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De menschelijke natuur, van God afgeweken door de
erfzonde, is één geheel door de voortplanting van het
menschelijk geslacht en daar er geen stilstand van het
kwaad zou zijn, zou dit aangroeien en op den duur
het goede overheerschen. Er moest iets gebeuren waardoor het kwaad werd gestuit en overwonnen, want het
is ten slotte het goede, dat levensvatbaar moet zijn.
In Jezus Christus, den Godmensch, had de verlossing
plaats. Zijn lijden woog op tegen al het bedreven
kwaad der menschheid, omdat hij uit God en zelf
God was. Ten tijde van Christus' geboorte schijnt bij
de meeste volkeren een voorgevoel van den naderenden
Verlosser te hebben bestaan, alhoewel deze in den
beginne door de menschen niet werd herkend.
Toch wil het Christendom niet alleen leeren, hoe
het individu zich tegenover God moet gedragen, maar
het beschouwt tevens den mensch als sociaal wezen,
zijne verhouding tegenover zijne medemenschen, en
daarom was de instelling eener Kerk of Gem eenschap
noodig.
Volgens de katholieke leer werd de Kerk ingesteld
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toen Christus tot Petrus zegde : „Gij zijt Petrus en op
dezen steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten
der Hel zullen haar niet overweldigen. Ik zal u de
sleutels geven van het rijk der hemelen. Dat wat gij
zult gebonden hebben op aarde, zal gebonden zijn in
den hemel en dat wat gij zult op aarde hebben ontbonden, zal ontbonden zijn in den Hemel" (Matth.
XVI).
Uit deze woorden spreekt de bedoeling van Christus
een primaatschap te stichten, zijne autoriteit op één
enkel mensch over te dragen. In ieder geval, de feiten
hebben aan die woorden dien zin en uitlegging gegeven.
Daaruit is de Katholieke Kerk gegroeid. Haar doel ligt
echter niet op deze aarde, maar in het hiernamaals.
Zij is een bovennatuurlijk heilsinstituut en kan alleen
daar haar gebied vinden. Omdat zij echter onder de
menschen moet werken, moeten haar menschelijke
middelen ten dienste staan, om de heilswaarheden ter
algemeener kennis te brengen. In hoeverre zij deze
middelen kan gebruiken, daarvoor is geene scherpe
grens aan te geven, maar toch wel eene grens. Zoo
zijn er in de kerk allerlei ambten en autoriteiten ontstaan, welke uit den drang der omstandigheden werden
geboren of met bewustheid werden geschapen. Zoo
heerscht er in haar ontwikkeling en tenietgaan van
machten, zooals in iedere menschelijke instelling.
Doch niet de inrichting en organisatie is bij haar
hoofdzaak. Deze is wel ter dege het Geloof zelf.
Door de lange serie van algemeene concilies werden
de geloofswaarheden vastgesteld ; steeds uit de voorhanden zijnde principen ontwikkeld en uitgelegd.
Een buitengewone en goddelijke geest heeft zich
op wonderbaarlijke wijze daardoor getoond, dat zij,
de veel aangevochtene, steeds is bewaard gebleven
voor de dwaalleeren en de vijandige machten der staten
en rijken.
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De Paus
Sinds het begin der tijden is de bisschop van Rome
steeds als het hoofd der Kerk beschouwd. Niettemin
had deze niet die macht in zich vereenigd, welke de
paus tegenwoordig heeft. De grootere afscheiding der
volkeren droeg daartoe bij en niet dadelijk en onmiddellijk in de eerste Christeneeuwen ging van den
bisschop van Rome de geheele regeling der kerk uit.
Iedere bisschop, zonder zelf de leer te veranderen, was
in veel opzichten souverein in zijn kring. Doch toen
langzamerhand de verschillende ledematen der Kerk
voeling met elkander kregen en de bewustheid der
Katholiciteit scherper voor den geest der leden kwam
te staan, kreeg de Paus die macht, welke hij op het
oogenblik bezit en waarvan de pauselijke onfeilbaarheid
verkondigd in het Vaticaansche concilie, de kroon zou
zijn. Hij heeft :
1°. Het recht van wetgeving. Hij is onfeilbaar, doch
alleen dan, wanneer hij spreekt tot de gansche katholieke
wereld over geloof en zeden. Dit noemt men spreken
ex cathedra.
2°. Hij heeft de opperste beslissing in de voorname
kerkelijke rechtszaken.
3°. Hij benoemt de bisschoppen.
Sinds 20 September 187o is de Paus van zijn wereldlijke macht beroofd en is zijn primaatschap alléén tot
het geestelijke beperkt.
Het Sacrum Collegium
De kerkelijke hooge Raad is het collegium van
kardinalen. Het is ontstaan in den loop der tijden en
is eene instelling, die niet op goddelijke ordonnantie
berust.
De rechten en plichten der Kardinalen werden vastgesteld in de jaren 1586 en 1587. Niettemin is er veel
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daaromtrent veranderd in den loop der tijden. Behalve
gedurende de vacature van het Pausschap, is de invloed
van het heilige Collegium dalende en niet meer zoo
belangrijk als vroeger.
Paus SIxTUS V stelde op 13 April 1 5 87 het aantal
der Kardinalen op 70. Zij worden verdeeld in KardinaalBisschoppen, Kardinaal-Priesters en Kardinaal-Diakenen.
Den voorrang onder de Kardinaal-Bisschoppen bekleedt
de Bisschop van Ostia en Velletri. Hij heet en is de
Deken van het heilige Collegium en is in den regel
ook de oudste in zijn ambt.
Van URBANUS VIII af voeren alle Kardinalen den
titel van Eminentie. Bij feestelijke gelegenheden zijn
zij in het rood gekleed en dragen een rooden hoed.
Hunne gewone kleeding is zwart met rood boordsel.
De Kardinalen, welke leden van eene geestelijke orde,
b.v. van de Capucijnen of Dominicanen zijn, dragen
bizondere kleuren. Ieder Kardinaal, die in het Conclave
zitting heeft, is verkiesbaar als Paus.
De Kardinalen worden door den Paus in het Consistorium benoemd. De Paus kiest hen zelf of op voorstel
van enkele katholieke Staatsopperhoofden. Aan deze
is dit recht niet onherroepelijk verleend. Het zijn Oostenrijk, Spanje, Portugal. Voor Frankrijk is dit recht
waarschijnlijk afgeschaft. Deze Staatshoofden hebben
bovendien het recht in den naam des Pausen de door
hen aangewezen en door den Paus benoemde Kardinalen
de roode baret op te zetten. Den rooden hoed daarentegen ontvangen alle Kardinalen te Rome openlijk in
het Consistorium uit de handen van den Paus.
Negen dagen na den dood des Pausen trekken zich
de Kardinalen in het Conclave terug en wordt er in
geregelde orde, onder volkomen afsluiting van de buitenwereld tot de keuze overgegaan. Zoodra 2/3 van alle
stemmen op één naam zijn vereenigd, is de keuze
voltooid.
De functie der Kardinalen bestaat hoofdzakelijk in
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het waarnemen der regeeringszaken van den Paus.
Consistoria of bijeenkomsten der Kardinalen met den
Paus vinden gewoonlijk niet meer dan tweemaal 's jaars
plaats.
De kamerheer der heilige roomsche Kerk is de
Kardinaal Camerlengo, die door den Paus wordt benoemd en in den regel deze waardigheid levenslang
behoudt. Vóór 187o was dit ambt nog gewichtiger,
daar hij de opperste leiding had der administratieve
beambten. Onmiddellijk na den dood des Pausen neemt
hij de regeering in haar geheel over.
De Patriarchen, Primaten, Aartsbisschoppen
en Bisschoppen
Oudtijds waren de steden : Rome, Alexandrië en
Antiochië de zetels der Patriarchen. Zij oefenden een
deel der pauselijke opperheerschappij uit en hadden
toen het recht van benoeming der bisschoppen. Later
groeide het aantal der patriarchen zoozeer aan, dat zij
hunne oorspronkelijke beteekenis verloren en de titel
soms eenvoudig een eeretitel werd. Tegenwoordig zijn
er patriarchaten van den latijnschen en patriarchaten
van den oosterschen ritus en heeft men patriarchaten
met en zonder patriarchale bevoegdheid.
Het grootste gedeelte der geloovigen behoort tot den
latijnschen ritus. Een klein, maar belangrijk aantal
katholieken viert de geheimen van den godsdienst in
eene of andere oostersche taal. Deze oostersche ritussen
zijn oeroud en gaan tot de apostolische tijden. Zij zijn:
a) de abessinische of aethiopische ritus, b) de armenische
ritus, c) de koptische ritus, d) de grieksche ritus, e) de
syrische ritus.
De latijnsche patriarchen zijn :
1°. Alexandrië.
2 °. Antiochië.
7

3 °. Constantinopel.
4°. West-Indië.
5 ° Oost-Indië.
6°. Jeruzalem.
7°. Lissabon.
8°. Venetië.
De oostersche patriarchen zijn :
I. Alexandrië, koptische ritus.
2. Antiochië, grieksch-melchitische ritus.
3. Antiochië, syrische ritus.
4. Antiochië, syrisch-maronitische ritus.
5. Babylonië, syrisch-chaldeeuwsche ritus.
6. Cilicië, armenische ritus.
Patriarchale bevoegdheid hebben alleen de zes oostersche patriarchen.
Een aantal aartsbisschoppen hebben den titel van
Primas, waarmede vroeger eene jurisdictie verbonden
was, die zich uitstrekte over verschillende kerkelijke
provinciën. Tegenwoordig is dit slechts een eeretitel.
De Aartsbisschoppen en Metropolitanen zijn geschiedkundig belangrijk, doch staan tegenwoordig nagenoeg
met de bisschoppen gelijk. Zij hebben alléén meer
eererechten.
De bisschoppen, de opvolgers der Apostelen, zijn de
eigenlijke leiders der Kerk, doch zijn in alles aan den
Paus onderworpen. Zij oefenen in een vast omschreven
gebied het leer-, priester- en herdersambt uit, en dat
in naam des Pausen. Zij deelen de priesterwijdingen
uit. Vroeger werden zij door den clerus en het volk
gemeenschappelijk gekozen. In de middeleeuwen verwierven de domkapittels dit recht, hetwelk nog geldt in
Duitschland en Zwitserland. In katholieke landen,
zooals Oostenrijk, Beieren, Spanje, Portugal, stelt de
regeering de candidaten voor, waarna zij door den
Paus meestal worden benoemd. In de andere landen
heeft de Paus de vrije benoeming.

Voor een en hetzelfde diocees kan slechts één
bisschop worden benoemd. Deze regel, afkomstig uit
de apostolische tijden, is altijd ten strengste gehandhaafd. Alleen daar waar katholieken van verschillende
ritussen naast elkander leven, zooals in Galicië, Afrika
en het Oosten, worden deze door afzonderlijke bisschoppen geregeerd.
Na de benoeming van den bisschop volgt zijne wijding.
Deze wordt gedaan door een anderen bisschop met
medewerking van twee ambtgenooten. Hij wordt gezalfd
en door handoplegging wordt hem de macht gegeven
alle sacramenten te kunnen uitdeelen.
De volheid der apostolische macht kan door den
bisschop in zijn diocees warden uitgeoefend, voor zoover
deze niet in conflict komt met de oppermacht van den
Paus. De bisschoppen leggen aan deze bij tusschenpoozen rekenschap af van hun doen en laten.
