
sommigen het lijden een bron van verdienste, en eervolle winst zou kunnen
zijn en een middel tot vernieuwing en overwinning. Voor een groter aantal
zou het een noodzakelijke loutering kunnen zijn. Daarom handhaafde Hij het
lijden, maar zuiverde, en veredelde het en vormde het om, door zelf het lijden op Zich te nemen. Hij werd de man van smarten, <virum dolorum>2) (Isaias 53,3) in de strikte en absolute betekenis van het woord.
Jezus Christus had onder ons kunnen verschijnen, badend in weelde stralend van goddelijke schittering van pracht en praal van Zijn soevereine majesteit. Maar voor het heil van de mens achtte Hij het waardevoller en in
overeenstemming met zijn waardigheid, zich aan te dienen als de man van
smarten met de doornenkroon, omhangen met het door bloed besmeurd gewaad, en geschonden en gepijnigd gelaat, de grijns van de dood op de lippen,
de bloedige zalving van de nagels dragend op Zijn handen en op Zijn voeten
ingedrukt en doorboord.
Zich nauw verenigend met het lijden, heeft Jezus Christus ongetwijfeld niet
alle scherpe kanten en alle pijnlijkheden kunnen glad strijken. Hij heeft haar
voor een deel ontdaan van zijn bitterheid. Hij verzachtte en vernietigde het
venijn. Hij heeft de Kelk van zijn Bloed vruchtbaar gemaakt. Gelijk de koperen slang, door Mozes opgericht in de woestijn, heeft hij zichzelf midden in de
1
2

Rom.8,22
Isaïas 53,3
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wereld geplaatst als een onuitputtelijk instrument van barmhartigheid, leven
en gezondheid. Ten gevolge van deze transformatie blijven Zijn goddelijke
Wonden steeds opspuitende fonteinen van genade, die voor de verdoolde en
wanhopige zielen eeuwig open zijn, en die zich vurig onttrekken aan hun
zinnelijke grove begeerten, verlangend zich te werpen in vreugde van het offer en in de eer van de zuiverheid.
Wie zou hier niet ten diepste de raadsbesluiten van de oneindige Wijsheid
bewonderen!
De mens heeft zich verloren in het paradijs van genietingen, maar hij zal
zich weer oprichten uit de diepe smarten van Calvarië. Hij had geweigerd
langs de weg van geluk naar God te gaan, Jezus Christus zal hem een betere en
veiliger route openen en dat is die van het Kruis. De Hemel en de aarde waren
gescheiden; het Kruis heeft ze weer herenigd.
“In het Kruis is Heil, in het Kruis is leven. In het Kruis ligt beschutting tegen de
vijand, en een overvloed van bovenaardse zoetheid; in het Kruis is zielenkracht
en geestelijke vreugde. In haar bevindt zich volkomen deugd en overvloed van
alle heiligheid”.3
Voordat Jezus Christus zich aan Het kruis liet hechten was het kruis een teken van schande, een instrument van vervloeking en smaad; maar, toen berust en vol liefde aanvaard, en zich op dat smartelijke hout uitgestrekt, zoals
de echtgenoot zich uitstrekt op zijn huwelijksbed, werd het kruis van zijn
schande, waarmee het was besmeurd, gewassen. Zij werd het beginpunt van
een heerlijk herstel, het zinnebeeld van Koninklijke waardigheid en grootheid, de prijs van het genie en van dapperheid en moed, en een vruchtbare
stimulans tot heldhaftige strijd, de bron van de meest onuitsprekelijke
vreugde en de meest degelijke en ware vertroostingen:
“O zoet Kruis, versierd met de ledematen van de Heer, riep de H.Andreas
uit, Kruis lang verlangd, bemind met zorg, zonder ophouden gezocht, neem
mij in je armen, en breng mij naar mijn goddelijke Meester, opdat door jou,
waardoor Hij mij heeft vrijgekocht, Hij zich verwaardigt mij te ontvangen”. 4
En zo is het, dat de gestrenge pracht van Calvarië in oneindige mate de heerlijke verrukkingen van Thabor overtreft en dat na Stefanus, ontelbare generaties martelaren en heiligen meer zoetheden hebben geproefd onder de
vloed van stenen, die over hen heen kwamen, dan zij hadden genoten onder
de regen van parfum en rozen.
Zo is de verheven en grootse leer, die wij nu in deze laatste conferentie
gaan behandelen, uit werken en samenvatten.
De filosoof, met geen ander licht dan zijn natuurlijk verstand, zal onder de
last van het leven en het lijden gebukt gaan en zal zijn lijden zien als een argument of excuus om de Hemel en de Voorzienigheid te lasteren, of zich te
3
4

“Navolging van Christus” van Thomas á Kempis boek II, hoofdstuk12)
Lect.Breviarium Romanum in festo S.Andreas…
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hullen in de mantel van stoïcijnse minachting, zodat hij zal uitroepen: “Lijden,
ik veracht je. Je bent slechts een nutteloos woord”.
Wij Christenen echter geleid door een hoger licht, richten onze ogen naar
een hogere, heerlijke toekomst, waarvan de beproevingen hier beneden een
voorbereiding zijn op het geen ons boven te wachten staat. Heeft onze Heer
en Meester ons niet geleerd, dat het lijden het voorportaal is, waar wij doorheen moeten gaan, om het Rijk van de Heerlijkheid binnen te gaan?“ 5)
En heeft de Apostel Paulus niet gezegd dat: “Het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die zal worden geopenbaard aan hen die God liefhebben”?
Laten we het aannemen als getuigenis van de tedere voorliefde van deze
God, die ons niet laat deelhebben aan zijn droefheid en doodstrijd dan alleen
om ons waardig te maken aan de eeuwige kroon die hij voor ons bereid heeft.
Om ons onderwerp in zijn algemeenheid te behandelen, laten we het lijden
bestuderen vanuit drie gezichtpunten van de natuur, van de genade en van de
heerlijkheid.
Vanuit het natuurlijk oogpunt is lijden voor de mens een princiep van waardigheid en morele kracht.
Vanuit het oogpunt van de genade is het lijden het princiep van onze inlijving in het goddelijk Leven van Jezus Christus..
Vanuit het oogpunt van glorie en heerlijkheid, is het lijden een beginsel en
bron van hoop.
Alvorens te spreken over de voordelen of nut van het lijden, en de wonderbare goederen, die zij brengt aan de ziel, is het nuttig de filosofische notie in
herinnering te brengen.
Thomas van Aquino’s definitie van smart is: het kwaad, dat afstoot,6) d.w.z.
de hindernis die zich opwerpt tegen de werkzaamheid van de vermogens van
de ziel, ofwel aan de vrije ontplooiing van het lichamelijke - en gevoelsleven.
De smart is een indruk die de ziel raakt en afkeer verwekt hetzij, wanneer de
geest de waarheid, dat haar object is, niet kan bereiken, of de wil is gefrustreerd in het goede dat het nastreeft. Of pijn haar zetel heeft in de geest of in
het lichaam, het is een gevoel, waar het schepsel afkerig voor is. Tot op zekere
hoogte misvormt het hem en veroorzaakt een verval en een soort terugslag
in hem. In de geest heet het kwaad of hindernis: droefheid, spijt, angst; In het
lichaam heet het: falen, pijn of ziekte. Maar welke karakteristieke vormen
pijn aanneemt, het is in wezen een kwelling, een conflict, een gebrek aan
evenwicht en harmonie in de intellectuele vermogens of in de gevoelsorganen
van het lichaam. Kortom, de smart is een hindernis, die de normale levensloop in de weg staat, zoals de vreugde een soort harmonie is die de volle ontplooiing begunstigt.
5
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De heidense filosofen, met slechts het licht van het verstand, hadden de
voordelen en de prijs van het lijden onderkent.
Zij beschouwden het als de beste school, waar de mens zich kan vormen in
de zware en moeilijke te verwerven zelfkennis, en een voorbereiding op de
zware verantwoordelijkheden waar de mens voor komt te staan in zijn leven..
Jammer, zeggen ze dan, voor het kind van rijke ouders, opgevoed te midden
van luxe en verwennerij. Ongelukkig de man die het in de wereld goed gaat en
nooit moeilijkheden en tegenslagen te verduren heeft gehad. ..indien, bij deze mensen, bedwelmd en bedorven door welvaart, nog een restje van gevoeligheid over is, indien er nog menselijke compassie in hen is en als er nog een
menselijk hart in hun borst klopt, dan zal het louter zijn ter wille van hun
egoïsme en zelfvoldoening van hun ongeordende passies. Ongelukkig de volken, wanneer zulke lieden erin slagen aan de macht te komen. Zoals Tiberius
en Nero, zullen zij de gesels van de mensheid zijn. De hele wereld zal voor hen
zijn als een prooi voor hun zelfvoldaanheid en van hun kolossale hoogmoed
en van hun meest mateloze en brutale begeerten.
