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Waarom Priesters?

“Sic nos exsistimet homo ut ministros CHRISTI et dispensatores
Mysteriorum Dei…
“Men moet ons zonder meer als dienaars van CHRISTUS beschouwen
en beheerders van Gods Geheimen(1Cor.4,1)”.
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Voorwoord
Wat is het wezenlijke van het Priesterschap? Wat maakt door de wijding iemand tot Priester? Het antwoord op deze vragen luidt: het
OFFER en het ALTAAR. Ontneem je de priester het OFFER, dan valt de
bestaansgrond onder zijn voeten weg. Dat hebben we zien gebeuren in
de jaren zestig bij de invoering van de Novus Ordo Mis van de
oecumenische conciliekerk. (Witte Donderdag 3april 1969). Met duizenden verlieten zij het ambt.
De crisis in de Kerk is het gevolg van de crisis van het priesterschap .
We zien in het Oude Verbond, dat de priesterstam van Levi belast was
met zorg voor de dagelijkse Offerdienst in de Tempel. Deze offers
hielden op bij de KRUISDOOD van Christus op Goede Vrijdag en
daarmee kwam aan het Oude Verbond een einde1). In het Nieuwe
Verbond werd dit Kruisoffer van Golgotha voortgezet in het Heilige
MISOFFER, dat CHRISTUS daags voor zijn lijden heeft ingesteld bij het
laatste Avondmaal met het daarbij horende Priesterschap.
In de voor u liggende beschouwing wordt uitvoerig het sacramentele
Priesterschap van de Katholieke Kerk uiteengezet:

door
Prof.Dr. Klaas Steur (1905-1985)
Docent aan het Groot-Seminarie Warmond (1799-1967)
Met gedichten van Guido Gezelle.

Bewerking en uitgave:
R.K.Kapel - Heilig Altaarsacrament – Westwal 11 – Oldenzaal.
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In de Openbaring van de heilige Johannes lezen wij, dat hij in de
rechter hand van Hem die op de troon gezeten is, een boek zag, van
binnen en van buiten beschreven, met zeven zegels verzegeld. Ook zag
hij een machtige Engel, die met machtige stem uitriep: “Wie is waardig
te openen het Boek en te verbreken zijn zegels? Maar niemand in de
hemel, op de aarde of onder de aarde was bij machte het Boek te openen
of een blik in te slaan. En de Apostel weende smartelijk, omdat niemand
waardig werd bevonden het Boek te openen of er een blijk in te slaan”1)
Moeten wij ook zo staan tegenover de Sacramenten, die wij leerden
kennen als GEHEIMEN VAN GOD, die CHRISTUS’ kracht bevatten en die
Geheimen willen uitwerken en toepassen op ieder van ons? Staan ook
wij daar niet machteloos tegenover, wij kleine mensen? Wie zal deze
vijf uitwendige tekenen met innerlijke goddelijke kracht bewerken,
wie zal ze uitvoeren en hun kracht ontsluiten voor de mensen?
CHRISTUS alleen kon zulke tekenen stellen, hun zin ontwerpen, hun
kracht meedelen. Hij kon ze ook telkens opnieuw stellen als het nodig
was, maar Hij ging van ons heen. Wie zal ze overnemen? Wie waagt het
ze uit eigen beweging zich toe te eigenen? Wie durft het ze met zijn
eigen handen aan te raken? Als God zijn Heiligdommen onder de Oude
Wet al zo beschermde, dat niemand erin mocht binnendringen,
niemand mocht aanraken dan alleen wie Hijzelf daartoe aanstelde,
hoe zal Hij dan niet deze Heilige Tekenen en Middelen beschermen en
beveiligen?
Zelfs Zijn gewijden spaarde Hij niet, als zij het Heilige niet wisten te
onderscheiden of als zij zich niet stipt hielden aan het ceremonieel,
dat Hij had voorgeschreven. Wij zijn het vonnis, dat Nadab en Abiud
trof, nog niet vergeten2).Wij herinneren ons zeer wel, wat Oza
overkwam3). Nee, de mens, aan zichzelf overgelaten, zou er niet naar
mogen wijzen zelfs.
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Niettegenstaande CHRISTUS aan de wereld een middel schonk om de
Hemel in één slag open te stoten, niettegenstaande in de Sacramenten
de hele Verlossing rijk gevarieerd en volledig is vastgelegd, staat de
mens er machteloos tegenover. Hij staat er even machteloos tegenover
als de Hemel met al zijn Engelen en Ouderlingen rond het met ZevenZegels-Gesloten-Boek. Ja, misschien nog machtelozer, want daar kon
de Apostel nog troost ontvangen, die één der Oudsten hem gaf, toen hij
zei: “Ween niet, zie de leeuw uit Juda’s stam, de wortel van David heeft
overwonnen. Hij zal dus het Boek en zijn Zeven Zegels openen!4).
Maar deze troost kan ons niet worden geboden. Want het LAM zal de
Sacramenten, die het eens heeft ingesteld en op de wereld heeft
achtergelaten, niet op dezelfde wijze kunnen beheren als het Boek der
Zeven Zegels. Immers, Het ging van ons heen en Het keert pas weer
terug voor het laatste Oordeel. In zijn afwezigheid, die de hele kerkgeschiedenis bestrijkt, zouden de Sacramenten zonder beheerders
zijn: ontelbaar velen zouden verstoken blijven van de Genade der
Verlossing, die de Zeven Sacramenten bevatten. Want allen, die na Zijn
heengaan geboren werden en vóór het Oordeel zouden sterven,
zouden niet in contact kunnen komen met de enige Bron van Genade
en Waarheid, van Leven en Heiligheid, die Hij door zijn dood voor ons
opende en liet uitvloeien door Zeven Fonteinmonden.