Zooals er patriarchen zijn, die alléén den titel hebben,
zoo ook zijn er bisschoppen. Toen in Spanje door de
Mooren en in Pruisen door de Reformatie de bisschoppen
uit hun diocees werden verdreven, vluchtten zij naar
hun ambtgenooten, waar zij gastvrijheid vonden en die
zij hielpen in de uitoefening hunner functiën. Na hun
dood werden er toch opvolgers benoemd met den titel
in partibus infidelium.
De missies in verre landen en andere werelddeelen
staan onder geen bisschop, maar direct onder den Paus.
Aartsbisschoppen en bisschoppen zijn gekleed in
violette talaren met rochette en manteletta. Zij dragen
den bisschoppelijken ring en een gouden kruis met
gouden keten.
De Pastoors en hunne helpers
Deze hebben zelfstandige jurisdictie in een vast omschreven gedeelte van een diocees, parochie genaamd.
Gedurende de eerste eeuwen van het Christendom be9

stonden zij niet. Toen was de bisschop de eenige pastoor
en de andere priesters zijne helpers. In de vierde eeuw
begint daarin eene verandering te komen, die langzamerhand tot den tegenwoordigen toestand heeft geleid.
Zij hebben in hunne parochie jurisdictio o'rdinaria,
d. w. z. de leiding van de parochianen. Zij onderwijzen
den godsdienst, zij doopen, hooren biecht, deelen de
communie uit, sluiten het huwelijk, bezorgen de
sacramenten der stervenden en de begrafenis. Wetgevende of macht om te straffen heeft de pastoor niet:
wel kan hij van enkele kerkelijke wetten dispensatie
verleenen.
Naast de genoemde rechten heeft de pastoor gewichtige plichten, wier vervulling de parochianen kunnen
vorderen. Op alle Zondagen en feestdagen moet hij
voor de gemeente de heilige Mis lezen. In den vastentijd
en den advent, zoowel als op Zon- en feestdagen moet
hij de geloovigen toespreken. Hij moet de kinderen
voorbereiden tot de eerste heilige communie. Hij houdt
de processie. Hij zorgt voor het in stand houden van
de kerkelijke sieraden en benoodigdheden. Hij moet
de boeken van de Kerk houden en het archief van de
parochie berust onder hem.
De pastoor wordt benoemd door den bisschop.
Hij is onafzetbaar, tenzij hij om wangedrag of om
andere gebreken van zijne betrekking door kanonieke
uitspraak of door den Paus wordt ontzet.
De gemeente is gehouden den pastoor als den vertegenwoordiger van den bisschop te erkennen in het
verrichten zijner kerkelijke functien.
Omdat de pastoors de geheele zielenzorg niet kunnen
waarnemen, worden zij daarin bijgestaan door helpers,
kapelaans genoemd. Zij worden door den bisschop aangesteld, geheel onafhankelijk van het goedvinden des
pastoors. In sommige romaansche landen konden deze
de kapelaans ontslaan of wegzenden.
Met geringe variaties is de toestand der geestelijkheid
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overal ongeveer gelijk geregeld. Maar daar de Kerk zich
zooveel mogelijk aan de verhoudingen en behoeften,
welke in de verschillende landen heerschen, aanpast, vindt
men in de Missies afwijkingen op de algemeene regels,
die voor de beschaafde landen gelden.
De Missies
De congregatie tot voortplanting des geloofs, de
propaganda fide, waarvan de hoofdzetel te Rome is,
wijst aan iedere Missie hare bestemming aan, hare
grenzen en werking. Onder de missionarissen van eene
bepaalde Missie, wordt een overste benoemd, die dan
tamelijk veel macht heeft. Enkele Missies alleen hangen
niet van de Propaganda af, maar van de Congregatie
der buitengewone kerkelijke aangelegenheden.
Wanneer de bekeeringen onder de heidensche volkeren
uitzicht geven op eene uitbreiding der Missie, wordt
aldaar een prefectus apostolicus benoemd, aan wiep
macht wordt gegeven het sacrament des vormsels toe
te dienen, eene bevoegdheid die in gewone katholieke
landen alleen aan een bisschop toekomt.
Wordt de Missie in vreemde landen zeer gewichtig
en groeit het aantal katholieken buitengewoon aan, zoo
wordt daar een Apostolisch vicariaat opgericht. Dit
wordt ingesteld wanneer de priesters aldaar zeer talrijk,
er scholen, weeshuizen, kerken, gasthuizen zijn gebouwd,
in één woord wanneer er een uitgebreid katholiek leven
begint te heerschen. Het hoofd der Missie wordt dan
apostolische vicarius, krijgt de bisschoppelijke wijding
en eenen titel in partibus infidelium. Volgens het
kerkelijk recht is hij echter niets anders dan een hulpbisschop van den Paus, wiens plaatsvervanger hij is, en
die hem met de bisschoppelijke macht heeft bekleed.
De geestelijke orden
Deze zijn vereenigingen van mannen of vrouwen, die
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zich tot een gemeenschappelijk leven verbinden op
grond van de zoogenaamde evangelisehe raden en een
van de Kerk erkenden religieuzen regel, door eene
plechtige verklaring, gelofte geheeten. De geloften.
hebben betrekking op de gehoorzaamheid aan de geestelijke overheid, een kuisch en ongetrouwd leven en
verzaking van den persoonlijken eigendom. De geloften
moeten plechtig worden gedaan en voor het geheele leven.
De heilige Benedictus van Nursia is de vader van
het monnikenwezen in westelijk Europa, dat zich in
den loop der tijden tot verschillende vertakkingen heeft
ontwikkeld. Het werken van de Benedictijnermonniken,
die allen aan het klooster van hunne keuze zijn gebonden, heeft ten doel : het verkondigen van het woord
Gods, het vieren van de liturgie en van het koorgebed,
de wetenschap, de kunst en het sociale leven. Ieder
klooster is zelfstandig, alhoewel het in het leven roepen
van congregaties ook hier afwijking ten gevolge heeft
gehad. De oude orde der Benedictijnen omvat thans
veertien groote congregaties in de oude en de nieuwe
wereld, terwijl door de hervormingen en vertakkingen
verschillende namen zijn ontstaan : Camaldulen, Vallumbrozanen, Cisterciensers, hervormde Cisterciensers,
Olivetanen en Karthuizers.
De Antonianen, Mechitharisten en Basilianen zijn
oostersche Benedictijnen. Zij zijn weinig in aantal.
De Bedelorden legden meer gewicht op de armoede,
waardoor zij aangewezen zijn op de gaven van de
geloovigen, die zij op vaste termijnen gaan vragen. Zij
zijn niet aan een klooster gebonden, maar kunnen door
hunnen overste worden gezonden waarheen hij wil.
De missie, de preek, het biecht-hooren is hun beroep,
waarbij toch de koordienst niet is uitgesloten.
De voornaamste bedelorden zijn de D o m in i can e n en
de Fran ci s k an e n. Deze laatsten hebben zich gesplitst in
eigenlijke Franciscanen, Conventueelen en
Capucijnen.
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Andere bedelorden zijn de Augustijnen, de ongeschoeide Augustijnen, de Carmelieten, de ongeschoeide
Carmelieten, de Servieten, de broeders van Johannes
de Deo.
Een andere soort van ordens-geestelijken zijn die,
welke noch monniken, noch bedelmonniken zijn, die
een vrijeren regel hebben en tot het een of ander
practisch doel werden gesticht : daartoe behooren de
Jezuïeten, de Theatijnen, de Barnabieten.
Alle deze groepen van ordensgeestelijken leggen
plechtige geloften af voor het leven. Zij zijn de geestelijke orden. Daarnaast staan de religieuse congregaties, die wel geloften afleggen voor het leven,
doch niet op plechtige wijze. Zij zijn ontstaan in de
laatste twee eeuwen en werden meestal met een bepaald
doel opgericht : b.v. het missie geven. Dit zijn o. a. de
R e d e m p t o r i s t e n, gesticht door den heiligen
Alphonsus van Liguori, een gewezen advocaat, de
L a z a r i s t e n, die hoofdzakelijk voor de missies in
andere werelddeelen worden gebruikt, de P a s s i o n i st e n, de Assumptionisten, de S a 1 e z i a n e n, de
O b l a t e n, de Sulpicianen, de missionarissen van het
heilig Hart van Jezus, enz.
Kloostervrouwen
De meeste der oudere geestelijke orden hebben eene
vertakking voor vrouwen, die dan leven naar den
eenigszins veranderden, maar in hoofdzaak zelfden regel,
als de mannen. Bij eenigen werden vrouwelijke vertakkingen door de stichters voorzien, bij anderen zijn
zij eerst later ontstaan. Zoo hebben wij Benedictinessen,
Trappistinnen, Dominikanessen, Franciscanessen, Carmelitessen, Clarissen, enz. Buiten deze orden zijn er vele
nieuwere congregaties en andere vrouwelijke vereenigingen, die bizonder in Frankrijk in grooten getale
ontstonden en hun werkkring voor een bepaalde streek
hadden.
1
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Opvoeding der jeugd, onderwijs, ziekenverpleging,
contemplatief leven, verzorging van weeskinderen,
vrouwelijke kunst in dienst van. de Kerk, eeuwige aanbidding, dat was het waarop deze kloostervrouwen zich
toelegden.
Naar vertrouwbare gegevens te oordeelen wordt het
aantal wereldgeestelijken geschat op 272.00o voor de
geheele aarde. Niet geheel zeker is men omtrent het
cijfer der ordensgeestelijken, doch kan men dit eenigszins benaderen door te zeggen, dat het ongeveer
130.000 bedraagt. Novicen en Leekebroeders ongeveer
een gelijk getal. Men neemt verder aan, dat er omtrent
4.60.000 kloostervrouwen zijn.
Over de geheele wereld belijden ongeveer 270 millioen
den Katholieken godsdienst. Protestanten 166 millioen.
Voor de Mahomedanen wordt opgegeven 202 millioen
en voor de volgelingen van Confucius 235 millioen.
Van de Brahmanen zouden er 210 millioen zijn, terwijl
er 120 millioen Boeddhisten worden berekend.
Wanneer men het monnikenwezen der moderne tijden
vergelijkt bij dat van de middeleeuwen, zoo is dit tegenwoordig een schrale plant, terwijl dat vroeger eene
prachtig bloeiende was. De tucht is heden niet minder
en er wordt even streng in de kloosters geleefd als
voorheen. Maar door dat de vrijheid in veel opzichten
is aan banden gelegd door regeeringen en wetten, is
de volle ontwikkeling gestuit. Niettemin zijn het de geestelijke orden die nu nog de glorie der Roomsch Katholieke
Kerk zijn. Zij zijn het van wie haar grootste kracht
uitgaat: want in de afzondering, in het verzaken der
menschelijke lusten, wordt er eene zoo groote concentratie van streven en doel verkregen, waartegen het
overige gedeelte der medemenschen niet is opgewassen.