Deze wijzen voegde er aan toe: “Welke sterveling is ooit geconfronteerd geweest met zulk wreed en somber lijden, zonder het spoedig te zegenen als
een zoete gift van de Hemel? Zoals de hardste metalen soepel worden en
smelten onder het werking van vuur, zo is het dat lijden nobele zielen omvormt. Het wekt in hen een kracht tot beweging, herstel, die tot bovennatuurlijke heiligheid brengt en de mens mild maakt..
Neem bij voorbeeld de arme man, die lange tijd armoedig geleden heeft en
ongelukkig. Wanneer hij tot rijkdom geraakt, zal hij daar met wijsheid en matigheid mee omgaan. Door harde ervaring wijs geworden heeft hij geleerd,
wat het kost arm te zijn en als een zwerver op aarde verlaten en gebrek te lijden.
Kijk naar de staatsman, de machtige en gerespecteerde vorst. Als hij, voordat hij op de troon komt, de angsten en de bitterheden van de ballingschap
heeft doorstaan, als hij de beker van ondankbaarheid en smadelijk gedrag
heeft gedronken, dan zal hij zich zelf niet zoals anderen laten verblinden door
verwaandheid en schittering van zijn soevereiniteit. Hij zal eerder respectvol
en met compassie kijken naar een onderdaan die in ongenade is gevallen en
obscuriteit; Hij weet, dat de adel van de gedachten en de verheffing van het
hart zich niet minder onder de lompen verbergen dan onder het purper. Hij
herinnert zich, dat ook hij een lange tijd heeft geleefd als een vervolgde, op de
vlucht, miskend en belasterd.- Kijk maar eens naar de priester : wanneer aan
de droevige ogen, aan de vroegtijdige verandering van zijn, aan de glimlach
rond zijn lippen, men oordeelt dat het lijden zijn ziel heeft bezocht, dan is hij
omgeven door meer respect en tederheid; Ik weet niet of iedereen zo denkt,
maar de ziel die een langdurend lijden achter de rug heeft, is minder gehecht
aan het aardse. Zijn veranderde en beproefde gesteldheid, maakt hem meer
engelachtig dan menselijk. Deze man of vrouw heeft te midden van de genoe-
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gens van het leven geleefd, zonder ze ooit te hebben gevoeld of geproefd.
Drukt zo’n houding niet een onsterfelijke verhevenheid op hen? Zegt een innerlijke stem niet, dat deze zielen een inniger en diepere visie van de mysteries van de hemel bezitten; dat hun hart een heiligdom is, dat een wijdere
geur uitzendt van geloof, hoop en liefde?
In het Oosten zijn bepaalde aromatische houtsoorten, die zo fijn gemalen en
vermengd met hun sap een welriekende vloeistof voortbrengen. Evenzo vermaalt de goddelijke goedheid de mens in de wijnpers van het lijden, om in
hem een vlees te kastijden, dat gediend heeft als een verblijf voor vroegere
ongeregeldheden, om hem vrij te maken van alle droesem van bederf zodat
hij een geheimzinnig vat mag worden, waaruit een onuitputtelijke bron van
deugd mag vloeien.
Eén ding is wel zeker en dat is dit: Er is wel nooit geweest en er zal ook wel
nooit meer verhevenheid, heldhaftige heiigheid, of deugd, waardig de naam,
zijn, dat niet als beginsel heeft of haar groei en kracht heeft in lijden, vrijwillig aanvaard of moedig ondergaan.
Hoe komt het dat onze wil dikwijls wankel is en besluiteloos, dat ons leven
met zulke vreemde golfbewegingen en onbehaaglijke wispelturigheid behept
is., zodat we door onbeduidende dingen te neer worden gedrukt en dat een
onaardig woord of bij verandering van het weer genoeg is om ons van vreugdevolle hoogte naar diep neerslachtigheid kan brengen? De oorzaak van deze
stemmingen en veranderingen is eenvoudigweg de weerzin en de instinctieve
afkeer die wij voelen tegen lijden.
Door de onverdroten zorg, om de geringste ongemak en de kleinste belediging te weigeren, en weg te blijven van alles wat lijkt zelfs in geringste mate is
van ons iets te vragen, creëren we voor onszelf een situatie van abjecte slavernij. Ons hart valt onder de heerschappij van even zo vele tirannen als er
indrukken zijn, waarvan ieder om de beurt ons vast in haar invloed houdt.
Geen deugd kan bestaan in zo’n wispelturige ziel. Geen hoge positie is verenigbaar met een karakter dat meedrijft met alle stromingen en misfortuin.
Aldus keert de man zich af van zijn strenge plichten en wordt een slaaf van
de meest futiele hersenschimmen. Vergetend dat het mensen leven een werkelijkheid is en geen fictie, zoekt hij afleiding in frivool vermaak, verspilt zijn
beste jaren in genoegens en ijdel nietsdoen en verveling, en verteert vruchteloos het talent dat God hem heeft toevertrouwd. In deze verzwakkende geestelijke gesteldheid, heeft hij iemand nodig, die voor hem staat met dreigende
woorden en de kracht om te tussen beide te komen met zijn rust, belangen, of
genoegens en die zal onmiddellijk zijn meester zijn en de volle macht hebben
om hem te onderwerpen of naar verlagende slavernij of naar onuitsprekelijke martelingen.
Hoe ver verwijderd van de onuitputtelijke kleinzieligheid van deze slappe
verwijfde zielen is de ferme, hoog gestemde houding van hem die bij minste
geringste de strijd aanbindt met het lijden en wordt als het ware ongevoelig
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voor de wonden en slagen! En daarmee het woord tot vervulling brengend
van de wijze mand: “Wat de rechtvaardige man overkomt het zal hem niet
droevig maken”. 7)
Kalm hoort hij het lawaai van revoluties en ziet republieken en dynastieën
vallen. Het is alsof het toneel van menselijke ijdele en conflictueuze belangen
in de andere wereld onder zijn voeten ligt. Geen verwarring op deze aarde
doet hem wat, omdat hij heeft geleerd de gebeurtenissen te zien in de oneindige wijsheid, die alles bestuurt door zijn Voorzienigheid en die het kwaad
slechts toelaat om er het goed uit te trekken door een treffende manifestatie.
Hij draagt in zichzelf een soort heiligdom van vrede en geluk. De mensheid in
combinatie met de elementen zijn machteloos om hem te treffen en te beschadigen. Wordt hij in ballingschap gestuurd? Hij zal met een groot bisschop
antwoorden: “Voor mij is de hele aarde mijn geboorteland en mijn ballingsoord. Wordt hij van zijn goederen beroofd? Hij heeft geleerd hoe ze te bezitten zonder ze zijn hart te laten betoveren. Wordt hij ter dood gebracht? De
dood is voor hem de transfiguratie naar een beter leven, een bevrijding van
zijn lijden.
Zo was de sereniteit en de heldhaftige standvastigheid van de heilige Johannes Chrisostomos, verbannen door Eudoxia, keizerin van Constantinopel:
“Toen ik uit de stad wegvluchtte, voelde ik mij helemaal niet ongelukkig. Ik
was innerlijk overweldigd met de meest onbeschrijfelijke vertroostingen.
Alsn de Keizerin mij in ballingschap stuurt – Ik zei tot mijzelf- dan zal Ik denken, dat de aarde en al dat zij bevat is van de Heer. Als ze mij in zee gooit, zal
ik aan Jona denken. Als zij beveelt mij te stenigen, dan zal ik de lotgenoot zijn
van de Heilige .Stefanus. Als zij mij laat onthoofden, dan zal ik de glorie hebben van de Heilige Johannes de Doper. Als zij van mij afpakt wat ik bezit, dan
zal ik denken dat ik naakt uit de ingewanden van de aarde ben voortgekomen
en daar weer naakt en ontdaan van alles terugkeert”.