Maar daarvoor had Hij de Sacramenten niet ingesteld. Het feit dat Hij
zelf de actuele beheerder niet kon blijven, mocht ze van hun zegenrijke invloed niet beroven. Zij moesten immers dienen om het
KRUISOFFER een rol te laten spelen in het leven van ieder van ons. Er
moest dus iemand komen in Zijn plaats., die onder ons zou wonen en
bij ons zou blijven, in wiens handen de Sacramenten zouden worden
neergelegd. Er moest iemand komen die tot heer van Zijn broeders
wordt aangesteld. Want even zeker als de Verlossing geen zelfverlossing is geweest en kon zijn toen volwaardige voldoening geëist
werd, even zeker zal de heiliging, die deze Verlossing toepast en die er
geheel op is gemodelleerd, zelfheiliging zijn.
Zoals de Verlossing ons gebracht werd en dat ook moest geworden
door een middelaar, zo zullen de vergeving van de zonde en de
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heiliging ten leven tot ons komen door de handen van de PRIESTER,
een Geheimenbedienaar. De VADER heeft niet zonder reden de Verlossing gebonden aan de Persoon van Zijn Zoon, die mens werd, en aan
Hem alleen. Die Verlossing was een zaak, die Hemzelf betrof en die Hij
daarom regelde. En in overeenstemming met de hoge eisen van de
gelijkwaardige voldoening, kon er maar één zijn, die Hij daarvoor
aanwees. Maar om die zelfde reden zou de toepassing van de
Verlossing ook maar gebeuren door weinigen, die daarvoor werden
uitgekozen.
CHRISTUS, die zich heerschappij had verworven over de vruchten van
de VERLOSSING, zou Zelf regelen, hoe deze moesten worden uitgedeeld. En hierbij zou Hij dezelfde weg inslaan als zijn Vader: de
Heiliging moet een gave van Boven blijven in ieders oog, een gunst van
CHRISTUS’ mildheid. Om de kostbaarheid van die gave en haar Bovennatuurlijke karakter te accentueren en te handhaven, legt Hij de
macht hierover in handen van enkelen. Slechts aan degenen aan wie
Hij, die ze instelde, ze in beheer gaf, komt de macht over de
Sacramenten toe. Zij alleen hebben zeggingsmacht over Zijn geheel
enige VERLOSSING, die te kostbaar is en uniek voor ieders handen.
Eén van ons moet er zijn, aan wie de bediening van Gods Geheimen
wordt toevertrouwd. Hij moet een mens zijn als wij, maar met een
innerlijke kracht van Boven, die hem waardig maakt en krachtig, om
deze grote gaven te beheren. De Apostel Paulus zegt het zo duidelijk:
“Iedere Hogepriester wordt uit de kring der mensen genomen en ten
bate van de mensen aangesteld voor hun betrekkingen met GOD, om
gaven en OFFERS te brengen voor de zonden5).
Er moesten bedienaars komen van de Sacramenten uit onze rangen,
aan ons verwant, die wij konden zien als de tekenen zelf, die zij
moesten hanteren. Geen Engelen moest GOD kiezen, maar mensen, die
aan de Sacramenten en aan de Heer der Sacramenten verwant waren.
Maar dan ook in zoverre, dat de bewerker niet lager staat dan wat hij
bewerkt, maar erboven; de maker moet meer zijn dan zijn werkstuk.
Hij moet er meester over zijn. Hij moet een mens zijn van heel
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bijzondere innerlijke kracht, om deze wonderbare, heilige, krachtige
tekenen te kunnen bedienen.
Hij moet zeer hoog verheven zijn. Want CHRISTUS, die enkel als
Godmens de Sacramenten kon instellen en die enkel als God kracht
tot Bovennatuurlijk leven kon storten in uiterlijke riten, die CHRISTUS
neemt nu priesters als bedienaars van diezelfde Sacramenten. Deze
Priesters moeten dus ook delen in Zijn goddelijke begenadiging, in de
zalving van Zijn mensennatuur door het Woord, waardoor Hij priester
was, kortom, in Zijn eigen eeuwig Priesterschap. Dat is de macht, die
de bedienaren van de Sacramenten moeten ontvangen. Zonder deze
macht staan zij machteloos, zoals de leek heel goed aanvoelt in zijn
eigen machteloosheid.
Het moet een kracht van God zijn, die hem vervult en verheft. Want
over goddelijke zaken moet hij het beheer voeren. De priester moet
macht hebben, hij moet meer kunnen, meer zijn dan anderen, omdat
hij over zo grote zaken staat. Hij verwerft een hogere stand. Weliswaar
wordt hij opgeheven uit het slijk, maar hij staat daarna onder de
vorsten van Gods volk6).
Het priesterschap is in eerste instantie: macht, een rang en stand.
Daarom heet het in het Latijn ook ORDO, dat is positie, rang, stand,
orde. Dat is de eerste betekenis van het Sacrament van de Wijding: het
schept rangen in Gods Kerk. Er komt een afscheiding tussen de
gelovigen, tussen leken en bedienaars van Gods Geheimen. Deze
afscheiding is er door goddelijk bevel, door een goddelijke rite, een
goddelijke gebeuren. Daarom is de wijding het zesde Sacrament, want
het is een uitwendig teken, dat innerlijke macht en genade geeft om
bedienaar van de Sacramenten en Priester te zijn.
Wij hoeven ons hierover niet te verwonderen. Als er iets logisch
voortvloeit uit het voorafgaande, dan is het wel dit: iedere oorzaak,
iedere werker beantwoordt aan zijn werkstuk: men plukt van
doornen geen druiven en geen vijgen van distels7) Men haalt geen
brood bij een smid, geen ploegschaar bij een bakker. Maar de priester
6

7

Psalm 113,7-8
Matheüs 7,16

7

is iemand van ons, net zo zichtbaar en tastbaar en zwak en arm als
wij. Hoe kan hij dan priester worden met een innerlijke macht- iets
wat hij tevoren niet was? Het middel waardoor hij dat wordt, moet
dan wel een middel zijn, dat zichtbaar en tastbaar onder ons is, en dat
toch wonderlijke, inwendige veranderingen weet voort te brengen.