De in de breedte gestelde grens stelt zich schadeloos
in de hoogte en de diepte in het honderdvoudige. De
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ziel is naar alle zijden in toom gehouden, zij is besloten
in hare eigen macht, waardoor zij zich als het ware
zelf bevrucht tot nieuwe faculteiten. Niemand, die dit
niet zelf proefondervindelijk doormaakt, kan weten wat
het is, zich zelf te hebben overwonnen, zooals een goed
kloosterling vermag te doen. De eenheid en concentratie
van levenssfeer, zooals die alleen in de beslotenheid
kan worden gevonden, geeft een veel grootere en volmaaktere overwinning, dan in de ruime wereld mogelijk
is. Wanneer er ook voor de wetenschap b.v. zekere
banden worden gelegd of zekere grenzen gesteld, wordt
dit nadeel, indien het een nadeel is, ruimschoots opgewogen door de rijkere en sterkere ontvouwing der verstandelijke hoedanigheden in de vrij gelaten richting.
Deze eenheid van leven en Godsrichting is het, die
aan de katholieke kloosterorden den eersten rang, ook
menschelijkerwijze gesproken, verzekert boven de kloosters
der Boeddhisten, waarvan de bewoners overgegeven aan
het Wereld-Al, zich niet kunnen concentreeren tot een
grootsch zelf-bestaan ter eere van een eenigen en als
persoon gedachten God. De geestelijke productie, ook
heden ten dage, die uit de kloosters komt, is eene zeer
groote. In het algemeen dwingen de tijdschriften b.v.
der Jezuïten eerbied af. De S t i m m en a u s Maria
L a a c h behooren tot de beste duitsche tijdschriften.
Tijdschriften der Jezuïten, die ongeveer op gelijke
hoogten staan als de S t i m m e n, vindt men in alle
landen van Europa.
De roomsche Centraalbeambten
De Paus wordt in de regeeringszaken geholpen door
de te Rome verblijf houdende Kardinalen, wier aantal
tusschen 25 en 40 wisselt. Ook andere priesters en
leeken staan hem ten dienste. Men heeft daar congregaties, commissies, paleissecretariaten. Gewichtige
instellingen te Rome zijn : de heilige roomsche en algeI,

meene Inquisitie, de Congregatie der bisschoppen, die
der uitleggers van het concilie van Trente, die van de
verbreiding des geloofs en die der buitengewone kerkelijke aangelegenheden.
Verder heeft men te Rome de beambten der pauselijke
justitie, genade- en expeditiebeambten : daartoe behooren
de apostolische Dataria, de Poenitentiaria, de Segnatura
di gius tizia, de apostolische Kamer, de Rota. De
dataria behandelt de genadezaken, die niet op de gewetenszaken betrekking hebben, de Poenitentiaria is
het hoogste gerechtshof voor gewichtige gewetenszaken.
De apostolische Kanselarij geeft de bullen uit.
De paleissecretariaten zijn afdeelingen die direct van
den Paus afhankelijk zijn. Aan hun hoofd staat een
secretaris. Op de eerste plaats is er de Staatssecretaris,
die de betrekkingen tot de verschillende regeeringen
behandelt.
.

De pauselijke diplomatie
Ook na 20 September 1870 hebben de meeste
mogendheden hunne vertegenwoordigers aan den H.
Stoel gezonden. De curie heeft nuntiussen eerste en
tweede klas ; internuntiussen, apostolische legaten en
zaakgelastigden.
Nuntiussen eerste klasse hebben Oostenrijk-Hongarije,
Spanje en Portugal.
Tweede klasse : Beieren, België en Brazilië.
Internuntiussen : Argentinië, Urugay en Paragay.
Apostolische legaten : Chili, Columbia, Equador,
Bolivia, Peru.
Nederland heeft een zaakgelastigde.
De Algemeene Concilies
Deze plechtige vergaderingen werden slechts zelden
en op gewichtige tijden bijeengeroepen. Telkens, wani6

neer al de bisschoppen gezamenlijk worden uitgenoodigd
op eene kerkelijke vergadering te verschijnen, moet
men spreken van een algemeen concilie, onafhankelijk
van het getal dergenen, die zijn opgekomen. Er bestaat
dan ook tot heden geene kerkelijke wet of voorschrift,
volgens dewelken een bepaald aantal bisschoppen aanwezig zou moeten zijn, om een besluit te nemen. Op
deze vergaderingen worden de algemeene aangelegenheden van de Kerk behandeld. Zij worden door den
Paus bijeengeroepen. Deze ook beslist of eene zaak
door het concilie behandeld kan worden of niet.
Het voorzitterschap bekleedt de Paus zelf of een
door hem aangewezen plaatsvervanger.
Alle bisschoppen, van den patriarch tot den bisschop
met den titel in partibus infidelium, hebben stem op
het concilie. Bij uitzondering slechts hebben Kardinalen,
die geen priesters waren, maar alleen diakenen, stem
gehad. Buiten de stemgerechtigde bisschoppen zijn een
groot aantal mannen werkzaam, die" als ambtenaren van
den Paus kunnen worden beschouwd, die echter geen
beslissende maar . alleen een raadgevende stem hebben.
Uit de pauselijke oppermacht vloeit voort, dat de
Paus het geheele concilie beheerscht, dat zelfs het
eenstemmig besluit van alle bisschoppen over een leerpunt hem niet kan dwingen dat besluit af te kondigen. In werkelijkheid is deze tegenstelling nooit
voorgekomen. De geldigheid treedt eerst dan in wanneer
de Paus in een door de meerderheid genomen besluit
heeft toegestemd.
Het laatste der algemeene concilies was het
Vaticaansche, dat in 1869 vergaderde, in de St. Pieterskerk zijne zittingen hield en in 1870 werd geschorst.
Waarschijnlijk zal het in de naaste toekomst worden
heropend.
Het jus canonicum bevat geen bepaling dat, noch
wanneer er algemeene concilies moeten worden
samengeroepen. In dien zin kan men niet zeggen dat
1
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concilies tot het wezen der katholieke Kerk behooren.
Toch is dit eene gewoonte, die van de apostolische
tijden af in zwang is.
Een eenvoudiger wijze van vergadering zijn de zoogenaamde nationale concilies. Zij brengen het episcopaat
van één land te zamen. Ook deze worden door den
Paus samengeroepen, alhoewel hij er niet aanwezig
behoeft te zijn.
Ten derde zijn er nog provinciale concilies. Zij
worden door den metropoliet eener kerkelijke provincie
geheel zelfstandig gehouden. Een verlof van den Paus
is daartoe niet noodig. Beslissende stem hebben ook
hier alleen de bisschoppen, oversten van de eene of
andere orde, kanunniken, professoren der theologie en
anderen, wanneer zij deelnemen, hebben alleen eene
raadgevende stem. Beslissingen in geloofszaken kunnen
deze concilies niet geven. Zij kunnen het geldend
kerkelijk recht verklaren en speciale voor de provincie
geldende ordonnantiën afkondigen.
De bisschop kan ook de priesters van zijn diocees
tot een synode bijeenroepen, doch hij is in het geheel
niet aan de beslissing daarvan gebonden. Die komt
hem alléén toe.

Innerlijke inrichting der R. K. Kerk
Volgens KANT is de Religie de kennis onzer plichten
als goddelijk gebod. Naar deze theorie zou de religie
naar haren inhoud niets anders zijn dan de ethica;
haar vorm een zuiver weten ; hetgeen men niet kan
aannemen. FICHTE neemt de religie als die gedachte,
welke ons met het eeuwige verbindt. Hij begrijpt de
religie als gedachte, zoo ook SCHELLING en HEGEL.
SCHLEIERMACHER legt de klem op het gevoel van
afhankelijkheid. Zoo moet men echter de godsdienst
niet opvatten. Religie naar eene betere definitie, is de
wisselvereeniging van God en het schepsel. De ver18

eeniging van God als de waarheid en den mensch als
de erkennende, van God als goedheid en den mensch
als goedwillende. De religie is geen bloots daad van
het verstand, maar eene daad van den wil en het gevoel
en het verstand tegelijk. De geheele mensch wordt
vereischt.
De religie wordt verwerkelijkt door Gods openbaring
en het geloof van den mensch.
Onder openbaring wordt verstaan die bizondere
buitengewone daad, waardoor God aan het schepsel
verkondigt, wat Hij is en wil, wat het zelf is en wat
het moet doen. Hij spreekt tot ons in zijne werken,
in ons verstand en ons geweten, maar Hij spreekt ook
tot ons door menschen, aan wien Hij zich direct heeft
geopenbaard. Deze openbaringen zijn neergelegd in de
heilige Schrift, die het werk is van mannen, door wie
God tot ons spreekt. In deze Schrift moet men het
essentieele van het bijkomstige en tijdelijke weten te
onderscheiden. Doch is hier het essentieele hoofdzaak
en moet men niet te veel als tijdelijk verwerpen * ter
wille van vooruitgang of verstandelijken hoogmoed.
De Kerk
De Kerk is volgens eene definitie het Christendom
als verschijning in ruimte en tijd. Omdat zij eene
aardsche is, is zij ook gebonden aan de aardsche wisselingen. Om zich in stand te houden is zij tot strijd
gedwongen, omdat strijd een ingrediënt van alle beweging, dus van alle leven is.
Zij is eene gemeenschap, hetgeen ook haar naam
aanduidt. Omdat alle doel gemakkelijker met vereenigde
krachten wordt bereikt, omdat alle gedachte streeft
naar mededeeling, zich te veraanschouwelijken, plastisch
te verwerkelijken, heeft Christus haar zoo gewild, haar
aanpassende aan de menschelijke natuur, zooals zij eens
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in het begin der tijden door den Vader was geschapen.
Zoo wilde hij zijn rijk, dat op een hooger plan stond
als de bestaande wereld, opdat dit rijk geheiligd en
gelouterd zoude worden in de verre toekomst der
eeuwen en dat zoude worden van den heiligen Geest.
De Kerk heeft als hare kenmerken de eenheid, het
algemeene, het apostolische, het heilige. De eenheid
bestaat daarin, dat zij in hare leer één is, dat alle leden
de een den ander steunende één geheel vormen. Het
katholieke of algemeene is hare verschijning naar
ruimte en tijd en beteekent, dat zij bestemd is voor
alle menschen en tijden. Zij heeft zich apostolisch
genoemd, omdat zij haar oorsprong van de apostelen
afleidt, zich als de oude voorstelt in tegenstelling van
het nieuwe. Zij wordt in de Schrift als heilig aangeduid
omdat zij van Christus uitgaat, zij heet de bruid en
het lichaam van Christus, zij is heilig door haar doel,
het heiligen der menschen, heilig in hare middelen van
genaden, in haar innerlijk leven. Zij vordert de onderwerping van het schepsel aan God, maar laat als Kerk
den mensch zijne vrijheid. Zij behandelt den mensch
als vrij en doet dit veel meer dan de moderne staat
waarvan meer en meer, dank zij het socialisme, een
tyran wordt gemaakt. Wanneer nu iemand vreest, dat
de Kerk zijne individualiteit zou ondermijnen, dan is
dit alleen het valsche en slechte daarvan, hetgeen zij
zoekt te verwijderen, en ook dat doet zij op zachtzinniger
wijze dan de Staat. Slechts daar, waar vroeger de Staat
zich gedeeltelijk met de Kerk vereenzelvigde, heeft de
Kerk misbruiken van den Staat overgenomen. Niettemin
is er een groot onderscheid tusschen Kerk en Staat.