Graaf de Maistre vertelt het verhaal van een meisje, dat het wonder was van
de stad Petersburg. Het lijden had haar diep getekend en had het licht van
bovennatuurlijke, geanticipeerde glorie doen schijnen in haar houding en gelaatstrekken. Zij was uitgeteerd door een kanker, die haar hoofd weg at. Haar
neus en ogen waren al verdwenen. De ziekte verspreidde zich over haar
maagdelijk gezicht als een vuur, dat een paleis verteert. De hele stad stond
verbaasd over haar lieflijke stem en haar engelachtige berusting en verwonderde zich bij het verrukkelijk schouwspel. Toen iemand medelijden te kennen gaf om het lijden van het meisje, antwoordde zij: “Ik lijd niet zoveel als
jullie denken, want God geeft mij de Genade om aan Hem te denken”.
Eens antwoordde zij mensen die haar vroegen wat voor gebeden zij aan God
zou opdragen wanneer zij eenmaal in de hemel zal zijn:”Ik zal Hem vragen om
jullie de genade te geven om Hem te beminnen zoals ik zelf Hem bemin”.
7
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De heidenen hadden al deze reflectie waargenomen en deze heiligenkrans
van schoonheid en grootheid, dat lijden nalaat op het gelaat van het schepsel.
Eens stelde de prins van de filosofen zichzelf dit geducht probleem: Indien
de Godheid ooit zich verwaardigt op aarde neer te dalen, onder wat voor gedaante zou het meest geschikt zijn voor Hem te verschijnen? Plato liep een
poos rond, stil en nadenkend, en de revue passeren van alle figuren van de
geschiedenis der mensheid één voor één. De schitterende gezichten van potentaten schijnen hem niet zuiver genoeg.
Tenslotte dacht hij aan iemand die aan zijn gevoelens beantwoordde, wiens
laatste gedachten onberispelijk waren; Hij was blij hem te verbeelden als iemand vreemd aan alle strijd, die de wreedste behandeling beantwoordt met
zachtheid en geduld, kalm en sereen te midden van de uitbarsting beledigingen en woede van een oproerige menigte, stralend zelfs op de infame galg,
waar de onbegrijpelijkheid van deugd zou zijn gestegen.
Plato dacht dat, indien de mensheid ooit zou slagen zo’n figuur voort te
brengen, het de grootste prestatie geleverd zou hebben en dat de aarde geen
mooier schouwspel te zien zou geven om de hemel te benijden. En met het enthousiasme en voornaamheid van een wijs man, die een van die grote waarheden, die het menselijk oor ooit heeft gehoord, riep Plato uit: “Indien de
Godheid ooit zich zou verwaardigen zichtbaar voor de mens te worden, er
zou slechts één beeld waardig zijn: dat van de rechtvaardig lijdende mens”.
Heeft Jezus Christus voor onze zonden volledige en absolute voldoening gegeven? Nam Hij, niet allen de eeuwige straffen, maar ook de tijdelijke straffen
op zich?
Het antwoord van St. Thomas van Aquino hierop is bevestigend, Ja! En hij
geeft als bewijs de constante praktijk van de Kerk, die aan de gelovige geen
penitentie of boete oplegt bij het wedergeboren worden door het Doopsel. En
het is de algemene traditie, dat de mens eenmaal ingelijfd in het Mystieke Lichaam van Christus door het sacrament van het Doopsel, geen verdere straf
of uitboeting hoeft te ondergaan op deze aarde, en indien hij zou komen te
sterven, onmiddellijk wordt toegelaten tot de<Visio Beatifica>, zonder door
het vagevuur te moeten gaan.
Maar voor de ongelukkige verliezers van de doopgenade, die schuldig zijn
aan zware zonde na de hoogste genade van het eer-ste sacrament, verlossing
wordt niet geschonken in deze bevoorrechte vorm en in volle en overvloedige mate. Na het Doopsel, wanneer de goddelijke barmhartigheid over ons
heen komt, gaat het altijd vergezeld van een mate van rechtvaardigheid. We
zijn verzekerd van de oneindige verdienste en vrucht van het lijden van
Christus., doch op voorwaarde, dat wij ze verkrijgen door persoonlijke medewerking en door energieke inspanning.
Kortom, boete, is, zoals Tertulianus leert, <baptismus laboriosus> (moeizame doop). In dit sacrament, bestemd voor het doen geboren worden van de
ziel, die dood is door de zonde, wordt het bloed en tranen van Jezus Christus
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niet voor een tweede maal vergoten om de onze te sparen, maar juist om ze
vruchtbaar te maken en in verhouding tot de geringe deugd van onze verbeteringen en de enormiteit van de schuld , die wij door onze zonden op ons geladen hebben.
Hieruit volgt dat er twee wegen zijn die naar het eeuwige leven leiden: Onschuld en boete.
Boete is een wet van de proportie. De Apostel Paulus bepaalt precies de intensiteit en de maat van deze woorden: “Waarachtig, zoals gij uw ledematen
als slaven der onreinheid in dienst van tuchteloosheid en losbandigheid gesteld heb, zo moet ge thans uw ledematen, als slaven der gerechtigheid in
dienst van de heiligheid stellen8).
Het herstel is slechts voldoende in zover het gelijk is aan de ontregeling, die
in de fout ligt verscholen. De toestand van de zondige mens in zijn gebruikbetrekkingen met schepselen is niet dezelfde als die van de mens die zich nooit
schuldig heeft gemaakt aan een of ander misdrijf. De persoon, die jammer
genoeg zich liet misleiden door de stem van het temperament en aangetrokken door de verleidelijkheid van schepselen, heeft de voorkeur gegeven aan
hun bedrieglijke en beperkte schoonheid boven die van de Schepper – zo’n
iemand moet ten koste van de meest onbeschrijflijke en hartverscheurende
inspanning zich losscheuren van de gelegenheid tot zonde, die hem hebben
ten val gebracht en van de mensen, die hem hebben verleid. Om de weg terug
te gaan door de glibberige stroom die hem meesleurde, moet hij rigoureus
het hart, de verbeelding of de zinnen straffen die tegen het verstand en de
wet van God gerebelleerd hebben, net zo als hij een onhandelbare knecht of
een opstandige slaaf zou straffen.
Het fundamentele beginsel van boete bestaat in het feit dat, voor iemand
die voor de tweede keer ten val komt, er slechts één middel voor reintegratie
bestaat: De moedige en vrijwillige aanvaarding van een mate van pijn, die gelijk is aan de mate van het genot of de zoetheid gesmaakt te midden van de
het kwaad en de misdaad. Hieruit volgt, naar de diepe opvatting van de
H.Ignatius van Loyola, dat boete geenszins bestaat in de verloochening van
alle exces of in de verzaking van al wat nutteloos is en overbodig. Om zich van
onnodige dingen te ontdoen is de deugd van matigheid. En niet de deugd van
boete. Van Boete kan slechts sprake zijn wanneer iemand zich iets ontzegt
wat nuttig is of noodzakelijk.9)
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.Als je geen boete doet, zegt onze Heer, dan zullen jullie allemaal omkomen. Het ligt in de natuur van boete, dat het in
verhouding moet staan met de fout. Als iets niet vrijwillig weer wordt goed gemaakt in deze wereld, dan zal het zonder
twijfel moeten worden goedgemaakt in de andere wereld. De Kerk biedt inderdaad ons de verdiensten van de heiligen en
aflaten als afbetaling van de schulden die wij hebben opgelopen. Maar aflaten veronderstellen boete. Ze zijn een vervanging en een middel van omkeerbaarheid. Precies zoals in het sociale bestel, krachtens solidariteit, die verschillende
leden verbindt, mag een lid een ander ontslaan van een deel of geheel van zijn schuld door zelf de verdiende straf te ondergaan, zo doet de Kerk, die voortdurend in het Bloed van Jezus Christus schatten verzameld en de voldoening, geofferd
door de heiligen op ons toepast, door middel van voorwaarden gemakkelijk te volbrengen, om ons in ons zwakheid in
ons leven te hulp te komen en ons voor de wrede foltering na onze dood te behoeden. Deze leer echter, die geen ander is
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Niettemin is het mysterie nog niet opgelost. Er zijn op aarde zielen, die vrij
zijn van alle sporen van zonden en onvolmaaktheden. Buiten deze beschouwing staan de heilige Maagd Maria, zonder zonden ontvangen en de heilige
Johannes de Doper, geheiligd in de schoot van zijn moeder. Daarnaast , heeft
een menigte andere heiligen een heel hemels leven op aarde geleid, nauw met
God verbonden, zonder enig banaal verlangen of een zweem van zinnelijkheid en zonder ooit de stralende schoonheid van hun zielen te verduisteren.
Toch hebben ze een groter deel van deze immense erfenis aan pijn aan onze
treurige mensheid nagelaten. Vandaar heeft lijden een hoger en universeler
betekenis dan uitboeting. Dit belang is het gevolg van één van de meest diepe
en onbegrijpelijke mysteries van ons Geloof, waarin de hele heilseconomie
van het Christelijke Geloof wordt samengevat en waarover wij zelden nadenken: het mysterie van de inlijving van ons leven in het goddelijk leven van
Jezus Christus.
