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Bisdom

's-Hertogenbosch.

Zeereerw. Pater,
Wij begroeten de verschijning van Uw
„Handboekje voor den Directeur van het Parochieele Retraitewerk" met groote ingeno-

menheid.
UZE. van harte gelukwenschend met dezen
verdienstelij ken arbeid, spreken Wij gaarne den
wensch uit, dat dit kostbaar werkje tot groot
nut moge strekken van onze Parochieele Geestelijkheid bij hare zoo noodige bijzondere verzorging van het Retraitewerk en van de OudRetraitan ten .
In gevoelens van oprechte hoogachting en
erkentelijkheid met herhaalde beste wenschen,
UZE. dv. dr in 0.H. J.C.
1- A. F. DIEPEN.
-

Bisschop van 's-Hertogenbosch.

Den Zeereerw. Pater
JAC. J. ZEIJ, S.J.
Superior Retraitenhuis „Loyola"
Vught.

INLEIDING.
Die dit boekje samenstelde, en thans den
Directeur van het Parochieele Retraitewerk ten
gebruike aanbiedt, gevoelt zich verplicht, ter
inleiding van het EERSTE DEEL, oprecht te
verklaren, dat daar geen regels of voorschrif ten
worden gegeven, noch een definitieve organisatie-vorm wordt voorgesteld, doch enkel getracht is, een beeld te ontwerpen van het
Retraitewerk, zooals het practisch, vooral in de
Zuidelijke Provincien, zich heeft ontwikkeld
gedurende de welhaast vijftien jaren van zijn
bestaan. De bedoeling is geen andere, dan den
Eerwaarden Directeuren, vooral hun, die voor
het eerst de leiding van het Retraitewerk in
handen krijgen, van dienst te zijn, en tevens
iets bij te dragen tot den natuurlijken, gezonden
bloei van dit work.
Ter inleiding van het TWEEDE DEEL is
't hem een waar genoegen, te mogen verwijzen
naar de inleidingen der vroeger verschenen en
druk verspreide werkjes :
Retraite-Souvenir. De Maandelijksche Recollectie voor 'Oud-Retraitanten, aanbevolen en vergemakkelijkt, en : Recollectie-Gedachten. Derde,
Vierde en Vijfde Reeks.

Waar de Eerwaarde Heeren Geestelijken
tegenwoordig met werkzaamheden overbelast
zijn, — waar herhaaldelijk gevraagd werd naar
uitgewerkte gewetensonderzoeken, (instructies
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vindt men reeds overvloedig in „Thabor",
„Manresabode", enz.) hoopt hij, althans een
last voor hen to verlichten, overtuigd, dat die
hulp niet slechts ten goede zal komen aan het
Retraite- en Recollectie-werk zelf, maar daardoor tevens cook aan alle andere bezigheden in
den Wijngaard des Heeren. Immers
De ziel van alle verbetering
Is de verbetering van de ziel !

EERSTE DEEL.
Practische Wenken.
I. HET LIEFDEWERK „DE RETRAITE'PENNING".
Doel.

I. Het liefdewerk „de Retraitepenning" is
uit zijn aard Oak een spaarvereeniging, doch
bovenal een liefdewerk : spaarvereeniging, in
in zoover de uitkeering aan de leden het karakter
heeft, niet van een gift, doch van bespaard
lieldewerk, in zoover ook zij, die van
geld ;
den penning zelf geen gebruik maken, toch
bijdragen ; en vooral in zoover ook niet-leden
uit de kas ondersteuning kunnen ontvangen.
Zelatricen.

2. De Directeur kieze zelf de zelatricen en
late haar, zoo mogelijk, twee aan twee rondgaan, zoodat bij verhindering van de eerie,
de andere dan toch nog de taak vervullen kan.
Hij wijze ook ieder tweetal het deel der parochie
aan, waar wekelijks, of maandelijks, of driemaandelijks, of halfjaarlijks, of jaarlijks de
Retraitepenning worde geind.
3. Soms kan het nuttig zijn•, een hcofdzelatrice aan to stellen, die namens den Directeur
de bijdragen int, de zelatricen aanwakkert,
nagaat, of er jaarlijks genoegzaam nieuwe
leden geworven worden, de veranderingen van
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woonplaats worden bijgehouden, nooit een
huisgezin wordt overgeslagen en de ophaling der
contributie regelmatig en nauwkeurig geschiedt.
4. Ofschoon jongere meisjes, van 17 tot
25 jaar, gewoonlijk de ijverigste zelatricen zijn,
zoo zal toch een meer bejaarde 't best tot
hoofdzelatrice gekozen worden, waar men zulk
een aanstelling wenschelijk acht. In sommige
parochies wordt deze functie vervuld door een
schoolzuster.
5. Men bedenke, dat het meestal niet aan
te raden is, dezelfde zelatricen tegelijkertijd
en voor Retraitepenning, en voor de Missie, en
voor den St. Pieterspenning, enz. uit te zenden :
er zijn immers huisgezinnen, waar men wel bij
herhaling eene kleine bijdrage, maar niet in
eens veel of vermag Of wenscht of te staan.
Ook zal haar ijver grooter zijn, wanneer ze
alleen voor den Retraitepenning werkzaam zijn.
6. In sommige parochies kan het verkieslijker wezen, geen zelatricen, maar zelateurs aan
te stellen.
Werkkring.