Zij verschillen naar doel en naar middelen ; zij zijn van
verschillenden oorsprong. Een van de uitdrukkelijkste
gezegden van Christus is, dat zijn rijk niet van deze
wereld was ; ook hebben de apostelen zich nooit voor
staatsdienaren uitgegeven. Zeer zeker ware eene vereenzelviging van Kerk en Staat te wenschen, indien de
,.
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menschelijke natuur een betere was, indien alle menschen
gezamenlijk hun doel wilden verleggen naar het leven
hiernamaals. Doch dit nu eenmaal niet zoo zijnde,
heeft de Kerk haar werkkring begrensd, aan ieder harer
volgelingen de vrijheid latend te handelen naar hare
geboden of niet. Van eene andere zijde beschouwd is
de mensch niet vrij, want hij is gebonden aan zijne
eigene natuur. Dit nu eenmaal door niemand betwijfeld
wordende, zegt de Kerk : zoo en zoo moet gij dus
handelen, zoo en zoo is dit het meest met uwe natuur
overeenkomend. Er is geen godsdienst, welke zoo diep
en volkomen de menschelijke persoonlijkheid grijpt als
de katholieke.
Wanneer men ook aanneemt dat de heilige Schrift
door God geïnspireerd is, zoo is zij dit niet voor alle
onderdeelen, voornamelijk zijn het de historische gedeelten, waar de schrijvers zuiver menschelijk hebben
gesproken en die niet geheel behoeven te worden aangenomen door den geloovigen katholiek. De woorden
zelf van de Schrift behoeven niet geïnspireerd te zijn ;
de vertalingen zouden dan weinig waarde hebben.
De bijbel is in zoover onvolkomen, dat hij niet de
geheele katholieke waarheid bevat. Een ander gedeelte
daarvan berust op de traditie. Zij is eene andere en
wel de oorspronkelijke bron van het woord Gods. De
autoriteit der overlevering heeft de Kerk sinds den
aanvang van haar bestaan erkend. Reeds verklaarden
de kerkvaders, dat in de traditie de laatste beslissing
van het dogma berustte. Als dragers van de traditie
werden beschouwd de apostolische kerken en in de
eerste plaats die van Rome. Voor authentieke getuigen,
ook van traditie werden gehouden de Kerkvaders,
zoowel die van de Grieksche als die van de Latijnsche
Kerk.
Het wonder
Meer dan eenige andere godsdienst of Kerk beroept
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zich de katholieke Kerk op het wonder, dat een uitvloeisel
is van hare leer en werking. Zij meer dan een ander godsdienstig streven is, volgens hare overtuiging, dicht bij den
wil Gods. Het wonder is niet subjectief uit te leggen, maar
objectief als eene verschijning in de sfeer der natuur,
een uitvloeisel van eene hoogere causaliteit. De innerlijke logische mogelijkheid is duidelijk uit dit begrip.
Het wonder is niet in tegenspraak met Gods volkomen
almacht en absolute vrijheid, ook niet met de wereld,
wier bewegingsvormen eindig zijn. De natuur moet den
beperkten geest van den mensch tot ontwikkeling dienen
en den oneindigen geest Gods tot openbaring. Dit
geschiedt door het wonder. Het wonder kan objectief
zijn, dat wil zeggen : niet worden waargenomen en ook
subjectief en objectief te gelijk ; doch niet subjectief
alleen. Zijne grens is of blijft niet aan te geven, doch
moet men aannemen, dat daar, waar den gewonen loop
der natuur wordt gestoord, vertraagd of versneld buiten
de gewone natuurkrachten het wonder plaats heeft,
d. w. z. wanneer het feit zonder speciale inwerking
Gods niet zou zijn gebeurd. Toch worden alleen zichtbare en verwondering wekkende gebeurtenissen als
wonderen door de Kerk geconstateerd ; daar waar het
menschelijk verstand stilstaat. Voor het wonder is zeer
dikwijls het gebed de aanleiding, de vraag aan God of
de daad, die God met een wonder beloont.
Het gebed
Tot verwerkelijking van het goddelijk plan in den
mensch, het wezen met rede en vrijheid van handelen
begaafd, zijn twee voorwaarden noodig : de genade
Gods, de goddelijke medewerking en die van den
mensch, van 's menschen vrijen wil. In het gebed komt
deze tweevoudige wil tot werking, daar vereenigt hij
zich tot een gelijk doel. Iedere verheffing der ziel tot
God is gebed : iedere beweging van geloof, hoop of
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liefde, iedere dankzegging, lof en vraag. Het doel er
van is de eer Gods, het verkrijgen van eenig goe d of
het afwenden van een kwaad, in de moreele of in de
physieke orde.
Het gebed is meestal een gewoon element van het
goddelijk plan, valt in den gewonen loop der dingen ;
zijne uitwerking vordert doorgaans alléén natuurlijke
feiten. Bijaldien er een wonder het gevolg van is, is
er iets anders, wordt iets bereikt dat buiten de gewone
natuur ligt. Er treedt dan door Gods genade een toestand in de ziel, die het gewenschte effect heeft. Ook
het wonder valt in het scheppingsplan maar als buitengewoon element. Indien daarin geen buitengewone
elementen zouden komen, zou dit een teeken zijn van
een stilstand der evolutie der dingen ; terwijl het wonder
nu de oneindige door God gewilde evolutie der dingen
bewijst.
Het hoofdgebed van den Katholiek is het Onze
V a d e r, door Christus zelf geleerd en waarin eigenlijk
alles is vervat wat de mensch van de Godheid kan
wenschen. Daarin is uitgedrukt het verlangen naar het
rijk der hemelen, het streven daarnaar ; het zich neerleggen bij Gods wil, als toevlucht na alle vergeefsche
menschelijke pogingen. Het dagelijksche brood wordt
gevraagd, als gevolg van de door God geschapen
lichaamsgesteldheid. Daarna treedt de sociale zijde op
den voorgrond en het vergiffenis vragen voor de bedreven zonden ; vergeef ons onze schulden, gelijk ook
wij vergeven onze schuldenaren : de wet der liefde, die
alles te zamen houdt. Daarna moet God optreden als
beschermer tegen het kwaad ; een bescherming, die als
tegenstelling staat tegen de bekoring.
Het tweede groote gebed van den Katholiek is het
Wees gegroet M a r i a, waarvan het eerste gedeelte
ook uit het Nieuwe Testament is genomen en waaraan
de Kerk het slot heeft toegevoegd. Dat gebed vijftig
maal herhaald met invoeging van een Onze Vader vóór
:
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ieder tien talen voorafgegaan door het credo of de geloofsbelijdenis maakt het gebed van den rozenkrans uit.
Het derde hoofdgebed is het Credo of de Geloofsbehjdenis, waarin alle fundamenteele waarheden van
het katholieke geloof implicite zijn vervat. In verheven
woorden gaan aan den geest van hem, die bidt, hiermede de groote wereldfeiten der schepping en verlossing
voorbij. In de toekomst ziet hij het laatste oordeel en
de geweldige wereldberoeringen, die er aan voorafgaan,
waarna de stilte van het einde der tijden. De vergiffenis
der zonden wordt beleden, d. w. z. het volmaakte uitwisschen van de zonde, van het kwaad. Door het geloof
in een volmaakt herstel van het goede en eene vernietiging van het kwaad houdt het katholicisme de ziel
des menschen intact, compleet en één, het bevordert
daardoor de beweging van het goede, den moed, die
niets is dan de hoogste vlucht der menschenziel boven
de dingen die haar omlaag willen trekken. Het geloof
in een volmaakt herstel, dat in niets met de rede in
strijd is, is een prerogatief van het Katholicisme. Het
Boeddhisme en vele andere godsdiensten hebben dit
niet. Het geeft eene lichtere berusting in de orde der
dingen en daardoor eene grootere rust van de menschenziel in God, een grooter Godvertrouwen, een verdeeling
van de zielskrachten, een ontlasten van de onrustbarende
zielselementen. Ontdaan daarvan voelt de ziel hare
krachten groeien, ineenvloeien, zich opheffen in den
meest letterlijken en reëelen zin van het woord.
Andere gebeden van den Katholiek zijn de litanieën,
waaronder die van Loreto en de litanie van Allerheiligen een voorname plaats innemen. Vooral deze
laatste, gevolgd door een psalm wordt in tijden van
grooten nood of gevaar gesproken.
Het T e I) e u m is een grootsch, verheven dankgebed aan God. Het Stabat Mater dolorosa
herdenkt de smarten der moeder Gods bij den
dood van haar zoon. Het L a u d a Sion verkondigt
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den lof van het heilige Sacrament des altaars, het
Adoro te devote latens Deitas, is de stille aanbidding van de Godheid in het sacrament. Het M a gn fi c a t is een dankgebed. Het Dies irae herdenkt
de verschrikkingen van het laatste oordeel. Al deze
hymnen zijn van buitengewone schoonheid en behooren
met de Psalmen tot de gewone gebeden van den
Katholiek.
De Boete
In den algemeenen zin beteekent zij de straf voor
het begane kwaad, of het verzuimde goed. Reeds in
het Oude Testament komt zij veelvuldig voor, waar
van vasten, vernederingen enz. wordt gesproken. Het
katholiek theologische begrip is de vrije terugkeer van
de ziel tot God door het zich opleggen van eenig leed,
meer speciaal om zich te conformeeren aan de wil van
de Kerk. Daartoe behoort het inzicht in de zonde en
gemoedsverandering, het voornemen om anders te
handelen. De boete, alhoewel op het oogenblik dat ze
wordt gedaan de gedachte daaraan niet opkomt, is
eene zieletherapie, die het evenwicht der ziel herstelt.
Daar geheel het menschelijk lot op evenwicht berust
en eene zich zelf opgelegde straf beter en volkomener
werkt, is de boete eene voor de ziel en daarom ook
voor het lichaam heilzame maatregel. De boete geeft
de inkeer aan den geest, verwijdt zijne faculteiten,
maakt de ziel grooter. Het is de koude waterstraal, die
de ingedommelde levensgeesten weer opwekt. Alhoewel
daarvan vele katholieken slechts een donker vermoeden
hebben, en om het voortreffelijke van al die waarheden
in het Katholicisme volharden, leven zij practisch slechts
bij uitzondering naar deze grondbeginselen en vervullen
dan alleen de stricte geboden die de Kerk voor de
boete voorschrijft. Die voorschriften zijn het sacrament
der boete of de biecht, en het vasten of de abstinentie
in het eten.
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Ten opzichte van de vasten- en abstinentie-geboden
doet de Kerk eigenlijk niets anders dan de gezondheid
bevorderen, zooals de meeste hygiënisten van den
laatsten tijd meer en meer beginnen in te zien.
Er is wel eens beweerd, dat iedere ziekte een
gevolg is van eene overtreding van Gods geboden,
zooals zij bij monde van de Kerk worden verkondigd. De geest verandert het lichaam. Zoo de geest
in gezondheid wordt gehouden en in verband met
de Godheid leeft, volgt de stof van het lichaam naar
zijne wet evolueerend tot gezondheid en kracht. Het
is het gevoel van afhankelijkheid en gewaande vernedering, die de meeste menschen den rug doet toewenden aan het Christendom en aan zijne meest
compleete en logische expressie de Katholieke Kerk.