Men zou kunnen stellen dat in zekere zin het leven van Jezus Christus in de
hemel niet compleet is. Op de troon, zittend aan de rechterhand van Zijn Vader, van waar hij vanaf zijn glorievolle Hemelvaart, heeft geregeerd, is er nog
niet de totaliteit, maar het begin van Jezus Christus. “Jezus Christus is dezelfde, gister, vandaag, en voor altijd” 10). Jezus Christus en de universaliteit van
de gelovigen vormen slechts één lichaam en één geest. 11) Dit Mystieke Lichaam van Christus, dat de Kerk is, wordt geleidelijk opgebouwd; Het breidt
zich uit en neemt toe door de Uitverkorenen. Door het licht van het Geloof
staan zij open voor de zalving van de liefde, en worden ingelijfd. Jezus Christus zal dan pas Zijn volmaakte gestalte krijgen en volheid van Zijn jaren en
menselijke rijpheid bereiken, wanneer de engel van de Heer het voorhoofd
van de laatste van de uitverkorenen zal hebben getekend met het zegel van
de levende God. Tot die dag zal het mysterie van de Hemelvaart voortduren.
Het houdt aan en neemt toe telkens wanneer een ziel daadwerkelijk meewerkt met deze goddelijke opbouw en, uit een zuiver leven voortkomend,
voegt het zichzelf toe aan de vorming van de hemelse <Civitas Dei ofwel stad
Gods en als een levende steen draagt het bij een super bouwwerk, de eeuwige Basilica van de Heilige Paulus.
Welnu, het mystieke en collectieve Lichaam van Jezus Christus wordt gemodelleerd op Zijn individuele Lichaam.
Om onze verlossing tot stand te brengen, hoefde Jezus Christus niet door
een periode van 33 jaar te gaan. Onmiddellijk na de conceptie had Hij in verblindende pracht uit de schoot van Zijn moeder naar buiten kunnen treden
en triomfantelijk en onverwacht de hemel kunnen binnengaan. Dit wilde Hij
niet.
dan, dat één man moreel een ander kan vertegenwoordigen, demonstreert zelfs krachtig de waarheid, dat er geen vergiffenis van zonden is dan allen door bloed.
10
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Om het heiligdom van Zijn Glorie binnen te gaan, was de kortste en gemakkelijkste weg niet die hem het meest aan het hart lag. Hij verkoos de
hemel op te stijgen door de bloedige fasen van Zijn smaad en verzengende
pijnen. Hij verlangde, dat de hele eeuwigheid en de almacht van Zijn glans van
de litteken en van Zijn wonden zouden springen: en zo dat er geen enkel deel
van Zijn lichaam zou zijn, dat niet een bijzondere straal van schoonheid zou
afgeven. Hij wilde het volledig overgeven aan pijn, van hoofd tot voet, om de
wrede en moordende aanvallen te voelen.
Wat in Jezus Christus voltrok moest zich ook voltrekken in Zijn collectief
ofwel Mystieke Lichaam, Zo is de wet van de onverwoestbare solidariteit, die
is vastgesteld tussen het hoofd en de ledenmaten. Het zou niet passend zijn
als de laatstgenoemden niet door een zelfde omvorming te gaan, die het
hoofd heeft doorstaan. Het kan niet zo zijn dat Jezus Christus twee verschillende wegen zou openen, die naar de Hemel leiden: één voor Hemzelf, een
ruwe , martelaars weg en de andere voor Zijn volgelingen een gemakkelijke
weg, comfortabel van rozengeur en maneschijn..
De Apostel Paulus leert, dat het Lichaam van Jezus Christus in al haar geledingen in een nauwe eenheid verbonden is. Alle ongelijke elementen zijn onverenigbaar met haar samenstelling12) Het is subliem geordend en verenigd
in haar structuur die harmonie en volmaaktheid, welke eens een onvergelijkelijke reflectie van de soevereine glorie en majesteit zal voortbrengen. Welnu, zegt St.Bernard, zou het niet een onnatuurlijke mengeling zijn, een
vreemd onsamenhangend contrast, indien een hoofd gekroond met doornen
verenigd was met een uitgelezen lidmaat of een met zweepslagen gegeseld
vlees aan een vlees gevoed in weelde en verwenning? “Pudeat sub capite spinato membrum esse delicatum”.
Ach, de pijnen en diepe smart, die ons hart breken en verscheurende kreten
doen slaken, en tranen van bloed doen stromen, zijn ver van dat ze Jezus
Christus ongevoelig laten. Niemand kent ons beter dan Hij en heeft meer ervaring dan Hij, omdat Hij ze in de Hof van Olijven, scherp gevoeld heeft zoals
de profeet Isaïas zegt, persoonlijk onze zwakheden en onze smarten heeft gedragen 13)Maar zou een natuurlijk gevoel van medelijden, dat hem zou brengen het
lijden op te heffen en de bron van ons zuchten doen opdrogen bij iedere keer,
van Zijn kant, een onlogische daad van blind ongevoelige tederheid zijn? Zou
Jezus Christus zich kunnen onttrekken aan zijn plan van wijsheid, door de
plichten af te schaften die inherent zijn in de adel van onze oorsprong en in
de glorieuze voorrechten aan ons geschonken door het Doopsel? Als ledenmaten van een goddelijk hoofd, is het onze eerste plicht onze Meester te volgen op al Zijn wegen en in alle wederwaardigheden, die Hijzelf ook heeft
doorstaan. Om met Hem eens verheerlijkt te zijn, moeten wij op deze aarde
12
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met Hem lijden: “Want als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, erfgenamen met Christus, indien we lijden met Hem, zo zullen wij
ook met Hem verheerlijkt worden”.14) En zoals wij zullen op et einde van ons
leven zullen binnengaan in deelname aan de Hemelvaart van Jezus Christus,
moeten wij wederkerig volgens de geest van de Apostel Paulus aanvullen in
ons leven zolang onze pelgrimage duurt, datgene wat ontbreekt aan de angsten en aan het lijden van Zijn Passie: “In mijn eigen vlees vul ik op wat ontbreekt aan het lijden van Christus ter wille van Zijn lichaam de Kerk15) Inderdaad, de Passie van Jezus Christus eindigde niet op Golgotha.
Op Golgotha doorstond Hij het lijden in alle hevigheid. Enorm is zijn lijden
geweest, bitter als de wateren van de Oceaan. Het overtrof het meest denkbare lijden en, iedere vergelijking. Maar Hij doorstond de pijn niet in al haar aspecten en in alle vormen. Hij werd doorboord door nagelen, maar Hij was niet
verbrand door een langzaam vuur. Hij zag Zijn leerlingen vluchten, bang voor
het schandaal van het kruis. Hij heeft niet die andere pijn ervaren, minder
scherp misschien, maar meer verstrekkend en vol zuchten en tranen van een
moeder, die een geliefd kind door de dood aan haar armen ziet ontrukken
Hij voelde echte smart, veroorzaakt door de zonden en boosheid van de mensen; Hij heeft niet de denkbeeldige en fantasieachtige droefheden van opstandige zielen, die zich voeden met mythen en droombeelden, en streven
met een ziekelijk verlangen naar een toekomst die onbereikbaar is en geen
vrede kunnen hebben met de uitoefening van plicht en deugd.
Jezus Christus heeft de verwarring gevoeld en het berouw tengevolge van
onze zonden. Hij werd niet getroffen door de spijt en wroeging, waarmee de
zondaar overstelpt wordt bij de herinnering van zijn eigen persoonlijke zonden. Al deze soorten pijn, die Jezus Christus niet leed in Zijn eigen persoon,
die moest Hij aanvullen in Zijn ledematen. De smartvolle Passie van de Verlosser moet in alle tijden en plaatsen tot voltooiing worden gebracht. Want,
juist zoals later in de Hemel moet Jezus Christus alles in allen zijn door zijn
zaligheid en glorie, zo ook in deze wereld hier beneden moet Hij tot het einde
der tijden alles in allen zijn door Zijn smarten en doodstrijd: “Christus is alles
in allen”.16) Deze beschouwingen verklaren het vurige verlangen naar lijden,
dat de heiligen verteerde en de onbeschrijflijke vreugden, die hen deed trillen van blijdschap op de brandstapel en op de pijnbank, wanneer hun vlees
verbrandde en hun beenderen ontwricht werden en gekraakt. De liefde voor
het Kruis, waarmee zij zich voelden ontvlamd, deed in hen een onbegrijpelijke vreugde doorbreken.