Met andere woorden: de wijze, waarop de mens uitdeler van Gods
Geheimen wordt, zal sacramenteel moeten zijn. Door een uitwendig
gebeuren – een wijding –dat tastbare munt is in ons onderling
verkeer, zal hij innerlijk omgevormd worden en verheven worden tot
een priester en bedienaar van de Sacramenten. Hij wordt onze
meerdere door een uitwendige rite, door een uitwendig waarneembaar gebruik, dat de heilige naam draagt van: Sacrament.
Trouwens het teken dat hem priester maakt verraadt hetzelfde. Dat
teken wil aan de wijdeling macht overdragen en het verkondigt zelf s
met klemtoon, dat hij de wijding ontvangt door de wijding. Dan is het
een krachtteken, dat is: een Sacrament. Want de bisschop legt de
handen op en reikt de instrumenten over, waarmee de wijdeling zijn
werk moet verrichten. Hij ontvangt KELK EN PATEEN met wijn en
hostiebrood. De bisschop geeft de wijdeling
deze instrumenten in handen, om te kennen
te geven, dat hij hierdoor gemachtigd is om in
het vervolg ermee te doen, wat anderen rond
en vóór hem deden. De woorden bij de
overdracht gesproken laten geen twijfel over:
“Accipe potestatem offerre Deo Sacrificium
Sanctum pro vivis et defunctis in nomine
Domini”.
“Ontvang de macht om het Heilig MISOFFER
aan God op te dragen voor levenden en overledenen: in de Naam des
Heren”.
De bisschop legt de wijdeling de handen op om daarmee te kennen te
geven, dat zijn eigen bisschoppelijk gezag nu ook – op priesterlijke
wijze – dat van de wijdeling zal wezen. Hij neemt de wijdeling tot zich
en trekt hem op uit het volk, verheft hem in zijn rang. Hij neemt hem
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op, zover, zo hoog, als hij, de opperpriester, dat wil. Zijn hand ergens
opleggen betekent toch: iemand opnemen, iemand tot zich nemen,
iemand zenden met hogere macht, iemand iets toevertrouwen, iets
zich toe eigenen, zijn macht erover uitstrekken, om het daardoor te
laten delen in zijn eigen sfeer, te verheffen tot een hogere orde.
Dezelfde woorden waarmee CHRISTUS de Apostelen bekleedde met
goddelijke macht, horen de wijdelingen ook nu: “Ontvang de Heilige
Geest: wier zonden gij vergeeft, aan die zijn ze vergeven; en wier zonden
gij zult houden aan die blijven ze gehouden(Joh.20,23):”. Dat is de zin
van het plechtige gebeuren van een wijding, waarvan de Kerk er
meerdere kent en waarbij telkens een vollere, hogere macht wordt
overgedragen op degenen die gewijd worden.
Die macht wordt het blijvend aandeel van de wijdeling. Niemand kan
die macht van hem roven, zelf kan hij er niet aan verzaken. Zoals bij
Doopsel en Vormsel een eeuwigdurend merkteken ons blijvend
aanstelt tot burger van het Godsrijk en tot lichtdrager, tot officiële
vertegenwoordiger van de Openbaring. Zo prent ook dit Sacrament
een merkteken in, dat de wijdeling blijvend deelgenootschap geeft aan
het PRIESTERSCHAP van CHRISTUS en dat Hem Zijn bedienaar maakt
voor altijd.
Eeuwig blijft hij priester, staat hij in rang boven de anderen, kan hij
meer dan wie ook ter wereld, omdat zijn ziel het onuitwisbaar
merkteken draagt, dat hem inlijft bij de Hogepriester van het Nieuwe
en Eeuwig Verbond. Hen alleen, de priesters, roept CHRISTUS bij
monde van de bisschop. Hij roept niet allen; want de Genade uitdelers
moeten middelaars zijn, zoals Hij zelf, de Genadeverdiener, dat ook
was.
De priesters staan voor de anderen bij God. Zelf werkte de priester
zichzelf daartoe niet op; hij is daartoe volkomen onmachtig, “Niemand
neemt de waardigheid uit zichzelf, maar door de roeping van God”8) En
verder lezen we : “Niet gij hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb U
uitverkoren”9).
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CHRISTUS roept hen en stelt hen aan. Alleen Hij zou hen ook uit deze
rang kunnen stoten, maar net zo goed als dat Hij geen dopeling weer
heiden zal maken, net zo goed dat Hij geen vormeling weer als een
kind van de duisternis zal wegsturen, net zo zeer zal ook een priester
nooit zijn rang verliezen, omdat de Zoon hem niet langer zou willen
behouden als uitdeler van Zijn Geheimen. Eeuwig blijft hij bestempeld
met macht; zijn ziel is omgevormd – en blijft omgevormd, voorgoed.
Zijn macht is even onvernietigbaar en onvergankelijk als zijn geest.
Door deze machtsoverdracht, die de wijding bewerkt, zou het Sacrament van de wijding al iets groots zijn, want de macht over de Sacramenten, die hierdoor wordt meegedeeld, moet even groot zijn als die
Sacramenten zelf, even waardig, even groot, als het waardigste en
hoogheilig SACRAMENT van het ALTAAR, dat de priester door de
wijding in handen is gegeven.
Onze waardering voor het Sacrament van het PRIESTERSCHAP moet
gelijk opgaan met onze hoge achting voor de andere Sacramenten.
Maar toch zou de wijding daardoor nog niet ten volle de naam van
sacrament kunnen dragen. Want een Sacrament moet niet alleen een
merkteken geven, maar het moet ook GENADE schenken. Even zo goed
als ook het Doopsel en het Vormsel niet alleen om hun merkteken
Sacrament zijn, maar ook om hun: GENADE.