Doch wel beschouwd ligt in deze afhankelijkheid ons
heil en onze steun. Alles is in het heelal afhankelijk
van het een of ander. De zon en de maan en de
sterren in haren loop zijn afhankelijk in hunne onderlinge
banen: Door den trots en den hoogmoed vernietigen
wij onzen steun en onze hulp en zoo is volgens het
spreekwoord, de hoogmoed de voorlooper van den val
en de vernietiging. Wel is concentratie geoorloofd en
somtijds plicht. Gevolg van concentratie in het gevoel
is versterking van liefde, die samenbindt alle dingen.
De Sacramenten
Het menschelijk leven op aarde moet zijn eene
heiliging. Deze wordt door de goeden in meerdere
of mindere mate bereikt. De geest des menschen
daarop zijnde gericht, zoo volgt de stoffelijke wereld
bij hem naar Gods wijs oordeel en bestemming. De
groote hefboomen hier zijn de kardinale deugden, geloof
hoop en liefde : het geloof is de vaste overtuiging van
de waarheid van Gods woord ; de hoop, de verwachting
van iets goeds in de toekomst voor ons, het vertrouwen
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met andere woorden in Gods belofte. De liefde, de
band met God en de band met den naaste ter wille
van God.
Als concrete verschijning van geloof, hoop en liefde
beschouwen wij de goede werken ; de noodzakelijke
daden als gevolg van een innerlijken toestand. De kracht
daartoe wordt door Gods . genade gegeven. Deze is een
geschenk, dat niet op grond van verdienste wordt aangeboden. Ieder mensch krijgt ze in toereikende mate.
Zij bewerkt het erkennen, het willen, het kunnen en
het handelen.
De middelen ter heiliging zijn de Sacramenten. Zij
werden door God, door Christus zelf ingesteld, doch
de menschen, bepaalde menschen deelen ze uit. Zij
komen voort uit Gods machtvolkomenheid, waardoor
Hij het goddelijke in het aardsche, het bovennatuurlijke
in het natuurlijke kan instorten. Het geschiedt door
een uiterlijk teeken. Zonder uiterlijk teeken is er geen
sacrament. Wij zijn nu eenmaal geplaatst in de wereld
der vijf zinnen. Zoo is b.v. het afwasschen met water
het uiterlijk teeken des Doopsels.
Met de woorden van THOMAS AQUINAS gesproken,
waren de Sacramenten noodzakelijk. De dood van
Christus was de algemeene oorzaak van het heil des
menschen en omdat, zoo zegt hij, de algemeene oorzaak op ieder gevolg moet worden toegepast, was het
noodig, dat aan de menschen eenige geneesmiddelen
werden aangeboden om hen in verbinding te stellen
met de weldaad van Christus' dood. Wij beschouwen
de sacramenten als zoodanig. Zij moesten op ons
worden aangewend door middel van uiterlijke teekens:
want deze zijn het, die ons de geestelijke voorwerpen
verduidelijken. De geestelijke middelen moesten dus
aan de menschen worden toegediend onder de gedaante
van teekenen, die eenige gelijkenis hadden met het
begrip van die geestelijke middelen.
De werking van de Sacramenten is eene absolute :
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zij hangt niet af van de waardigheid van hem die ze
uitdeelt. Ook de slechte priester kan b.v. een geldig
doopsel toedienen. Hij die op Gods gezag het sacrament uitdeelt, moet daarenboven den wil, of intentie
hebben het uit te deelen en in den zin der Kerk te
handelen.
Het getal der Sacramenten is door het Concilie van
Trente uitdrukkelijk gesteld op zeven : „Indien iemand
zegt, dat de Sacramenten der nieuwe wet niet allen
door onzen Heer Jezus Christus zijn ingesteld of dat
er meer zijn of minder dan zeven, namelijk : het Doopsel
het Vormsel, de Eucharistie, de Biecht, het laatste
Oliesel, de Priesterwijding en het Huwelijk, of ook dat
deze niet waarlijk en eigenlijk sacramenten zijn, dat
hij zij vervloekt".
Vijf van dezen beantwoorden aan de verschillende
behoeften van ieder geloovige, de twee anderen aan
die van de christelijke samenleving. Zij beantwoorden
aan alle geestelijke behoeften van de zielen. Bij de
geboorte is het Doopsel de deur, waarbij de Christenlijke samenleving wordt binnengegaan. In de jeugd
wanneer de driften beginnen op te komen bevestigt
het vormsel de genade van het Doopsel en deelt mede
de gaven van wijsheid en sterkte. Daarna geneest de
Biecht de wonden, die de zonde in de ziel heeft geslagen. Het la tste Oliesel, dat als het ware het
Doopsel van het toekomstige leven is, doet ons aan
de zonde afsterven, vóór dat wij sterven naar de natuur.
Aan de algemeene behoeften der samenleving beantwoordt het huwelijk, dat de kinderen zegent. Er
moeten priesters zijn : de priesterwijding zorgt voor
geestelijke leiders der zielen.
De sacramenten heiligen op twee wijzen : de eenen
door den overgang van den dood der zonde naar het
leven der genade te doen geschieden, en de anderen
door de reeds aanwezige heiligmakende genade te
vermeerderen. Tot de eerste behooren. het Doopsel
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en de Biecht, de anderen zijn : het Vormsel, de Eucharistie, het laatste Oliesel, de Priesterwijding en het
Huwelijk. Drie sacramenten kan men slechts éénmaal
in zijn leven ontvangen. Zij drukken in de ziel een
onuitwischbaar teeken.
Het toekomstig Leven
De Katholieke Kerk leert, dat de verdiensten in den
goeden en den kwaden zin van het woord slechts
reiken tot het einde van het aardsche leven. De vergelding heeft plaats voor iedereen naar gelang hij wordt
bevonden op het tijdstip van den dood. Alsdan treedt
de mensch voor een bizonder godsgerecht. Dit oordeel
Gods is het bizondere oordeel. Het algemeene heeft
plaats op het einde der wereld. De zielen der heiligen,
d.w.z. dier menschen, die geheel rein zijn, komen onmiddellijk na den dood tot het aanschouwen van God.
Zij zijn de reinen die op aarde geheel in hunne natuur
hebben berust, alléén naar hunne natuur hebben gehandeld met het oog op God, waarvan zij het individueele evenbeeld zijn geweest en zijn. Het lichaam is
de beproeving der ziel geweest, waarna deze door de
lichamelijke schommelingen heen tot een vasten eeuwigen
toestand geraakt en gaat deel uitmaken van het geeste
lijke heelal. In het begin des levens, in de jeugd
spreekt het lichaam het sterkst, doch langzaam sterft
dit af, zijne krachten drogen op met de jaren, de ziel
wordt rijper en rijper tot dat de schil afvalt en wegsterft.
De traditie houdt vast aan dit bizonder oordeel. Zoo
leerden ook alle kerkvaders, die een deel der traditie
vormen.
Voor hen, die bij den dood niet rein zijn, begint
de straf. Deze kan tijdelijk zijn of eeuwig.
De plaats of toestand der zaligen heet de hemel.
Het begrip daarvan of de voorstelling is den mensch
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niet mogelijk. Toch zijn er sommige toestanden waarin
enkele menschen reeds op aarde hebben verkeerd, die
als lichte aanduidingen kunnen worden beschouwd van
de mogelijkheid eener hemelsche zaligheid. Deze toestanden naar de aanduidingen schijnen dan ook geheel
buiten lichamelijke afhankelijkheid te bestaan. Menig
mensch heeft iets dergelijks beleefd en de groote mystici
zijn daarin het verste gekomen. Doch is dit genot
slechts eene flauwe weerspiegeling der hemelsche
vreugde. Die zalige toestand na den dood is de vernietiging der valsche werkelijkheid, het ontstaan van den
waren mensch, die met zijn bestaan weten en willen in
God oneindig rustig en bewogen is, in Hem zijn vorm
aanneemt als het gloeiend ijzer, dat toch niet ophoudt
ijzer te zijn.
Die gelukzaligheid moet eeuwig zijn, want anders
zou zij niet zijn. Immer ware zij eindig, zoo zou zij
niet zijn. Zij vloeit ook voort uit het ingeschapen
verlangen naar de eeuwigheid van haar bestaan. Ook
ware de schepping en de verlossing van den mensch
zonder doel, indien alles maar voor een zekeren tijd
ware bestemd.
De Voorspraak der heiligen
Wanneer men aanneemt dat de ziel onsterfelijk is,
dus ook die van de heiligen, zoo volgt daaruit, dat
men door de beweging van het gebed zich daarmede
in verbinding stelt. Deze verbinding kan niet zonder
gevolgen zijn. Zij beweegt als het ware de ziel der
heiligen, waarvan dan de voorspraak het gevolg is.
Toch neemt de katholieke kerk niet aan dat de heiligen
uit zich zelven den mensch op aarde kunnen ter hulp
komen, maar alleen van God kunnen verkrijgen, wat
de mensch op aarde verlangt. Ter versterking en
opwekking van het gebed, van de vraag, neemt men
een beeld, die den heilige in aanschouwelijke gedaante
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voorstelt. Die beelden zijn dus de hulpmiddelen, de
vensters waardoor de werkelijkheid geestelijk wordt
aanschouwd.
Alle kerkvaders en kerkelijke leeraren hebben de
mogelijkheid van de voorspraak en hulp der heiligen
erkend. Ook is dit uitdrukkelijk vastgesteld door het
Concilie van Trente in zijne vijf en twintigste sessio.
Doch niet alleen worden de heiligen vereerd in
hunne afbeeldingen, maar ook in hunne overblijfselen
of relikwieën. Deze zijn hunne beenderen, kleederen
of andere voorwerpen. Men moet zich echter niet
voorstellen dat daartoe eene verplichting bestaat, een
voorschrift der Kerk om dat te doen. Dit is geheel
overgelaten aan den geloovige, als zijnde niet met de
rede in strijd en wordt de uitwerking voor mogelijk
gehouden. Sinds de apostolische tijden werden de
relikwieën in hooge eer gehouden, de eerste Christenen
brachten hun leven in gevaar om de lichamen der
martelaren te redden. Eene zieke vrouw werd genezen
bij de aanraking van het kleed des Verlossers. Er zijn
natuurlijk vele onechte relikwieën. Omtrent de echtheid
van bepaalde relikwieën heeft dan ook de kerk zich
nooit uitgesproken, noch eenig vereischte gesteld tot
onderscheiding van echt of onecht.
Er zijn z a 1 i gverklaarde heiligen, die gewoonlijk
slechts op bepaalde plaatsen in het openbaar mogen
vereerd worden. De heili gverklaarden worden aan de
gansche katholieke Kerk als dusdanig voorgesteld, Een
proces tot heiligverklaring duurt soms jaren en wordt
te Rome onder voorzitterschap van den Paus gevoerd.
De zoogenaamde advocatus diaboli vervult daarin de
rol van opponent. Hij voert de gronden aan, die er
tegen de heiligverklaring kunnen worden ingebracht.