De heilige Teresa, verdoofd door kou, gefolterd door reumatiek en overweldigd door moeheid en gestrengheden, toch doorboord in het diepste van
14
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haar ziel met het zwaard van de Seraphim, placht uit te roepen temidden van
haar afmatting en verwarring: “Aut pati, aut mori – ofwel lijden ofwel sterven
De heilige Ignatius van Antiochië, veroordeeld om voor de wilde beesten geworpen te worden, was op weg naar Rome om mee te doen in de feestelijke
spelen van keizer Trajanus. Op de reis daarheen waren soldaten om hem
heen, wilde beesten met menselijke gezichten, die hem bewaakten, die als tijgers en luipaarden tegen hem tekeer gingen.
Temidden van hun luidruchtig kabaal en bijgestaan door vrienden en leerlingen die zich aan hem opdrongen om van zijn lippen een laatste groet en zegen
te vernemen, richtte Ignatius zich op, reeds schijnend met een hemelse, bovenmenselijke glorie en gegrepen door een heilige vervoering, vol hoop en
vertrouwen op God, uitte woorden nooit eerder gesproken door een menselijke tong:
“Moge de furie van de beesten mijn vreugde zijn...wees niet bewogen door een
vals medelijden met mij. Als jullie zo tegen mij doen, dan zal ik de eerste
zijn,om die dieren aan te wakkeren en hen dringen mij te verslinden. Vergeef
mij, mijn zonen, Ik weet wat goed is voor mij. Nu begin ik een waardig leerling
van Jezus Christus te zijn en zoek ik niet langer de zichtbare vergankelijke
dingen, zodat ik sneller en zeker Jezus Christus mag vinden...Ja, kom vuur,
kruis, en beest, kom de verscheuring van mijn ledematen en vermorzeling
van mijn lichaam”.
En, bij het horen van de brullende leeuwen, riep hij uit: “Ik ben de graankorrel van Jezus Christus, ik wil worden gemalen door de tanden van de dieren,
zodat ik als zuiver brood mag dienen aan Christus’ tafel.”
Om de gevoelens te begrijpen, die deze heilige bisschop inspireerden en de
betekenis te vatten van de vreemde woorden die van zijn lippen kwamen,
moeten we herinneren dat Jezus Christus, in het Evangelie, de Kerk en de
Hemel vergelijkt met een graanschuur, en de uitverkorenen met graan en
tarwe.
Deze gelijkenis is de bron van een verheven leer en moraal. De graankorrel
bereikt pas haar volmaaktheid door een drievoudige dood, waarvan het effect is: haar op te wekken naar een drievoudige waardigheid en drievoudig
leven.
Aldus, tegen het einde van de herfst ploegt de landbouwer de graankorrel
in de voor. De graankorrel gaat tot ontbinding over door het vocht en vermengt zich met ander sap, en verdwijnt, zodat het voor de toevallige waarnemer als onvindbaar verloren lijkt; maar, bij de eerste stralen van de lente
zon, haalt de graankorrel, die voor altijd uitgedoofd leek, vruchtbaarheid uit
haar schijnbare dood en wordt herboren in de vorm van een verjongde en
vernieuwde koornaar.
Toch is dit niet het eindpunt van de voltooiing van deze tarwekorrel. Ze is
geroepen tot een nog wonderbaarlijkere transfiguratie. Om dit te bereiken
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moet ze een tweede dood ondergaan, door te worden geplaatst tussen de molensteen, verbrijzeld en gemalen tot meel. Hieruit zal brood worden gebakken en het zal voedsel worden en vlees van de mens, delend in de waardigheid van zijn intellectueel en denkend leven.
Tenslotte, blijft er voor deze tarwekorrel één hoogste waardigheid en volmaaktheid boven alle anderen. Het zal worden geplaatst op het Altaar. De
Priester zal er de sacramentele woorden van de consecratie over uitspreken.
Deze keer zal het geheel en al worden vernietigd, tot in de wortel van haar
substantie. Geen spoor of schaduw van haar oorspronkelijk wezen blijft over;
maar, in ruil, zal dit inert brood ophouden gewone materie te zijn en wordt
de God, die de Engelen aanbidden.
Zo schudt de mens door een drievoudige dood te ondergaan, de ruwe opschik van de stoffelijke natuur, die zijn blik verduistert en hem corrumpeert
van zich af. Hij staat op uit het vergankelijke en eindige naar het eeuwige en
oneindige.
Om zichzelf naar de hoogte van de volmaaktheid te verheffen en het verbleekte beeld van God in hem te herstellen, is het noodzakelijk voor hem, om
aan zijn zinnen te sterven, zijn geest en zijn oordelen, en, tenslotte, zichzelf te
offeren in zijn hart en sterven aan zijn eigen gehechtheden.
Jezus Christus is de huisvader en de grote hemelse oogster. Vanuit de Hemel
waar Hij is gezeten, ziet Hij het goede zaad op aarde ontbinden en vergaan in
het vuur van de smart.
Verre van zich verdrietig te voelen, trilt Zijn goddelijk Hart en breekt open in
een vervoering van vreugde en zegening en roept uit: “Dit is Mijn tarwe. Het
wordt gezuiverd en omgevormd; het is waardig om in Mijn volheid binnen te
gaan, en dan het vurigste verlangen van Mijn hart zal zijn vervuld.
“Oh Vader, allen die Gij mij gegeven hebt zijn één met Mij geworden. Ze zijn
aan mijn leven toegevoegd door een vereniging even intiem, door een affiniteit even wonderbaar als die welke, van alle korenaren gemalen onder dezelfde steen, één brood vormen, één enkele substantie, unus panis, unum corpus. 17)
Dat is het magnifieke resultaat van lijden, dat ons laat sterven - voor een
moment- aan ons zelf, om ons slechts een goddelijk leven te laten leven in Jezus Christus, dat ons begraaft in een donker rouwkleed slechts om in de diepte van ons wezen het zaad van de onsterfelijkheid te werpen en ons zacht
binnen te leiden, als anticipatie, in de staat van glorie en opstanding.
Om onze kwalen te genezen en onze beproevingen in dit tranendal van teleurstellingen en ellende te matigen, verlangde de barmhartige Verlosser ons
een onderpand van zijn tederheid te geven en ons een garantie van de hemelse zaligheid te bieden, die Hij voor ons bereid heeft. Deze garantie, deze werkelijke getuigenis van de “Visio Beatifica”, die de zielen van de Heiligen doet
17 ”
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jubelen van vreugde, is niet het briljante succes van deze wereld, of tijdelijke
roem of geluk, maar beproevingen en lijden.
De heiligen streefden niet naar andere goederen en wilden geen ander loon
voor hun zwoegen. Als zij een van hun vrienden ontmoetten, plachten zei te
zeggen: “Kom broeder. Ons verblijf is in de holle grot, waar we slapen op
vochtige grond en waar geen bed is. We voeden ons met wilde gewassen en
als verfrissing hebben we slechts water uit de bron. Rondom ons verblijf horen we het grommen van de wilde beesten, die echter minder te vrezen zijn
dan de onmenselijke tirannen en barbaren, wier haat en onverzoenlijke
woestheid ons onophoudelijk vervolgen. Kom maar, wees niet bang. Er zijn
onbeschrijflijke vreugde en vertroostingen, want er is onbeschrijflijk lijden”.
Op het eerste gezicht, gaat dit soort taal in tegen de rede en verbijstert al
onze menselijke oordelen.
Maar de heiligen, die op deze verheven hoogte van het Geloof leefden, zagen
de gebeurtenissen van de huidige wereld en het lot van de mensheid van een
ander gezichtspunt en ander perspectief. Zij beoordeelden dit tijdsgewricht
in het perspectief van de eeuwigheid en zij begrepen de diepe betekenis van
een van de meest sublieme uitspraken van de Heilige Schrift: “Beproeving
baart hoop”.18) Zonder beproeving is er geen hoop. Neem het geval van de
man, die alles op aarde heeft wat zijn hartje begeert. Hij wordt in slaap gewiegd door dit fatale welzijn. Hij zoekt geen ander leven. Gedachte aan de
Hemel zijn machteloos om hem los te maken van het slijk van stoffelijke en
tastbare dingen; maar zodra een belediging of een wrede aandoening haar
vlijmscherpe punt in die man drukt, dan als een likeur samengeperst in een
nauw vat, zijn hart, vernietigd en gebroken onder het gewicht van tegenslag,
zal hij onmiddellijk zoeken naar een uitweg voor hemzelf; en geen enkel
voorwerp vindend, waar naar hij zich kan wenden om hulp en ondersteuning
of wat dan ook dat verlichting geeft, breekt hij vrij van de voorbijvliegende
banden van tijd en ruimte en werpt zijn verlangende blik op de bergen van
oneindige barmhartigheid, vanwaar alle verfrissing, licht en hulp komt.