Een sacrament is niet een middel, dat iets geestelijks, iets
bovennatuurlijks overdraagt, maar dat heel precies het geestelijk
leven, de Bovennatuurlijke GENADE aanduidt en ook geeft. Wacht
maar rustig af, want waar een merkteken is, is ook altijd GENADE. Om
en door het merkteken kreeg de burger van het Godsrijk GENADE voor
burgerdeugd. Om en door het merkteken kreeg de lichtdrager GENADE
als kind van het licht. Om en door het merkteken ook krijgt de Priester
een overvloed van GENADEN, beantwoordend aan de hoge staat van
zijn bezegeling door de priestermacht.
Praktisch wil dat zeggen, dat hij door de wijding een genadeovervloed
moet krijgen, die overeenkomt met de rijkdom van de GENADEN van
.

10

de vijf andere Sacramenten, waarvan hij door zijn priestermerkteken
bedienaar en beheerder werd. Een oorzaak moet toch eerst zelf
ontsluiten, wat zij aan haar werkstukken meedeelt.
Waarom, vragen wij ons af, moet GENADE het merkteken vergezellen
en daarmee op en neer gaan? Waarom beantwoordt de schat van de
GENADE aan de omvang en de hoogte van de macht? De reden
hiervoor is niet moeilijk in te zien. Zij heeft een algemene geldigheid.
Vandaar dat wij in deze kwestie ons kunnen oriënteren aan zeer veel
andere gevallen. De regel , die al deze gevallen beheerst luidt: “Wie
macht krijgt, ontvangt ook altijd GENADEN om naar zijn nieuwe stand
te leven”.
Was niet MARIA, vol van GENADE10)? Omdat zij Christus’ Moeder was,
de Moeder van God? Deze functie eiste en gaf haar een volheid van
GENADEN, waardoor ze terecht werd begroet als de gezegendste
boven alle vrouwen. Omdat de Heer met Haar was., had de Machtige
grote dingen aan haar gedaan en moeten doen11). Want nooit was er
een roeping als deze. Was CHRISTUS zelf als Godmens niet de
oneindige bron van leven, vol van GENADE en WAARHEID12?
De uitverkiezing van Zijn mensennatuur, om één te zijn met het
Woord, om in de persoonlijke vereniging met Gods Zoon verbonden te
leven en te werken aan de VERLOSSING der wereld, was hiertoe
noodzakelijk. Was iedere Apostel geen vat van uitverkiezing net als
Paulus, die kon getuigen, dat Gods GENADEN met hem was13)? Was de
Heilige Johannes de Doper, om Voorloper te zijn, geen rein geborene?
Zo zouden wij verder kunnen gaan. Bij deze rij sluit de priester zich
aan.
Macht brengt GENADEN mee in Gods Rijk; roeping gaat gepaard met
bijzondere zegening. De Genade dient niet hiertoe, dat hij die macht
bezit, zijn functie goed zal vervullen. Daarvoor volstaat volledig de
macht, die het merkteken hem geeft. Dit maakt hem geschikt voor al
zijn werk, zelfs voor het hoogste waartoe hij bestemd werd.. Maar de
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GENADEN worden de priester, die macht heeft gekregen ten bate van
anderen, voor zichzelf geschonken, voor zijn eigen zielenheil.
Om te kunnen leven naar zijn stand en de Hemel te kunnen verwerven
als priester, moet hemelse zegening over hem dalen. Dat is even voornaam voor hem zelf, als de macht het is voor de mensen, die zonder de
priester van de Sacramenten zouden zijn verstoken gebleven. Over de
goddelijke zegeningen spreken ook de wijdingsgebeden: “Bidden wij
God, de Almachtige Vader, dat Hij de veelheid van Zijn gaven over deze
Zijn dienaars gelieven af te zenden, die Hij tot het Priesterschap
geroepen heeft en dat zij door Zijn bijstand de Genaden mogen
verwerven van de bediening, tot welke Hij zich verwaardigt hen te
verheffen. Door Christus onze Heer”.
En verder: “Wij bidden U verhoor ons, o Heer, onze God; stort over Uw
dienaren de zegen van de Heilige Geest en de kracht van de priesterlijke
Genade, opdat zij, die wij thans als wijdelingen voor Uw Heilig Aanschijn
voeren, voortdurend de overvloed van Uw gunsten mogen genieten”
Verder nog: “Geef, bidden wij, Almachtige Vader aan deze Uw dienaren
de waardigheid van het priesterschap, vernieuw hun gemoed door de
geest van Heiligheid, opdat zij van U, o God, een ondergeschikt gezag
ontvangen en door hun levenswandel aan een ieder tot onberispelijk
voorbeeld zijn”.
Wij weten, dat iedere dopeling wel op de weg wordt geplaatst naar
zijn geluk, maar zelf die weg moet gaan. De weg, die God hem wijst is
een wonderbare baan, maar hij kreeg licht in het geloof en kracht in
de liefde om er niet vanaf te dwalen. Wij weten ook hoe Vormsel en
Communie hem helpen bij de voortgang naar het einddoel, doordat zij
geloof en liefde versterken. En hoe Biecht en Oliesel hem opbeuren,
wanneer hij valt.
Maar als een dopeling daarna verheven wordt en verrijkt wordt, ver
boven zijn stand als dopeling, doordat hij priester wordt gewijd, dan
zal een nieuwe genade nodig zijn, om hem overeenkomstig die stand
de Hemel te laten beërven. Want ieder wordt geroepen met al wat hij
is:
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- De dopeling wordt getrokken uit de wereld van de heidenen en
getekend met zijn merkteken van lid van de Kerk. Daarom kreeg
hij ook de doopgenade, opdat hij het burgerschap van het
Godsrijk waardig zou kunnen leven.