Men kan niet zeggen, dat er vele menschen door de
Kerk tot heiligen worden verheven. Het zou echter
niet met hare meening strookers indien men aannam
dat . de toestand van hen, die volgens Gods wet hebben
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geleefd, een ongelukkige zou zijn. Zeker is niettemin,
volgens de opinie der theologen, dat een groot deel
der menschen tot de verworpenen behooren, al wordt
heden ten dage de bijbelsche tekst van het kleine
aantal uitverkorenen niet meer zoo streng uitgelegd als
vroeger. Men neemt zelfs algemeen onder de katholieke
theologen aan, dat alle gedoopten, ook zij die buiten
de Katholieke Kerk ter goeder trouw leven en de tien
geboden onderhouden, de eeuwige zaligheid kunnen
bereiken. Niettemin verklaart de bijbel dat de vergelding
hiernamaals plaats heeft naar gelang der verdiensten,
want in het huis Gods zijn verschillende woningen.
Ook de traditie bekrachtigt dit verschil, hetgeen aan
de heiligen zelf geen smart veroorzaakt, want ieder
heeft de volle maat van zaligheid naar gelang zijner
bevattelijkheid. Ieder heeft daarenboven in zich de
hoogere maat van zaligheid der anderen door de gemeenschap, waarin zij bestaan. Want de heiligen vormen
eene gemeenschap volgens het Credo. Icder is tevreden
met Gods oordeel, want alle eigenlijke beweging heeft
opgehouden en iedere ziel verkeert in den toestand
van eeuwige rust.
De toestand der verworpenen wordt voorgesteld als
duisternis, afgrond, dood, vuur. Deze is volgens de
leer der Katholieke Kerk een eeuwige. Zij steunt daarbij
op de Schrift, op de onveranderde leer der Kerk, die
door de Kerkvaders en in alle Concilies steeds daaromtrent hetzelfde hebben geleerd. Omdat de mensch
door de straf te boeten nooit aan God voldoening geeft,
moet hij steeds in die straf blijven. Die straf duidt de
Schrift aan als vuur, zoo ook de Vaders. Over de
natuur van dat vuur is dogmatisch niets beslist. Ook
AUGUSTINUS in zijne Civitas Dei XX : 16 spreekt zich
niet met zekerheid uit. Toch zijn zij het alien daarover
eens, dat het verlies van Gods aanschouwing het
grootste element der eeuwige straf vormt. Zij wordt
de poena damni genoemd, die naast de poena sensus
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bestaat. Toch bestaan er ook hier verschillende graden
naar gelang de grootheid der schuld. Het algemeen
gevoelen is, dat de eeuwige straf voor geene vermindering vatbaar is, alhoewel sommige kerkvadei s zich
ten gunste van eene tijdelijke vermindering of verzachting hebben uitgesproken.
De zielen van hen die in het bezit der heiligmakende
genade sterven, maar die nog niet geheel aan de goddelijke rechtvaardigheid hebben voldaan, of die eenige
lichte, nog niet kwijtgescholden overtredingen hebben
begaan, gaan binnen in een plaats bestemd om hen
geheel te zuiveren : vagevuur of zuiveringsoord geheeten.
In verschillende concilies is er verklaard, dat er een
vagevuur bestaat en dat de leden der strijdende Kerk,
zij die op aarde leven, door hunne gebeden en goede
werken aan de zielen, die in het vagevuur vertoeven
nuttig kunnen zijn.
Zoo zegt het Concilie van Trente : De Katholieke
Kerk bijgestaan door den heiligen Geest heeft volgens
de h. Schrift in hare concilies en door de oude overlevering der Kerkvaders en onlangs in dit concilie
geleerd, dat er een vagevuur is en dat de zielen, welke
daar worden opgehouden verlichting ontvangen door
de gebeden der geloovigen en voornamelijk door het
heilig misoffer. Het heilig concilie beveelt aan de
bisschoppen zorg te dragen, dat de heilige leer omtrent
het vagevuur overal worde gepredikt en geleerd, opdat
de geloovigen er aan hechten en ze belijden zooals zij
ons is overgeleverd door de heilige Vaders en de
heilige concilies".
Omtrent de gesteldheid of plaats van het Vagevuur,
noch omtrent den aard van de reiniging is dogmatisch
iets beslist. Meerdere Katholieke theologen zijn dan
ook tegen de meening opgekomen dat in het reinigingsoord er een gewoon vuur zoude zijn.
Een van de belangrijkste bijbelplaatsen, waarop men
het vagevuur grondt, is Matth. VII, 31, waar Christus
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uitdrukkelijk zegt, dat voor de zonde tegen den heiligen
Geest, noch in dit, noch in het andere leven vergiffenis te verwachten is. Daar nu in den hemel, noch
in de hel, . verzoening is, moet er een derde of overgangstoestand zijn. Niettemin noemt THOMAS AQUINAS
den wil der zielen in het vagevuur i m m o b i l i s, niet
te veranderen, en ontvouwt dit door te zeggen, dat zij
een gelijk doel voor oogen hebben, als de gelukzaligen,
omdat zij uit dit leven met de liefde zijn getreden.
Maar hun onveranderlijke wil is, zoo zegt hij, niet in
tegenspraak met de reiniging, die aan hen moet
gebeuren.
De opstanding
De dag Gods zal er zijn, de dag, die als het ware
een tegenhanger zal zijn van den eersten scheppingsdag. Het is die van het einde der tijden, van het
te niet gaan dezer aarde. Want alle stof is eindig
en veranderlijk. Kleine veranderingen worden opgevolgd door groote en deze door zeer groote. De aarde
zal vergaan door vuur en plaats maken voor eene
nieuwe aarde. Of deze uit dezelfde stof zal zijn, daaromtrent is niets geopenbaard. De mogelijkheid van
een ondergang door het vuur door eene botsing met
het vuur van andere hemellichamen wordt ook door
de moderne natuurkundigen niet betwijfeld.
Als voorloopers van het einde der wereld zullen
opkomen : verschillende teekenen aan den hemel en
op aarde, de komst van den Antichrist, de algemeene
vervolging en de afval van een groot aantal geloovigen;
het verkondigd zijn van de Christelijke religie aan alle
volkeren der aarde.
Dit einde der dingen zal dadelijk worden opgevolgd
door de algemeene verrijzenis en het laatste oordeel.
Onder alle dogma's van het Christendom is dat der
opstanding der lichamen een der vreemdste. Het is
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een dogma zonder schijnbaar redelijk doel, het lijkt als
het ware overtollig. Doch juist daarom omdat het niet
door gewone schrijvers, of door priesters met een opzet
kan zijn uitgevonden, moet er hier iets zijn, dat tot
gelooven dwingt. Menschelijker wijze gesproken is er
niets onwaarschijnlijker dan eene algemeene opstanding.
En het is daarom nog verwonderlijker dat een zoo
compleete antichristelijke denker als NIETZSCHE van
een universeelen terugkeer der dingen is gaan spreken.
Wel is dit niet hetzelfde, maar het begint er toch
merkwaardig op te lijken.
Dit dogma der verrijzenis is een der grondwaarheden
van het Christendom. Precies aan te duiden, hoe de
verrijzenis plaats heeft, tot in de kleinste bizonderheden
dit dogma uit te werken, dat is stellig onmogelijk.
Toch moet men als Katholiek aannemen, dat wij met
dezelfde lichamen zullen terugkomen. Toch zullen die
van de zaligen zonder gebreken zijn en die van de
verdoemden in een toestand van schande.
Er ligt in die algemeene opstanding een juichkreet
van opgang, zij is als een ster, die geheimzinnig flikkert
in oneindige verte en wier aanwezigheid voor ons oog
er noodzakelijk moet zijn om de voorwaartsche richting
te houden door de ontzettende afstanden van ruimte
en tijd. Zij is het symbool der fi nale beweging naar
de poort der eeuwige rust.
Het laatste Oordeel

Een algemeen oordeel is door Christus aangeduid,
door de Apostelen verkondigd en gedurende de eeuwen
door de Kerkvaders en de heele Kerk vastgesteld.
In dit wereldoordeel zal de aarde zich zelf aanschouwen, als in een spiegel tot verheerlijking Gods
en veroordeeling van het grondbeginsel des kwaads,
in tegenwoordigheid van Christus zelf, die als rechter
zal zitten. Men neemt aan, dat alles dan voor iedereen
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duidelijk zal zijn en dat daarin het oordeel bestaat;
zelfs de gedachten en verlangens der menschen zullen
openbaar worden.
Enkele schrijvers hebben beweerd, dat dit algemeen
oordeel zal plaats hebben in de vallei van Josephat in
Palestina, doch heeft de Kerk wijselijk daaromtrent
niets beslist. Eene dergelijke onderstelling zoude aan
het belachelijke grenzen. De onzinnigheden, die omtrent de uiterste dingen zijn gezegd, zullen de vastheid
van het geloof daaraan niet aan het wankelen brengen.
Alhoewel wij daaromtrent niet bepaalds behoeven aan
te nemen, is het aan ons overgelaten hoe wij ons dat
willen voorstellen. Het positieve onzer voorstellingen
is een vereischte van onzen geest, dat voor de transcendentale waarheden van het andere leven noodzakelijk is. Want het wegvallen daarvan en de negatie
zou een doodende werking teweegbrengen en niet aansluiten aan de toekomstige realiteit. Wij weten zeer
goed dat die realiteit slechts eene correspondeerende
zal zijn met onze tegenwoordige voorstelling. Dit
aannemen eener mogelijke correspondentie is de laatste
en diepste grond van het Geloof.
De Geestenwereld
Buiten de zielen der menschen zijn door God wezens
geschapen, die een werkelijk en persoonlijk bestaan
hebben in de geestenwereld. Men noemt ze : engelen,
waarvan de oorspronkelijke beteeekenis boden is. Zij
worden reeds in het Oude Testament vermeld. Zij zijn
de uitvoerders van Gods bevelen en de voorsprekers
der menschen. In een geheimzinnige uiting van het
boek Job komen ze b.v. als voorsprekers voor. Volgens
de leer der Katholieke Kerk is aan ieder mensch, hij
zij Katholiek of niet Katholiek een engel toegevoegd
ter leiding : deze wordt genoemd de engelbewaarder.
Een feestdag in het jaar is daarvoor ingesteld, waarop
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hij speciaal in de kerken wordt vereerd. Zijn hulp
wordt in de gebeden vaak door den Katholiek
ingeroepen.
Christus spreekt in het Nieuwe Testament van de
Engelen op duidelijke wijze. Insgelijks de Apostelen.
Ook heeft het geloof aan hen altijd in de Kerk bestaan.
Door de Engelen wordt het heelal één geheel, eene
volmaaktheid. Zij staan aan de spits, de mensch in
het midden als de verbinding tusschen den geest en

de stof.
De gevallen engelen zijn de demonen of duivelen.
Zij hebben den mensch ten val gebracht en hun
invloed duurt na dien tijd volgens de Katholieke leer
steeds voort. Zij kunnen uit hun toestand niet verlost
worden ; ook hadden zij geen deel aan de verlossing
van Christus. Zij staan tot den mensch in veelvuldige
betrekking, bewegen hem tot het kwaad en de zonde.
Zij kunnen bezit nemen van zijn lichaam. De Kerk
heeft daarvoor bijzondere gebeden, excorcismen genaamd.
Deze gebeden worden over den bezetene gelezen en
aan den duivel wordt bevolen het lichaam te verlaten.
Door Leo XIII werden gebeden voorgeschreven speciaal
na den afloop der mis te bidden, waarbij de hulp Gods
tegen de in den laatsten tijd vermeerderde inwerking
der duivelen op de menschelijke aangelegenheden
wordt ingeroepen. Toch is daarvoor deze vermeerdering
niet als geloofspunt uitgesproken en moet dit worden
beschouwd als een voorbehoedmiddel om de geloovigen
tegen alle kwaad te beschermen.