De patriarch Job vertelt ons in een ontroerend verhaal de diepe betekenis
van het lijden en hij beschrijft de overvloedige bronnen van vreugde waaruit
zielen kunnen drinken te midden van het meest hartverscheurend verdriet.
Job had kudden en talloze schapen; deze kudden werden gedecimeerd door
epidemieën en plagen. Job had prachtige en weelderige huizen; en deze huizen werden door vuur uit de hemel verwoest. Hij had kinderen die zijn trots
en vreugde waren, met elkaar verenigd in een band van de meest tedere genegenheid. Op zekere dag toen zij bij een broederlijk maal samen aan tafel
18
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zaten, verloren zij het leven door een omvallende muur, Job had vrienden,
maar zij, in plaats van hem te troosten, dachten zij, dat hij werd getroffen
door de hand des Heren voor een of ander mysterieuze misdaad, Hij had een
vrouw; en deze zijn vrouw schuwde hem vol afkeer en afschuw, vanwege de
infectie van zijn wonden. Tenslotte, hij had een God, aan wie hij zeven keer
per dag offerde. En God trok van hem de dauw van hemelse vertroosting van
hem weg en leek hem helemaal verlaten te hebben.
Zeker, nooit eerder was zo’n overvloed aan lijden neergekomen op het
hoofd van een slachtoffer.
Op een moment leek wanhoop het van de ziel van Job te winnen. En heel zijn
kracht leek als geketend. Job verwenste de dag van zijn geboorte. Daarna
opende Job zijn mond en sprak (Job 3):
“Het leven is mij een ondraaglijke last geworden(riep hij uit)...De dag verga,
waarop ik geboren ben, de nacht, toen zij zeiden: ”Het is een jongen! Die dag:
hij worde duisternis, dat hij niet geteld worde onder de maanden, noch onder
dagen van het jaar. Geen lichtglans moge hem bestralen, maar duisternis en
schaduw des doods hem bedekken. Waarom ben ik uit mijn moeders’ schoot
te voorschijn gekomen en niet gestorven voor ik het daglicht aanschouwde?...
...Waarom ben ik op de knie gewiegd en waarom heb ik de borst gezoogd? Zal
aan die weinige dagen spoedig een einde komen?...Is het waard van je macht
om genegenheid te hebben voor een schaduw? Verdraag me, dat ik een beetje
mijn verdriet kan beklagen voordat ik ga en niet meer terugkeer naar het
land van duisternis, bedekt met de mist van de dood”.19
Plotseling hield Job op met klagen en een verandering kwam over zijn persoon. Zijn gezicht lichtte op en zijn gelaat en blik werd helder en stralend. Een
hymne van hoop sprong van zijn lippen, als een stortvloed van vreugde en
vrede. Hoe heerlijk is het deze Job te zien, die kort tevoren nog tot de wormen
gezegd had: “Mijn moeder en mijn zuster”en tot de rottigheid: “Jij bent mijn
vader”. Toen, gezeten op zijn mesthoop, als een overwinnende held,
schreeuwde hij uit, in de uitgelatenheid en enthousiasme van zijn geloof:
“Scio enim quod Redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus
sum ...quem visurus sum, ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt et non alius”. 20)
“Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat eens ik Hem zal zien met de ogen van
mijn vlees en niet met die van een ander”.
Nooit heeft een menselijke mond een welsprekender en goddelijker gezang
doen horen..
Hoe juist was de eerbiedwaardige patriarch, deze beproefde rechtvaardige,
gekneusd, vernietigd, afgedaald tot de laatste trap van de materiële en morele ellende, richt hij zich op en schreeuwde het uit: “Oh, Dat mijn woorden wer19
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den opgeschreven: dat ze met een bijtel en lood werden geschreven of uitgehouwen in de rots voor altijd! 21
_ dat zij door toekomstige generaties mogen worden gelezen en de immense
familie van te neergeslagene, wier droog brood en tranen hun enige voedsel
is, met de zelfde troost mogen vervullen.
“Ik weet dat mijn Verlosser leeft”. Oh, wie van ons heeft ooit deze woorden
van Job met levend geloof geuit zonder onmiddellijk het effect te voelen?
Hebben deze woorden niet de dageraad van kalmte gebracht te midden van
de diepste rouw?
Hebben ze niet het binnenste van onze ziel gevuld met hoogst ongekende
vreugde, juist wanneer een bloed traan vloeide van onze oogleden? Rondzwervend, beroofd van alles, en terneergeslagen, op de voet gevolgd door
triomfantelijke roofzucht, vonden wij in de onuitputtelijke bron van onze ellende reden voor liefde en vertrouwen.
Ver van neerslachtig te worden en lucht geven aan ongeduld en mopperen,
zegenden we God, en vagelijk doorzagen wij de oneindige diepte van Zijn
barmhartigheid in de geheimen van Zijn rechtvaardigheid.
Als de Heer, zouden we zeggen, geluk geeft aan Zijn vrienden, wat doet Hij
dan voor Zijn dienaren? Als, in Zijn bedeling van het goede en het kwade, Hij
de schaal doet doorslaan ten gunste van hen die Hem beledigen en vervloeken, dan is dat om redenen, dat, voor Zijn vrienden, alle rijkdom en alle rijken
van de wereld Hem als te onbetekenend geschenk toeschijnen. Laten we ons
dan verheugen in onze tegenspoed, en laten we onze toekomstige grootheid
meten bij onze tegenslag en bij de gestrengheid van onze beproeving.
In zijn homilie over de slechte rijke en de arme Lazarus, vertelt Johannes
Chrisostomos ons de sublieme filosofie van het lijden. In een toelichting op
de tekst van Lucas, waar de rijke man, gefolterd door pijn, Abraham smeekt
om Lazarus te bewegen hem een druppel water op de top van zijn vinger om
zijn brandende tong te verfrissen; dan geeft hij commentaar op de woorden
van Abraham wanneer hij zegt tot de slechte rijke man: “Mijn kind, herinner,
dat je het in je leven goed gehad hebt, terwijl Lazarus er ellendig aan toe was.
Nu heeft hij hier troost gevonden, maar jij foltering. En dat is nog niet alles.
Tussen jou en ons hier is er een diepe kloof, zodat zij die zouden willen over
steken van hier naar jou dat niet kunnen. Ook kan niemand van jou kant naar
ons 22). Van dit antwoord van Abraham trekt Johannes Chrisostomos een
bewonderenswaardige les.
De slechte rijke man, zegt Abraham, had de goede dingen van dit leven ontvangen. Op wat voor manier? De grote commentator legt het aldus uit:
De slechte rijke man, te midden van grote verdorvenheid en gemeenheid,
had, in deze wereld heel weinig goede dingen gedaan. In dit huidige leven,
kan niemand helemaal absoluut slecht zijn; Soms houden de slechtste boos21
22
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doeners zich aan de moraal op bepaalde punten; te midden van hun vermaak,
onderhouden zij sommige overblijfselen van de natuurlijke deugd. Zo onmenselijk als ze zijn en slaven van hun lust, zijn er niettemin zelden en uitzonderlijke omstandigheden, wanneer zij toestemmen rechtvaardig te zijn,
barmhartig en onpartijdig.
Welnu, God, die zichzelf de taak toe eigent om hen eens rigoureus te straffen
vanwege hun misdaden, en van de andere kant, verlangt, voor de eer van Zijn
rechtvaardigheid, geen goed werk onbeloond te laten hoe klein en onvolmaakt het ook mag zijn, dikwijls, in deze wereld, laat het regenen van genietingen en tijdelijke goederen op de gemeneriken en de goddelozen. Hij
schenkt hen, zoals in het geval van de slechte rijke man, een verblindend,
prachtig leven: uitgelezen en overvloedig voedsel zachte tapijten, een groot
aantal vleiers en parasieten, de glans en de pomp van allerlei genot. “Zo heeft
de slechte rijke man zijn goede dingen ontvangen.