- De vormeling kraag de taak om het licht der wereld te zijn en de
Geest om overeenkomstig die taak waardiger te leven om een
echt kind van het licht te zijn.
- De priester zal ook overeenkomstig zijn macht moeten leven, hij
zal zijn verheffing waardig moeten zijn. Hij zal Heilig moeten
worden als priester. Bij de hemelpoort zal hij op zijn paspoort
nog priester heten en door de Rechter beoordeeld worden niet
naar zijn verdiensten als mens niet als christen zelfs, maar enkel
en alleen als priester.
Trapsgewijs zien wij de genadetoename beantwoorden aan de
groei in macht en aan hogere roeping.
Fundament van zijn genade als priester is dus zijn macht. Hij
ontvangt vermeerdering van Heiligmakende Genade als standsgenade, waarddoor hij overeenkomstig zijn hoge macht ook een
meer geliefd Gods kind is. Hij ontvangt telkens genade van bijstand,
zo vaak als zijn stand hem in bijzondere moeilijkheden verwikkelt ,
opdat hij zelf niet verworpen en afgewezen zou worden na voor
anderen heraut en bemiddelaar te zijn geweest van Christus’ overrijke Verlossing14).
Maar dit zijn slechts woorden, die geen volledig beeld geven van de
werkelijkheid. Als zijn macht de maatstaf is voor zijn begenadiging
ten bate van eigen zielenheil – en niemand twijfelt daarover – dan is
zijn genaderijkdom onuitsprekelijk, want zijn macht is
vreeswekkend en majesteitelijk.
- Hij heeft macht over Christus’ waarachtige Lichaam en Bloed in
het Heilig Sacrament…
- Maar ook over Christus’ Mystieke Lichaam, over de gelovigen,
over de gehele Kerk door de zelfde Eucharistie en andere
Sacramenten.
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Hij is Sacramentenbedienaar en OFFERAAR; want
één van zijn domein is het Heilig Sacrament van
het Altaar, en dat is een OFFER, het waarachtige
OFFER van Jezus’ Vlees en Bloed, het Sacramentele OFFER, dat het KRUISOFFER van Calvarië
tegenwoordig brengt.
Hij krijgt alle Sacramenten in handen: hij doopt,
hij vormt(als Bisschop), hij reikt de Communie uit, hij vergeeft
zonden, hij zalft het stervende lichaam in zijn zwakte, hij
consacreert en draagt het OFFER op, dat in en door de
Consecratie tegenwoordig komt.
Zie toch eens welke goddelijke macht hem hiermee toevloeit:
- In het Doopsel is de priester zeggenschap gegeven over leven en
dood. Natuurlijk beheert niemand anders dan God al het
natuurlijke leven, omdat enkel God zielen kan scheppen. De
overgang van dood naar leven is het grootste Godswonder. Maar
hier in het Doopsel wijkt niet de dood van het lichaam, maar de
dood van de ziel wijkt voor een leven, dat origineel alleen
gekweekt wordt in de binnenste schoot van de Godheid.
- In het Vormsel gebiedt de bisschop over het licht. Zoals Gods
stem alleen kan gebieden: “Daar zij licht! En er was licht”15). Zo
ontsteekt hij in het Vormsel het grote licht van het geloof. Het
getuigenis van de blindgeborene, die spreekt uit de volheid van
eigen ervaring., maakt ons duidelijk dat het licht van de ogen al
een groot godsgeschenk is. “Nooit in der eeuwigheid is het
gehoord, dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft
geopend”16). Maar onvergelijkelijk hoger staat het zielen licht,
dat ons de Geheimen van God openbaart, waarvoor de grootste
wijzen zich moeten buigen in volstrekt niet-weten. Dat ontsteek
de priester(bisschop) in het Vormsel.
- In de Communie heeft de priester macht over de liefde, die al onder
de mensen onderling de machtigste kracht is, een oerkracht,
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waarvan de Schrift zegt, dat zij sterker is dan de dood17). Maar wat
dan te zeggen van dit Sacrament, dat de goddelijke liefde uitstort in
onze harten? De Apostel Paulus wist het zo goed: “De liefde van God
is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest, die ons geschonken
is18). Hij was ervan overtuigd, dat de grootste van de gaven Gods
slechts door God kon worden geschonken19) Maar in de Communie
heeft de priester de zendingsmacht over haar; niet dat hij motieven
verschaft voor die liefde, er een gunstige klankbodem voor schept,
er aanleg toe kweekt, Nee, hij stort de actuele liefdegloed uit,
waardoor de ziel in God blijft en God in de ziel. Want hij reikt het
Brood uit, ervan geschreven staat: “Wie Mijn vlees eet, en Mijn Bloed
drinkt, blijft in mij en Ik in hem”20) .
- In de Biecht heeft de priester macht over de zonde. Om de
goddelijke kracht van die bevoegdheid te beseffen, is geen bewijsvoering nodig. De inbreuk op de goddelijke orde valt duidelijk
onder God rechtsmacht. We stemmen dan ook volmondig in met de
gedachten van de schriftgeleerden: “Wie kan zonden vergeven dan
God alleen21? Toch spreekt de priester vrij van zonden in de Biecht
door de Absolutie. En in het Heilig Oliesel beslist hij over de
eeuwigheid, over de toegang tot de hemel, die niets anders is dan
Gods Huis. Wie kan er anders macht laten gelden over Zijn Huis dan
de Vader, die het voor Zich en de Zijnen liet bouwen? Toch bereidt
de priester de zwakke zondaar voor op de onmiddellijke intrede in
de Zaligheid; van die Zaligheid is geschreven, dat wij ons er zelfs
geen begrip over kunnen vormen22). Veel minder kunnen wij
haarzelf verwerven; maar de priester beslist erover met de Heilige
Olie van de Zalving.