Buiten de openbaring is er ook volgens ons verstand
niets tegen om aan te nemen, dat er spiritueele prin.
cipen zijn, die het kwaad willen, en die wij ons als
personen moeten denken. In vroegere eeuwen schreef
men vele verschijnselen aan hunne werking toe. Dank
zij de wetenschap is men in de laatste eeuw nauwkeuriger gaan schiften. Maar toch is het geloof aan
de duivelsche macht en hare werken in de Kerk duurzaam.
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De Zonde
Deze is eene ongehoorzaamheid aan Gods wet. Zij
tast de eenheid der schepping aan. Zij is daarom in
tegenspraak met Gods wil. Volgens de Katholieke Kerk
is van de menschen slechts Maria, de moeder Gods,
zonder zonde geweest. Zij was ook vrij van de erfzonde :
hetgeen het dogma der Onbevlekte ontvangenis beduidt.
Het is nog niet lang geleden ; het was onder Paus
Plus IX, dat dit dogma werd verkondigd.
Er zijn doodzonden en ,dagelijksche of lichte zonden.
De doodzonde berokkent den dood aan de ziel en doet
ze afsterven aan het leven der goddelijke genade. Omdat
de eene zonde meer van het doel des menschen verwijdert dan de andere, moet er verschil zijn in graad.
De doodzonde is die, welke aan de ziel het leven ontneemt. Dit leven bestaat in de vereeniging met de
Godheid. De ziel is of moet zijn in gestadige beweging
naar de Godheid toe. Zij is haar doel. Wanneer dat
streven uit haar verdwijnt, dan houdt hare natuurlijke
beweging op en is zij als het ware dood en zonder
beweging. De wil des menschen moet op zijn einddoel
gericht zijn. Is hij daarvan afgebracht, dan verandert hij
van richting, van de goede naar de kwade. En het
kwade staat gelijk met den dood, met de onbeweeglijkheid. Niettemin kan die goede richting alléén verflauwen,
zonder teniet te gaan en dit gebeurt door de kleinere
zonde, waardoor het licht der ziel slechts wordt verdonkerd. Die kleinere zonden worden opgelost en verdwijnen door de goede werken. Bij de doodzonde
verliest de ziel de kracht om uit haar zelve het goede
te doen. Zij verliest daarvan de praktijk of zij wordt
van het kwade afgehouden alléén door eene uiterlijke
oorzaak, b.v. de vrees voor de straf. Alle zonden,
welke het einddoel van den mensch of de menschenliefde in hare essentie weerstreven, zijn doodzonden :
die welke alleen afwijkingen en geen essentieele ophef-
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fingen daarvan zijn, zijn de lichtere of dagelijksche
zonden. Niettemin is de grens moeilijk aan te geven
en kunnen de godgeleerden daaromtrent geene absolute
begrippen vaststellen. Iedereen zal zelf het beste weten
in hoeverre hij schuldig is. Voor andere menschen is
het innerlijk van het individu niet duidelijk, nauwelijks
is het dit voor hem zelven. De juiste maat weet God
alléén.
Tot juister begrip van de zonden heeft men ze ingedeeld in soorten. Deze zijn : De zeven hoofdzonden ;
de zes zonden tegen den H. Geest ; de vier wraakroepende zonden ; de negen vreemde zonden.
De hoofdzonden worden zoo geheeten, niet omdat
zij de zwaarste zonden zijn, maar de bronnen, waaruit
meestal de andere zonden voortvloeien. Zij zijn niet
altijd doodzonden, maar dan alléén, wanneer zij in hooge
mate de goddelijke wet schenden. De hoofdzonden
zijn : Hoovaardigheid, Gierigheid, Onkuischheid, Nijd,
Gulzigheid, Gramschap, Traagheid.
Door de zonden tegen den H. Geest versmaadt de
mensch de genade Gods en handelt hij speciaal in
strijd met den H. Geest. Zij zijn : I°. Aan Gods genade
wanhopen. 2°. Op vermetele wijze vertrouwen stellen
in Gods barmhartigheid. 3°. Eene bekende waarheid
des geloofs bestrijden. 4°. De broederlijke liefde benijden.
5°. Halsstarrig zijn in de boosheid. 6°. Het berouw of
de boetvaardigheid verachten.
De wraakroepende zonden zijn : vrijwillige doodslag,
de onkuischheid tegen de natuur, verdrukking der
armen en ellendigen, onthouding van het loon der
werklieden.
Bij de zoogenaamde vreemde zonden is het de medeplichtigheid of het aanzetten tot zondigen, welke hier
op den voorgrond treden. Zij geschieden door : i 0 .
raadgeven, 2 . beschermen, 3°. gebieden, 4°, prijzen,
5°. deelnemen, 6°. behagen nemen, 7°. niet bestraffen,
8°. niet beletten, 9°. niet overdragen van fouten die

°
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door anderen kunnen of moeten worden tegengegaan.
Deze zonden gebeuren, wanneer daardoor kwaad het
gevolg van is, wanneer leed wordt veroorzaakt door
schuld of nalatigheid.
De geboden der R. K. Kerk
Buiten de wet der tien geboden is de Katholiek nog
gebonden door de vijf geboden der Kerk, welke zijn :
I°. het vieren der Heilige dagen, 2°. het Mishooren op
bepaalde dagen, 3°, het houden van de voorgeschreven
vastendagen, 4°. het biechten éénmaal 's jaars, 5°. het
naderen omstreeks Paschen tot de H. Communie.
De Heilige dagen verschillen naar gelang der verschillende diocesen. Vele Heiligedagen zijn algemeen
en worden deze feesten in de geheele Katholieke
Kerk op denzelfden dag gevierd. Zoo b.v. Kerstmis.
De meeste Mariafeestdagen zijn ook algemeen. Het Mishooren is in alle landen verplichtend op alle Zondagen,
daarentegen verschilt deze verplichting voor de heilige
dagen naar gelang der diocezen. Meestal moet een
feestdag gevierd worden en is alle zoogenoemde slavelijke
arbeid verboden.
Het vasten bestaat in het zich onthouden van verboden spijs en het slechts éénmaal per dag een vollen
maaltijd nemen. Op alle Vrijdagen is daarenboven
vleesch verboden. De geboden vastendagen zijn : I°. de
veertigdaagsche vasten van Asch-Woensdag tot Paschen ;
2°. de zoogenaamde Quatertemperdagen, een Woensdag,
Vrijdag en Zaterdag, telkens in elk van de vier jaargetijden ; 3°. de Vigiliedagen, dat zijn de dagen die
voorafgaan aan de hoogste feestdagen. Zij zijn weinig in
aantal.
Wat het gebod betreft om te biechten ten minste
éénmaal 's jaars, daarvoor is geen tijd of plaats bepaald
waarop of waar dat moet geschieden, terwijl de
Paaschcommunie is voorgeschreven in de parochie waar
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men woont. Heeft men een wettige reden, zoo kan die
ook in eene andere plaats worden ontvangen. Deze
maatregel is voorgeschreven opdat de Kerk zich kunne
vergewissen, wie al of niet inderdaad tot de Katholieke
Kerk behoort. Aan iemand die zijn paaschplicht niet
volbrengt, kan b.v. de kerkelijke begrafenis geweigerd
worden.
De aflaten
Een zeer speciaal, alhoewel ondergeschikt hoofdstuk
der kerkelijke practijk zijn de aflaten. Deze zijn de
kwijtschelding van de tijdelijke straf, die voor de reeds
vergeven zonden nog verschuldigd zijn, die kwijtscheiding is eene toegevendheid, eene goedheid, waarin
de Kerk Gods barmhartigheid tracht te weerspiegelen,
in Gods naam te handelen als gemachtigd daartoe
zijnde door de woorden van Christus, waarbij zij de
kwijtschelding tot de verst mogelijke gevolgen tracht
te doen plaats hebben, op voorwaarden, die zij wil
stellen en aanpassen aan de verschillende gevallen.
De aflaten verschillen van de absolutie die in de biecht
wordt gegeven doordat de eersten noch de zonden op
zichzelf vergeven, noch de eeuwige straf der doodzonden.
Zij volgen en completeeren alleen de vergiffenis. De
kerk vergeeft de tijdelijke straffen door aflaten uit
kracht van de overvloedige verdiensten van Christus
en van de heiligen. Want uit de kracht der Godheid
en uit de kracht der gemeenschap der heiligen is er
overvloed. Deze hebben aan Gods rechtvaardigheid
meer betaald dan zij waren verschuldigd.
De aflaten worden onderscheiden in gedeeltelijke en
volle. De eerste schelden slechts een gedeelte der
verschuldigde straffen kwijt, de laatste doen dat geheel.
Zoo zijn er aflaten van zeven dagen, van zeven jaren
enz. Deze tijdsbepalingen zijn geregeld op den tijd
gedurende welken in de eerste tijden der kerk de een

of andere straf duurde. Men had in die tijden zoogenaamde boetekanons. Deze zijn langzamerhand door
de aflaten vervangen. Een volle aflaat scheldt de straf
geheel kwijt, doch wordt niettemin zelden door den
geloovige verdiend. Om de aflaten te verdienen moet
men in staat van genade d.w.z. zonder doodzonden
zijn en de voorwaarden vervullen welke door den Paus
of den bisschop zijn voorgeschreven. Dit laatste zijn
meestal zekere gebeden in de meening van den paus
gesproken, de biecht en de communie. De bisschop
kan in de meeste gevallen niet meer dan veertig dagen
aflaat toestaan. Toch is de wil der Kerk, dat de aflaten
niet ontslaan van het boete doen ; zij zijn alleen de
hulp daarbij. De aflaten kunnen volgens de leer der
Kerk worden aangewend ten gunste der zielen, welke
in het Vagevuur zijn. Men biedt dan aan God aan
het voordeel hetwelk men van een aflaat zou hebben
gehad ten gunste van de verlossing uit het reinigingsoord. Er moet echter speciaal bij bepaald zijn door
den Paus of den bisschop dat die aanwending voor een
lijdende ziel mogelijk is. Dit kan dus niet met lederen
aflaat gebeuren.
De Kerkelijke ban
Eenige woorden over den Kerkelijken ban of excommunicatie als ook over den Index mogen hier hun
plaats vinden. Alhoewel zij eigenlijk thuis hooren in
de eerste afdeeling van dit geschrift, handelende over
de uiterlijke inrichting der Kerk. De Excommunicatie
is de zwaarste der Kerkelijke straffen. Zij bestaat df in
de volledige uitsluiting van een lid der Kerk buiten
de gemeenschap (excommunicatio major), óf in het
ontnemen van enkele kerkelijke genaden, genot der
Sacramenten of de onbekwaamheid tot het bekleeden
van Kerkelijke ambten (Excommunicatio minor). De
eerste wordt meestal op plechtige wijze uitgesproken,
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zij is ook de straf voor de formeele ketterij. Het
kanonieke recht onderscheidt tusschen t o l e r a t i, zij
die geduld worden, en non t o l e r at i of v i t a n di.
Met deze laatsten is elke omgang aan de geloovigen
verboden. De kerkelijke ban kan slechts worden uitgesproken wegens zware overtredingen der kerkelijke
wet en eerst na herhaalde aanmaningen tot verbetering.