Lazarus, daarentegen, die uitgerust was met al de hemelse gaven en de
hoogte bereikt had van volmaaktheid door zijn heldhaftige geduld, was waarschijnlijk door zwakheid in kleine fouten gevallen. We mogen er van uitgaan
dat, bij het beeld van de aantoonbare rijkdom van de man, wiens kruimels en
overtolligs hij tevergeefs had gevraagd, zijn hart een moment verbitterd en
weerzin had gevoeld.. Misschien was zijn geloof en hoop wankel geweest en,
tot enig lengte zwak.
Welnu, God, die Lazarus onder de uitverkorenen wilde plaatsen en kroont
hem voor alle eeuwigheid, en die, van de andere kant de rechtvaardigen tot
zichzelf wil nemen als zij volledig gezuiverd zijn van alle fouten, verlangde in
Zijn verborgen plannen, dat Lazarus moeilijke en lange beproevingen moest
ondergaan in zijn aardse leven en zond hem sores, ziekte en armoede , verlatenheid en verachting. Zo, toen Lazarus het einde van zijn leven bereikte, had
hij zijn schuld aan de Gerechtigheid afbetaald; hij had zijn deel van het lijden
gehad.
De rijke man en de arme Lazarus: beiden ontvangen van de goddelijke Beloner wat hun toekomt: de rijke – de zinnelijke genoegens, eer, en de rijkdom in
zijn leven, maar, omgekeerd eindeloze en meedogenloze straffen; terwijl de
arme man –na uiterste beproevingen en tegenslagen in dit leven, maar daarvoor terug en op het einde van de beproeving, onvermengde en eeuwig geluk.
Zo zal eens de orde worden hersteld en gerechtigheid gedaan voor altijd en
de leiding en verborgen plannen van de Goddelijke Voorzienigheid zullen op
de Oordeelsdag volledig tot werkelijkheid komen.
Moge deze heilzame beschouwingen diep in onze geest worden geprent;
dan zullen de tegenslagen van het leven ons nooit te neer kunnen slaan. Verre
van toe te geven aan klagen en mopperen tegen de gestrengheid van God,
wanneer Zijn vaderlijke Hand ons treft, zullen we Hem ten alle tijden zwaar

209

geestelijk verdriet het zekerste teken ontvangen van Zijn voorkeur en tederheid. 23) <Quem enim diligit Dominus, castigat>24)
Heeft deze gedachte aan de heiligen niet de bron van de fierste en meest
verheugende vertroostingen geopend? Als we teruggaan in ons leven, dan
zouden we gemakkelijk dat gene erkennen wat bij gelegenheid van verdriet
en grote ellende, ons hart ten diepste bewogen werd door God’s handelen en
dat we dichter bij de hemel lijken te komen. Aldus, de wereld heeft ons verlaten: we hebben onze beste vrienden - zij, die ons brood aten en aan onze tafel
zaten- ons de rug zien toekeren en ons meden. ”. Doch de Heer, als een tedere
Moeder, omarmde ons liefdevol: “Dominus autem assumpsit me”25) De sombere dood heeft een zoon van je weggenomen, die je noemde, zoals de moeder
van Tobias, “je oogappel, de staf voor je oude dag, de troost van je leven”26)...
ofwel, nog jong wordt je er toe aangezet je van deze wereld los te maken, om
je voortijdig weduwschap te bewenen. Maar heb je geen bovennatuurlijke en
heerlijke visoenen gehad? In het licht van goddelijke beschouwingen heb je
die dierbare en betreurde wezens gezien, genietend van de rust in een betere
wereld. In je binnenste van je ziel heb je hen horen zeggen: Wij zijn gelukkig
en we wachten op je”. Deze pijn, die ons in haar omarming omklemt, rukt ons
weg van de liefde voor deze wereld; het is het zwaard, dat door de wolken
snijdt en half open ons andere perspectieven biedt. In het vuur van tegenspoed, verschijnen alle rijkdom en alle goederen waar we zo naar verlangden
zoals ze zijn en worden in onze ogen louter rook en lege schaduwen. Het
menselijk leven lijkt voor ons niets meer dan een moment naar het woord van
de Apostel Paulus. Maar dat moment is een vruchtbare knop; bevrucht met
onze tranen, zal het veranderd worden in een onmetelijk gewicht aan glorie.27) Oh, laten we ophouden de Schepper te beschuldigen van hardheid en
onrecht. Als God ons op de proef stelt en van ons afneemt waar we aan gehecht zijn, als Hij de bittere droesem van teleurstellingen druppel voor druppel laat drinken en iedere hartverscheurende pijn op ons laat neerkomen,
dan is dat geenszins, zoals de Apostel Paulus ons verzekert, om ons te benadelen, maar om des te meer te bekleden met een super gewaad van onsterfelijkheid. Neem het geval van een groot kunstenaar, die een standbeeld wil
maken. Onder zijn handen heeft hij een ruw en vormeloos stuk marmer. Hij
neemt zijn bijtel en slaat er krachtig en meedogenloos op los. Hij splijt de
steen in fragmenten, totdat het idee, dat hij heeft zich reflecteert in de lijnen
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De heilige Ambrosius beschouwde een leven zonder beproevingen een zeker teken was van vervloeking en zei: “Ik zou
niet willen wonen onder het dak van een man die nooit heeft geleden.” Weer een andere heilige zei: “Waarom enig belang
hechten aan kwellingen? Het aards bestaan is slechts van voorbijgaande aard. Het tijdelijk leven is niet meer dan een
akelige nacht in een slecht hotel.
24
Hebreën 22,6 : ” God kastijdt, die Hij bemint
25
Psalm 26.10 al verlaten mij vader en moeder: “De Heer trekt zich mij aan”.
26
Tobias 10,4
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van het beeld en giet die gratie en majesteit uit, die de bewondering van de
wereld afdwingt.
God doet hetzelfde: Hij houdt in Zijn vaderlijke hand de bijtel van de versterving, Hij snijdt in het levende vlees van onze gehechtheden. Hij laat zich
niet vermurwen door ons klagen en zuchten noch door onze schreeuwende
pijn.. Want de tijdelijke, lichte verdrukking verwerft ons een onovertroffen
eeuwig gewicht aan heerlijkheid. In het vuur van de pijn absorbeert Hij de
gehechtheden, de geheime en onzichtbare banden die ons binden aan vergankelijke en aardse dingen.. Hij smelt ze om, heftig eliminerend al wat blijft
in ons aan metaalslak, menselijk allooi, en zinnelijke genoegens om zo onze
zielen, vergeestelijkt, als een goed geprepareerd doek te laten worden,
waarop de stralen van goddelijke goedheid eens hun afdruk zullen achter
laten.: “Dat wat sterfelijk is, mag eens worden verzwolgen in het leven”28)
Voordat we aan deze loutering worden onderworpen, lijkt de mens op een
bezoedeld en smerig zand; doch geworpen in de smeltkroes van lijden, wordt
hij verfijnd en wordt als een transparante en heldere kristal, waar de substantiële glorie van God, zonder enige obstakels, vrij kan stromen als een rivier zonder bedding of oevers: dan zal God alles in allen zijn. Net als de beelden van de zon, van paleizen en van bomen worden gereflecteerd met hun
vormen en scherpe lijnen in de spiegel van een heldere rivier. Zo zullen de
volmaaktheden van de goddelijke attributen worden gereflecteerd op de uitverkorenen zon-der hun onveranderlijke ondeelbaarheid te verliezen. We
zullen wor-den gewikkeld in het stralend licht van het goddelijk leven. Het zal
dan het einde zijn en de voltooiing, de eeuw wanneer tijd haar verloop gehad
heeft, het rijk van de stabiliteit en rust, het gelukkige rijk waar naar de
schepselen uitzien en waar voor zij met zoveel zuchten roepen, als een moeder in barensweeën roept naar verlossing en haar lijden uitdrukt in klagen en
la nge pijnlijke zuchten 29)
Zo was de hoop van de moeder van de Makkabeën. Deze ongelooflijke moedige vrouw had de tengere lichamen van haar zes jonge kinderen uit elkaar
gereten zien worden en gefolterd voor haar ogen door het zwaard van een
onmenselijke tiran. Zij stond badend in hun bloed tussen de verminkte en
verspreide ledematen. Toch ging zij de tabernakels binnen van eeuwige
vreugde en het verblijf van de hoogste vervoeringen. Al de afschuw, die dit
vreeswekende aanblik in haar opriep, al het verdriet en wrede pijn, toegebracht aan haar moederlijk hart, verdwenen voor de straling van haar hoop
en zij moedigde de jongste zoon aan, en zei: “Zoon, heb medelijden met mij,
die je negen maanden in de schoot gedragen heb, je opgevoed heb, onderwezen, je ondersteund heb tot je huidige leeftijd.. Ik smeek je, kind, naar de hemel te kijken en naar de aarde en zie al wat daarin is. Dan zal je weten dat
28

2 Kor. 5,4: ”wij toch, die nog in de tent verblijven, we zuchten vol kommernis, omdat we het kleed niet willen uittrekken, maar een overkleed aandoen, opdat het sterfelijke verzwolgen wordt in het leven…
29
Rom. 8,22 “ We weten toch dat de hele schepping tezamen zucht en kreunt in barensweeên tot heden toe…”
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God dit niet maakte uit bestaande dingen; en op de zelfde manier kwam het
menselijk ras te bestaan. Wees niet bang voor deze beulen, maar wees je
broers waardig en aanvaard de dood, zodat in de tijd van barmhartigheid ik
jou weer mag ontvangen.30” Laten we besluiten met een laatste verhaal.