- Tenslotte, de priester OFFERT. Maar wat voor offer draagt hij op?
Een goddelijk OFFER, waarvan de offergaven Jezus’ Vlees en Bloed
zijn, Zijn goddelijk Vlees en Bloed. Maar dat is ook een offerdaad
van strikt goddelijke structuur. Want alleen God heeft macht over
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het eigen leven van de mensen omdat Hij het schonk. Daarom kon
alleen Gods Zoon Zijn leven afleggen, als Hij dat wilde23). En Hij
deed dit, toen Hij Zijn OFFER opdroeg. Dat OFFER draagt de Priester
na Hem op. Hij doet dit ter gedachtenis aan Hem24) en in opdracht
van Hem. Hij is de OFFERAAR van een Goddelijk OFFER. Wij kunnen
niet nalaten hier Guido Gezelles prachtige hymne op de
wonderdaden Gods, welke de Priester verricht, in te voegen:
“Neemt en eet: dit is Mijn
Lichaam;
Neemt en drinkt: dit is Mijn Bloed;
En Ik zalve U, Mijn Priester:
Gaat en ook Gods wonderen doet!
Messe doet en Consecratie
Zo Ik in ‘t laatste Avondmaal
Eerst gedaan heb: van mijn Liefde
Viert het groot memoriaal.
Staat mij tussen aarde en hemel,
Offeraar van ’t Nieuw Verbond;
En, den mens met God
verzoenend,
Boet zijn kranke ziel gezond.
Boet zijn misdaên uit en schulden;
En, hem nemend bij de hand,
Leidt hem langs de rechte bane
Naar het zalig Vaderland!”
Hij beheerst alle vijf Sacramenten, hij alleen en toch heet hij niet
bedienaar der Sacramenten, of uitdeler van Gods Geheimen, maar
zijn naam is priester, omdat hij ook OFFERAAR is. Hij is de dienaar
van JEZUS CHRISTUS bij de hernieuwing van diens KRUISOFFER.
Waarom? Waarom werd zijn naam – en terecht - ontleend aan één
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aspect, dat van het Sacrament van het Altaar, en niet aan wat alle
vijf gemeenschappelijk hebben? Omdat het OFFER bij de vijf
Sacramenten het voornaamste is, het centrum.
De voornaamste taak van de wijdeling is: Priester, Offeraar zijn,
want daarop, op dat Offer, stoelt heel het genadebestel. Daar omheen cirkelen alle Scramenten. De paradijsorde was gesticht op de
Bovennatuurlijke godsdienst van Adam. Het herstelde paradijs is
niets anders dan een dienst rond het hernieuwde OFFER van
CHRISTUS.
Het Offer van CHRISTUS kon niet voorgoed voorbijgaan en verzinken in de nacht van de geschiedenis. Het moest onder ons levend
blijven, niet in de herinnering alleen, niet slechts in een teken,
maar in een krachtdadig teken, dat dit OFFER weer tegenwoordig
brengt, al gaat het dan ook nu schuil achter de gedaante van de
Consecratie.
Wat voor God eeuwig daar staat als het middelpunt van de
geschiedenis en van het heil, dat staat daar ook nog zo voor ons
iedere keer, als de Priester Consacreert. Om deze voorname positie
van het OFFER is de beheerder van de Sacramenten allereerst:
Priester. Wanneer hij een naam moet
ontvangen en dragen, die zijn macht
kenbaar maakt, dan zal deze ontleend
moeten worden aan het hoogtepunt
van zijn macht. En dat ligt ongetwijfeld
in zijn Offeropdracht. Alles in de
sacramentele wereld is gericht op het
OFFER, op dat heel bijzondere OFFER,
dat CHRISTUS bracht, toen Hij zijn
leven gaf voor de Zijnen.
De Nieuwe Wet kent geen ander offer.
JEZUS heeft dat Offer gebracht en het niet in stilte gedaan: Hij heeft
de wereld voor Zijn Offer geroepen; want Hij zou als een echt
priester staan tussen Zijn Vader en het volk. Toen Hij uitriep:
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“Vader, in Uw Handen beveel ik Mijn Geest25) was het moment gekomen, waarop Hij zo vaak gezinspeeld had. Dat is het moment van
het gehele unieke OFFER van de Nieuwe Wet, dat eeuwig moest
duren en dat eeuwig zou duren door de Priesters, die het dagelijks
opnieuw weer tegenwoordig stellen.
Het OFFER van Jezus moest eeuwig duren, want van de ene kant
eiste de godsdienst, die Hij kwam stichten, een Offer als natuurlijk
en noodzakelijk middelpunt. Van de andere kant was er na Zijn
OFFER, dat de volmaaktheid had bereikt doordat de Offeraar
Zichzelf tot Offergave wijdde, geen ander offer meer voor God
aanvaardbaar.
Als leraar was Hij de Waarheid en daarom kon na Hem geen
openbaring meer plaats vinden, omdat in Zijn Persoon ons alles is
meegedeeld. Als Koning was Hij ook Zijn rijk, omdat in Zijn positie
van hoofd van het Mystieke Lichaam opgesloten ligt, dat elk lidmaat
leeft alleen door Hem. Zo is het ook met Zijn Priesterschap,
waarvan de Apostel Paulus al zegt, dat God, die Zijn enige Zoon niet
gepaard heeft, maar voor allen heeft overgeleverd, tegelijk met
hem ons alles heeft geschonken26). En Hij heeft – door zichzelf te
offeren – dus alles geschonken aan de Vader. Voor degenen die na
Hem komen, blijft niets te geven over. En als er een Offer moet zijn,
om een echte godsdienst te kunnen vestigen, dan zal dit wonderbare, goddelijke Offer van Jezus eeuwig onder ons tegenwoordig
moeten blijven. Dat gebeurt door het Sacramentele Offer van de
Heilig Mis, waarvan de priester de bedienaar is.