Het recht daarmede te straffen en die straf op te heffen
komt in de eerste plaats toe aan den Paus en aan de
bisschoppen binnen de grenzen van hun diocees, doch
is hier de eene bisschop verplicht de ban van den
anderen te erkennen. Bij excomunicaties die ipso jure
intreden, kan de bisschop absolveeren, met uitzondering
van enkele gevallen, die voor den Paus zijn gereserveerd, doch ook in deze laatste zijn de bisschoppen
dikwijls gemachtigd dat in naam van den Paus te doen.
Bij het sterfbed kan ieder priester kwijtschelding van
de excommunicatie verleenen.
In de middeleeuwen was de kerkelijk geëxcommuniceerde zonder eenig recht, en werd deze toestand, door
den staat, of wereldlijke macht erkend.
De Index
De congregatie van den Index is te Rome gevestigd. Zij
is ermede belast de boeken, welke verschijnen, te onderzoeken en te veroordeelen, indien daartoe gronden zijn.
Zij gaat daartoe over, indien een of ander boek wordt
beschouwd als tegen het Geloof of de goede zeden
gericht. Sinds langen tijd waren er verbodsbepalingen
omtrent het lezen der gevaarlijke geschriften in de
kerk, doch heeft het concilie van Trente deze zaak
ernstiger ter hand genomen en onder Pius IV eene
lijst doen opmaken en door eene bul van 24 Maart
1564 goedgekeurd, bevolen dat zij werd gedrukt en
overal zou worden afgekondigd. Zij verbiedt het lezen
en behouden der boeken van ketters op straffe der
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excommunicatie ipso facto, en op straffe van doodzonde
voor hen die boeken lezen of behouden, welke om eene
andere reden dan die van ketterij zijn veroordeeld.
SIXTUS V heeft in 1588 deze instelling der Index congregatie bekrachtigd, zoo ook CLEMENS VIII. Daarna
was het ALEXANDER VII die den Index liet herzien
waarna BENEDICTUS XIV nog eene volledige herziening
deed plaats hebben. Door de woorden dier decreten
is het duidelijk dat de Index voor alle landen en
plaatsen geldt en dat hij voor ieder verplichtend is.
Niet lang geleden heeft LEO XIII den Index nogmaals laten herzien. Eenige namen welke vroeger
daarop werden gevonden zijn toen geschrapt.
Door vele bisschoppen vooral in Duitschland wordt
gemakkelijk dispensatie tot het lezen der verboden.
boeken verleend, wanneer die door iemand wordt aangevraagd. Hij, die aanvraagt maakt gewoonlijk geen misbruik meer van het verleende verlof. Vooral worden
de dispensaties gegeven, wanneer iemand de verboden
boeken voor zijne studies noodig heeft 1 ).
Alhoewel in den grond de Katholieke leer overal
dezelfde is, kenmerkt zich toch het Katholicisme in
Duitschland als het meest vooruitstrevende ; dat van
Frankrijk zoude ik het meest bevredigende en meest
overtuigende willen noemen. Overigens is in de laatste
jaren in Frankrijk eene mildere toepassing der Katholieke moraalprincipes in zwang, mild, wanneer men
ze vergelijkt met de harde en strenge eischen, der oude
theologen in dat land, die min of meer in het spoor
van het Jansenisme gingen.
Het Modernisme
Den 8sten September 1908 heeft Paus Pius X aan
de Katholieke wereld eene encycliek gericht, die aan1 ) Zie de brochure van prof. Dr. S. D. van Veen over dit
onderwerp. (Kerk en Secte, serie I, no. 5).
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vangt met de woorden Pascendi dominici gregis,
gewoonlijk aangeduid als de encycliek Pascendi. Dit
document, even gewichtig op zijn terrein als de bekende
encycliek van Leo XIII, geheeten Rerum novarum,
bevat de veroordeeling van de nieuwe leer en theorieën
welke het Katholicisme trachtten binnen te dringen in
de laatste jaren. Wanneer men deze beschouwt, hebben
zij oppervlakkig gezien iets zeer aantrekkelijks, iets datovereenstemt met de algemeene menschenziel, zooals
zij tegenwoordig zich beweegt en leeft. Het modernisme
bestaat namelijk in zijne essentie daarin, dat men beweert dat de geloovige ziel het object en het motief
van haar geloof uit haar zelf moet trekken. De openbaring wordt verworpen. Alleen die openbaring wordt
toegelaten, die tegenover den rechterstoel eener gevoelsrede schijnt te kunnen blijven bestaan. Het modernisme
schijnt een gevolg te zijn van het monistisch denken
der laatste jaren. Men moet echter erkennen, dat dit
afdalen in de wereldziel, dit bewuste afdalen naar het
onbewuste een zeer gevaarlijk iets is, zelfs voor de
menschelijke rede. Zoolang als niet op de macht van
het onbewuste werd gelet, moet dit zijn uitstekende
werking hebben uitgeoefend, doch zoodra dit bewust gaat
worden onderzocht, moet het menschelijk verstand op
een dwaalspoor zijn. Ik weet niet welke juist de redeneeringen zijn geweest van de opstellers der Encycliek,
doch valt in haar een hooge wijsheid niet te miskennen.
Immers een in verbinding blijven met het woord van
een ander, in casu hier de openbaring en de traditie,
houdt den mensch en de menschheid in evenwicht.
Als uitvloeisel van de leer van het protestantisme
gepaard aan indische wijsgeerige elementen is de leer
van het modernisme voornamelijk uit Duitschland gekomen. Ook heeft de engelschman TYRREL een
grooten invloed gehad op het moderne religieuze denken
van de Katholieken. Die geest heeft over Frankrijk
en Halle gewaaid. Loisv, die meer exegeet is dan
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religieus denker, werd niet alleen door Rome veroordeeld maar zelfs geëxcommuniceerd. In Duitschland
was het SCHELL, waarvan eenige boeken werden op den
Index geplaatst. In Nederland is men tot nog toe
weinig met het Modernisme meegegaan, dank zij vooral
aan het bondgenootschap met de volgelingen van Dr.
ABRAHAM KUYPER, waardoor men gedwongen werd den
blik van innerlijke onvolmaaktheid af te wenden en
dien te richten op den nieuwen vriend, die vroeger de
vijand was. De Katholieke partij in ons land werd
meer dan vijftig jaren geleden hoofdzakelijk gesticht
door JOZEF ALBERT ALBERDINGK THIJM, wiens breede
werkzaamheid als dichter-prozaschrijver en kunstgeleerde
het Katholicisme weer tot aanzien bracht in de hoofdstad van ons land. Dank zij hem werd de maatschappelijke omgang van Protestanten en Katholieken hersteld.
Op dien grondslag voortbouwende werd later voornamelijk door toedoen van Dr. SCHAAPMAN de bond van Rome
en Dordt bevestigd, alhoewel THIJM oorspronkelijk de toenadering van Protestanten en Katholieken op politiek gebied nooit heeft bedoeld. En, zooals het meer gebeurde,
groeide de macht van het zaad den zaaier boven het hoofd.
Wanneer men de verschillende landen van Europa
en Amerika beschouwt, is de toestand van het Katholicisme niet als een zeer gunstige te noemen. Dat
echter het Katholicisme sterk achteruit zou gaan, zou
een stoutmoedig beweren zijn. In Frankrijk, dit is
zeker, vermindert het geloof bij de volksmassa, daarentegen kan men juist daar een terugkeer constateeren
bij de eminente mannen, hetgeen weer later van invloed
kan zijn op nieuwere geslachten. Voor Duitschland
en Oostenrijk is A. EHRHARD in zijn bekend boek :
Der Katholizismus und das Zwanzigste Jahrhundert zeer
pessimistisch omtrent de vooruitzichten van het Katholicisme in de naaste toekomst. Niettemin komt ook
hij tegen de meening van CHAMBERLAIN op, die in
zijn Grundlagen des 19 Jahrhunderts een groot
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verval van het Katholicisme profeteert. Niemand kan
echter weten, hoe de verre toekomst daarvan zal zijn.
Er zijn zoovele mogelijkheden : Het langzame uitsterven
van de Franschen, het in elkaar storten van het Russische
rijk en zijne vereeniging met den Katholieken Godsdienst, de terugkeer van Engeland, het opkomen der
jonge volkeren, wanneer de Oostenrijksche monarchie
zal worden verbrokkeld : de Serven, Rumenen, Croaten,
Tzechen. Dat er veranderingen zullen komen ook in
het Katholicisme, niemand kan dit betwijfelen. Dit kan
meer verinnerlijken, terwijl toch dezelfde dogma's,
dezelfde grondbeginselen zullen blijven voortbestaan.
Men zegt dat in Japan de bekeeringen tot het
Katholicisme vermeerderen en dat het in Noord-Amerika
veld wint. Een verblijdend verschijnsel is, dat in het
algemeen de Katholieken in Europa niet meer voor
inférieur worden gehouden, zooals dit nog was een
vijftig jaar geleden. Men begint in te zien ook aan
de zijde van de andersdenkenden, dat het geloof
een factor in de menschelijke ziel is, die haar tot
leven strekt, ook in den aardschen zin van het
woord, dat het moderne denken door de Kerk geenszins aan banden wordt gelegd. Dit werd nog onlangs
bij gelegenheid van de herdenking van het verschijnen
van het boek van DARWIN in ons land door nietKatholieke geleerden geconstateerd. In het Katholicisme
zit namelijk de buigzaamheid, die een kernmerk van
levenskracht is. Want aan hare dogma's houdt de Kerk
vast, maar zij zijn betrekkelijk weinig in aantal. Doch
toen het modernisme haar innerlijke kern trachtte aan
te tasten, toen heeft de Katholieke kerk een wijselijk
veto doen hooren. Want het modernisme is, al is het
slechts in de verte, eenigszins aan het Boeddhisme
verwant en naar mijne bescheiden gissing is van dien
kant voor het Christendom, en daarmede ook voor
de Katholieke Kerk, het grootste gevaar in de toekomst
te duchten. Aan welke zijde de victorie ten slotte
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zal wezen, dat is voor de Katholieken niet twijfelachtig,
want uit het reaalgehalte der door den mensch meest
diepgaande zelfanalyse volgt het bestaan van een
persoonlijker, buiten de wereld staanden God.
De mensch (en dit is eerre karakteristieke tendentie.
van den modernen geest) wachte zich echter alles te
willen begrijpen of te meenen alles te kunnen begrijpen.
Ziet, zeide eens daarvan een diepzinnig duitsche wijs
Dat is de eigenlijke zonde tegen den-ger:
H. Geest: Alles te willen begrijpen. Alles met
elkander in overeenstemming te willen brengen, is
Pelion op Ossa te willen stapelen en den hemel te
bestormen. De richting van sommigen onder de moderne
denkers, Christus' leer met de systemen van KANT,
FICHTE, HEGEL, met het Boeddhisme en het Brahmanisme, te willen verzoenen, te zeggen uit alle systemen het beste te nemen en dit in elkaar tot de groote
synthese te versmelten, is eerre gevaarlijke richting,
ook voor den niet-Katholiek. De geest des onder
gaat verloren en van dien geest leeft het-scheid
menschelijk verstand. De zonde tegen den heiligen
Geest is tegelijk eerre zonde tegen het menschelijk
Intellect.