In de tijd van Keizer Theodosius was er een vrouw in het Oosten, die door
jeugdig vuur en genotzucht, samen met de gevaren voor armoede zich in een
leven gestort had van bederf en losbandigheid. Zij heette Maria. Zij kwam tot
oprechte bekering tot God; de Kerk heeft haar gekroond en haar tot de eer
der Altaren verheven onder de naam van: de Heilige Maria van Egypte.
Zij begaf zich eens naar Jeruzalem voor de grote plechtigheden van het feest
van de Kruis verheffing. Plotseling hoorde zij een stem, die kwam van de kant
van de Jordaan oevers en de diepte van de wildernis riep haar: “Kom over
naar ons, en je zal onschuld vinden en rust zonder dralen”, ofschoon de dag
ten einde liep, haastte zij zich naar de aangeduide plaats; maar het water was
diep, het land rond de rivier verlaten en eenzaam; de stem, die steeds indringender werd, riep onophoudelijk : “Kom over naar ons, en je zal onschuld vinden en rust”
Terwijl zij rondzwierf, angstig en bang en vol spanning, zag zij een woestijnman naar haar toe komen. Hij was één van de kluizenaars, met een door
boete en vasten getekend gezicht en de stem en blik van een wonderdoener.
Hij wierp zijn mantel op de rivier en wenkte de Egyptische vrouw erop te
gaan staan. Toen op een afstand, onder het heldere maanlicht, kon men en
schitterende hofdame droogvoets over het water zien gaan, vluchtend voor
de datgene waar van zij had gehouden, vertrok in stilte ver van het lawaai
van de mensen, om haar ziel op God te werpen, overstelpt door extatische
vreugde van gebed en in de kuise en strenge geneugten van boete en offer.
Vele jaren bracht zij door in de woestijn, en de engelen bezochten haar, verzonken in vervoeringen van goddelijke beschouwing en diep de voorsmaak
indrinkend van het Paradijs. Toen, op een Goede Vrijdag, ver uit het zicht van
mensen, aan de oever van een steile stroom, onder de aandacht van God en
Zijn Engelen, stierf zij. We mogen aannemen dat haar laatste zegen en gebed
alvorens te sterven was voor de kluizenaar, die haar naar de wildernis leidde
en haar het lijden deed liefhebben, en haar ziel opende voor de schatten van
vrede en de weg van altijddurende zaligheid voor haar vrij maakte.
Mogen wij lieve lezer, ook een zelfde gunst verdienen van u. Door deze conferenties aan te bieden hebben wij geen andere bedoeling gehad dan zielen weg
te halen van de beperkte zorgen van deze tijd en uw aandacht en verlangen te
richten op het enig goede, dat ons te wachten staat. Deze bescheiden bladzijden, die wij aan uw welwillendheid aanbieden, zijn slechts het reisgeld, het
viaticum van bevrijding, een kompas, bedoeld om onze levens te leiden door
30
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de talrijke gevaren van deze wereld – kortom een bootje, dat ons mag helpen
om de hemelse stranden te bereiken Dit boek is slechts een herinnering en
zwakke echo van ons apostolaat. Niettemin, net als bij het einde van de herfst
de bomen hun dorre bladeren laten vallen en kaal worden, dan gebeurt het
wel eens, dat een aarzelende voorbijganger deze veronachtzaamde bladeren
opraapt en er een bed van maakt of een schuilplaats voor zichzelf. Zo gebeurt
het ook dat het zaad, dat geen wortel heeft geschoten of opgekomen is in het
veld van de huisvader later is meegenomen door de wind over woestijnen en
oceanen en na een periode van vele jaren bossen doet ontstaan en oogsten
laat rijpen. Zo ook mogen deze studies over ons laatste einde de kracht hebben zielen op te richten om over de dingen die komen gaan te mediteren of op
zijn minst, onze zwakke pogingen voor sommige luie Christenen een zaad
zijn, door God gezegend, opdat zij vruchten zal dragen wanneer de tijd van de
oogst gekomen is. Wat goed zou het zijn als zij de kracht zouden hebben om
ons door de stormachtige en onzekere loop van onze pelgrimage heen te helpen, en ons in staat zouden stellen eens zekerder de eeuwige ontmoetingplaats te bereiken, in het Hart van Christus!
Als wij u zouden durven vleien met deze hoop, beste lezer, dan zouden wij u
zeggen –au revoir! Tot ziens! - tot we elkaar weer ontmoeten!
De tijd is nabij, wanneer het uur van het hoogste vertrek zal slaan, wanneer
de hemelse Bruidegom, die wij hebben bemind en gediend, ons zal zeggen:
Kruis, kom tot mij en ga binnen in de Zaligheid van de Eeuwige Rust!
+++++++
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“In Paradisum deducant
te Angeli…
In adventu suscipiant te
Martyres et perducant te
in civitatem sanctam Jerusalem…”
Naar het Paradijs geleide
u de Engelen. Dat bij uw
aankomst de Martelaren
U opnemen…
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Geen Blijvende Stad...
Alles gaat voorbij. Roem verwelkt. De natuur zucht in weeën. De dag van de
Heer komt, en met haar het einde van heel de geschapen orde. En toch leven
zo velen van ons, met hun ogen gericht op deze voorbijgaande wereld, liever
dan op de altijddurende wereld die komt. In beslag genomen door aardse beslommeringen en zorgen verwaarlozen wij onze eeuwige bestemming. –
Dit was niet minder waar in de late negentiende eeuw, toen Father Charles
Arminjon, een priester uit het bergland van zuidoost Frankrijk, zijn kudde
verzamelde in de stad kathedraal, om een serie conferenties te preken, en
hen te helpen hun gedachten om te keren van de materiële beslommeringen
van dit leven naar de glorieuze geestelijke beloning van het volgende leven.
Zijn wijze en onbuigzame woorden verdiepten in hen de geest van ingetogenheid, die alle Christenen behoren te hebben: de blijvende overtuiging, dat
hemelse doelen, en niet aardse bevliegingen, alles, wat we denken, zeggen en
doen, moet leiden.
Toen Father Arminjon’s conferenties later werden gepubliceerd en in een
boek uitgegeven, kwamen velen anderen in de gelegenheid om dezelfde weldaden te oogsten – ook de veertienjarige Therése Martin, die toen op het punt
stond het klooster van de Karmelietessen te Lisieux in te treden. Toen ze het
las,”dompelde mijn ziel in een geluk niet van deze wereld.” De jonge Thérèse.
vol van een gevoel van “wat God voor heeft met hen die Hem liefhebben, en
zag dat de eeuwige beloning niet in verhouding staat met de lichte offers van
het leven.”Ze kopieerde talrijke passages en leerde ze van buiten, “herhalend
onophoudelijk de woorden van liefde brandend in mijn hart.”
Welnu dit boek, dat de ‘Kleine Bloem’ zo inspireerde is beschikbaar in het
Nederlands. Moge de bladzijden van “Het Einde van de Huidige Wereld en de
Geheimen van Het Toekomstige Leven” ook u vullen met dezelfde brandende
woorden van liefde, met het zelfde vurig verlangen om God te kennen boven
alle geschapen dingen. Mogen ze ook je inzicht verdiepen en je kennis van
het Katholiek Geloof verrijken, dat zo dikwijls mysterieus lijkt, ja soms afschrikwekkend..
- De tekenen die aan het einde voorafgaan.
- De komst van de Antichrist.
- Het Oordeel en waar het ons heen stuurt: Hemel, Hel of Vagvuur.
- De Bijbelse eindtijd profetie: Hoe die te lezen en niet worden bedrogen.
Uitgave: <Vox Fidei>
R.K.Kerk H.Altaarsacrament
Westwal 11
Oldenzaal
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