De Priester is dus allerminst priester in autonomie. Hij heeft deelgenootschap aan Christus’ Priesterschap, dat in wezen een eeuwig
Priesterschap is. Toen Christus op het Kruis Zijn heilige offerdaad
manifesteerde in Zijn stervensgroet “Vader, in Uw Handen beveel Ik
Mijn geest27) moest Hij ook denken aan het wijdingsacrament.
Want Hij bracht daar het OFFER voor de wereld, dat moest voort25
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duren om Zijn Kerk een Offer te schenken, en dat enkel voortduren
kon door de sacramentele Priesters na Hem.
In het priesterschap wordt daarom wel het innigste contact gelegd
tussen CHRISTUS en de mensen. Geen mens treedt in zo nauw
verband met de stervende Heiland als de priester. Want hij is bij
machte Hem eeuwig onder ons tegenwoordig te houden door zijn
machtswoorden over brood en wijn.
Voor deze offertaak, die onontbeerlijk is voor de wereld en de Kerk, is
de priester allereerst in de wereld. Deze taak is zijn hoogste macht en
zijn hoogste, grootste waardigheid.
De tweede taak van de priester naast zijn Offerdienst werk is niet
anders te zien dan als een geschikt maken van de gelovigen voor
dat Offer. Met de hulp van de andere Sacramenten, moet hij de
gelovigen bekwaam maken voor de dienst van God:
- Voor het opdragen namens de gelovigen van het Offer van Jezus’
Lichaam en Bloed voor het waardig bijwonen van de Heilige Mis.
- Door het Doopsel maakt de priester de mens tot leerling van
CHRISTUS tot lid van Zijn Rijk; door het Doopsel wordt de mens
dienstbaar aan God in een nieuwe trant, die past bij het Offer van
Jezus Christus. Voor de heiden heeft het Offer van CHRISTUS
geen zin en is het de mislukking van Diens leven, voorde christen
echter heeft geen ander Offer meer zin en is dit Offer het
hoogtepunt van zijn dag, de hoogste drijfveer van zijn kunnen.
- Door het Vormsel verscherpt en verhevigt de priester de
behoefte aan dit Offer. Want in het licht van het Geloof, dat dit
sacrament in witte onbedrieglijkheid en Bovennatuurlijke
wereldvreemdheid ontsteekt en onderhoudt, wordt de ware
dienstbaarheid – die een buigen is voor de Vader, Zoon en
Heilige Geest – steeds onontwijkbaar. Maar voornamer nog is,
dat de priester voor dat Offer de mens de liefde schenkt door de
Heilige Communie. Want liefde is onontbeerlijk voor het Offer.
Liefde immers moet de geest zijn, van waaruit de dienstbaarheid
voortkomt.
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- Door in de Biecht de zondaar te vergeven, maakt de priester de
zwakke mens weer bereid tot de heilige dienst van het
onbevlekte LAM, dat de zonden van de wereld wegnam door te
sterven voor de schuld van Adam en al diens kinderen. Die
zondaar die eens in ontrouw aan het Offer sprak: “Ik dien niet
meer!”
- Met de Heilige Olie neemt de priester de laatste beletselen weg,
die een mens zouden kunnen weerhouden zich geheel aan God te
geven. De laatste gehechtheid aan de zonde, waardoor de mens
nog doemwaardig is voor God, neemt de priester door het Heilig
OLIESEL weg. Daardoor kan de stervende, zonder dat hij zelf
macht heeft om zijn leven af te leggen naar eigen goeddunken,
minstens berusten in het offer dat hem wordt gevraagd, in
navolging van Hem, die zich gewillig als een LAM ter slachtbank
liet leiden28).
De Sacramentele taak van de priester staat
dus allerminst los van zijn Offertaak. Nu
begrijpen wij Paulus ‘tekst beter: “de
Priester is kort en goed dienaar van
CHRISTUS”, dat wil zeggen: hij helpt bij het
werk van CHRISTUS; en Christus’ werk is
Zijn Offer Hij is Offerdienaar. Volgens het
Concilie van Trente draagt CHRISTUS in de
Heilige Mis Zijn Vlees en Bloed, dat is: Zijn
Offer aan de Vader op door de bediening
van de Priester: Ministerio sacerdotum.
Hoe diep van betekenis wordt dit woord in het licht in het Sacramentele Offer dat daar opgedragen wordt! Dan komt door de Consecratie
van de Priester het enige ware Offer van het Nieuwe Verbond weer
tegenwoordig. De priester offert dan, doordat hij Christus’ ZOENOFFER waarachtig werkelijk tegenwoordig stelt en actualiteit laat
worden.
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En dat doet hij : Pro vivis
et…DEFUNCTIS…voor levenden en
OVERLEDENEN: Requiem aeternam, Domine”…Heer, geef hen de
eeu-wige RUST.. en het eeuwige
Licht verlichtte hen…
Verder noemt de apostel Paulus de
priester: “Bedienaar van de Mysteriën van de Sacramenten, van de
Geheimen van ons Geloof en van
onze Verlossing”. Alles in de Bovennatuurlijke orde danken wij aan
hem, die dit alles moest geven, om
ons voor het Offer van Christus
waardig te maken. De gehele roeping van de piester is in deze twee
titels weergegeven. Zelfs de volgorde waarin zij worden genoemd,
komt overeen met de rangorde in
waarde, waarin Christus ze aan elkaar ondergeschikt maakte.
De priester moet leven overeenkomstig de staat, die afgemeten moet
worden naar de waardigheid van alle sacramenten tezamen. Hij nam
die taak en waardigheid op zich voor de mensen, hij aanvaardde ze
niet voor zichzelf. Voor zich ontvangt hij genadeovervloed als geen
ander, om zijn eigen ziel en zaligheid veilig te stellen. In zijn hoge
waardigheid van Offeraar en Dispensator Mysteriorum Dei i.e. Uitdeler
Van Gods Geheimen, schuilt een bron van verantwoordelijkheden die
onoverzienbaar zijn. Zo ooit, dan is hier waar, dat adeldom verplichtingen meebrengt: “Noblesse Oblige”!
Maar geen verantwoordelijkheid, die om God wordt opgenomen, is te
zwaar,omdat de genade haar mede helpt dragen. Het beangstigt
alleen, dat de Priester om zo wijde, alles omvattende macht en
verantwoordelijkheid ook zo immense genadestromen naar zich toe
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geleid ziet worden. Zijn merkteken is voor hem de bron van waaruit
stromen levend water over zijn binnenste zullen vloeien29).
Danken en bidden voor de priester is daarom plicht van het volk, over
wie hij werd aangesteld. Bidden wij, dat hij geen dammen opwerpt
voor fe stromen van de Genade. Ieder, die een sacrament ontvangt,
kan remmen aanleggen en belemmeringen plaatsen voor de Genade.
De priester kan dat ook en hoe licht zal hij dit doen, nu hij zoveel
genade ontvangt. Bidden wij, dat hij ze allemaal uitleeft. Dan zal hij
hiernamaals in ons midden geëerd blijven om zijn genade en glorie,
zoals hij dat hier moet zijn om zijn macht.
De priester heeft door zijn wijding deel aan Christus’ Priesterschap,
aan het Kruisoffer dus, want dat was het top moment van Christus’
priesterleven. Hij heeft daaraan deel in zoverre dit een Offer is, dat wil
zeggen, een betuiging van overgave en dienstbaarheid aan de
Schepper en Vader. Dat Offer is dan ook het grootste moment van Gods
Wil.
De Wil van de Vader ten aanzien van ons is op niets anders gericht
dan op onze dienstbaarheid. Om hem,voor Hem zijn wij gemaakt, zijn
wij dus, en moeten wij leven. Dat heeft de Meester ook steeds
benadrukt, wanneer Hij over Zijn eigen leven en roeping sprak.
Daarom kunnen wij aan de priester en aan het Sacrament van de
Wijding niet beter en niet gepaster denken, wanneer wij het Onze
Vader bidden, dan bij de bede: “Uw wil geschiede op aarde zoals in de
Hemel30)”.
Gods wil was immers het Offer; daaromheen cirkelen aal zijn plannen;
Gods Wil is ook onze Heiligmaking31). Welnu om beide is de priester in
de wereld. De priester die OFFERAAR is, is de man, die ons blijvend
door zijn persoon en zijn naam, als aan Gods eerste Gebod herinnert.
Dat luidt: “God dienen”! Hij houdt dit gebod dagelijks voor ogen van
heel de wereld, wanneer hij het OFFER van Gods Zoon hernieuwt.
Daarom haten de duivel en de wereld de priester zo, omdat zij zelf God
niet willen dienen.
29
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De priester is ook de man onder ons, die ons blijvend Gods Wil tot
heiliging in herinnering brengt, want op zijn handen draagt hij de
Sacramenten die ons leven met God verzorgen, die onze heiligheid
aankweken, die onze redding zijn uit de zorgen, dat wij de plaats
zullen kunnen binnentreden, waar nooit iets wat onrein is, kan
ingaan32).
Bidden wij steeds voor hen, die hier ons alles zijn, opdat zij het blijven in de
glorie.
AMEN!
+++++++

Oremus:
Omnipotens et misericors Deus, humilitatis meae preces benigne intende: et
me famulum tuum quem nullis suffragantibus meritis sed immensa
clementiae tuae largitate coelestibus mysteriis servire tribuisti, dignum sacris
Altaribus fac ministrum, ut quod mea voce depromitur tua sanctificatione
firmetur. Per Dominum nostrm Jesum Christum Filium ttum, qui cum tecum
vivit en tregnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saeculorum. Amen!
Laat ons bidden:
Almachtige en barmhartige God, aanhoor goedgunstig de gebeden van mijn
geringheid en wil mij, uw dienaar, aan wie gij zonder enige verdiensten van
mijn kant, maar enkel door de onmetelijke rijkdom van Uw genade verleend
hebt de Geheimen te bedienen, tot een dienaar maken de Heilige Altaren
waardig, opdat hetgeen door mijn stem wordt uit-gesproken door Uw
Heiliging wordt bevestigd. Door onze Heer Jezus Christus, Uw zoon, die leeft
en heerst door alle eeuwen der eeuwen. AMEN!
++++++
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De PRIESTER:
Doet uit de wolken ’t manna dalen
Doet ‘t water uit de rotsen stralen,
Vermenigvuldigt brood en wijn:
Spreek woorden die de hemel roeren,
Die Jezus zelf om lege voeren,
Die God doen drank en voedsel zijn.

Zalft zieken, en die sterven moeten
Belooft hun vrij van zonden en boeten,
den loon, die hun is voorbereid;
zijt vader, koning, vriend en strijder
zijt voorbeeld, zoenoffrande en lijder
Zijt priester in de eeuwigheid!

Breekt banden, die de helle smeedde
Verzoent door Uw offerande en Bede,
De mens en God; zijt middelaar;
Vereend in God en ‘s priesters handen,
Zij man en vrouw door huwelijks banden,
Aan god getrouwe en aan elkaar.
GUIDO GEZELLE (priester-dichter)
+++++++
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“Adoro te devote, latens
Deitas
Quae sub his figures, vere
latitas:
Tibi se cor meum totum
subjicit,
Quia te contemplans totum
deficit”.
Vroom aanbid ik U, verborgen
Godheid, Die onder deze
gedaante verborgen zijt.
Met heel mijn hart U toegewijd, aanschouwend besef
ik mijn nietigheid.
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