7. Van groot belang is het, dat iedere
Zelatrice, in een afzonderlijk daartoe bestemd
boekje, aanteekening houdt van de ontvangen
gelden, en dat dit boekje op gestelde tijden
door den Directeur of hoofdzelatrice wordt gecon
troleerd, minstens telkens wanneer de ontvangen
contributies en giften worden afgedragen.
8. De zelatricen van den Retraitepenning
moeten de vereischten en voordeelen van het
lidmaatschap van dit Liefdewerk goed kennen,
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en weten te vertellen aan de menschen. Die
vereischten en voordeelen staan wel is waar,
gelijk bijvoorbeeld in het Bisdom van 's-Hertogenbosch, gedrukt op de inschrijvingsbriefjes,
doch die worden pas uitgereikt aan hen, die
tot de toetreding besloten hebben ; daarenboven maakt het levende woord van een ijverige
zelatrice meer indruk, dan het gedrukte op de
achterzijde van een prentje.
9. In bovengenoemd diocees zijn de vereischten en voordeelen van het lidmaatschap
terug te brengen tot deze vijf :
1. men betaalt minstens een cent per week ;
(in sommige streken betalen de leden 10 cent
per maand) ;
2. men ontvangt tegemoetkoming, zoo dit
wenschelijk is, in de onkosten, aan het houden
eener retraite verbonden ;
3. bij overlijden wordt een H. Mis afgelezen
en opgedragen in de parochiekerk ;
4. voile aflaat op den dag der inschrijving
of den volgenden Zondag, en op het feest van
den H. Ignatius van Loyola (31 Juli) of op een
dag onder het octaaf ;
5. voile aflaat in het stervensuur.
Deze voorwaarden zijn voor het diocees van
Roermond nagenoeg dezelfde.
1o. De zelatricen moeten bedenken, dat zij
aalmoezen inzamelen voor het waarachtig
zielenheil en de uitbreiding van het Rijk Gods
in de harten, in de huisgezinnen, in de maatschappij ; dat, hoe rijker de retraite-kas voorzien
is, des te volkomener het doel van het Lief dewerk bereikt wordt ; dat zij er dus naar streven
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moeten, in alle huizen van haar wijk leden te
werven, ja zelfs meer in te zamelen, dan strikt
noodzakelijk is ; dat daartoe vv-ekelijksche of
maandelijksche inzameling doelmatiger is, dan
driemaandelijksche, halfj aarlijksche of j aarlij ksche.
Daar het in onzen tijd passend is, dat
iemand, 't zij jongeling of jonge dochter, die den
leeftijd van 17 of 18 jaar bereikt beef t, eene
retraite gaat houden, mag het evenzeer passend
genoemd worden, dat hij of zij, die alsdan een
tegemoetkoming uit de Retraitekas verlangt,
reeds minstens twee jaar van te voren begonnen
is, de gewone contributie te betalen. Vandaar
dienen de zelatricen na te gaan, in welke huisgezinnen zich jongens en meisjes bevinden, die
15 of i6 jaar zijn geworden, en zorg te dragen,
dat deze zich laten inschrijven, en bewijs van
inschrijving ontvangen. Behalve dat op deze
wijze de spaarzin dier jeugdige personen ontwikkeld wordt, alsmede de gewoonte, om iets
van de zak- of Zondagscenten of te zonderen,
gaat zoo iemand met des te meer voldoening
voor den eersten keer ter retraite.
12. Om te voorkomen, dat iemand zich laat
inschrijven, of door een familielid wordt ingeschreven, kort voor den dood, om op goedkoope
wijze een H. Mis te krijgen als overladen lid van
den Retraitepenning, kan de Directeur, indien
hij zulks in zijn parochie wenschelijk acht, vaststellen, dat dit voorrecht slechts genoten wordt
door die leden, die al twee jaar lid zijn, of een
passend bedrag hebben gestort.
13. De zelatrice lette er op, of een lid van
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den Retraitepenning verhuist naar eene andere
parochie, trachte te vernemen, naar welke
parochie die verhuizing geschiedt, en geve dit
op aan den Directeur of hoofdzelatrice. Ditzelfde geschiede bij vertrek van de eene wij k
naar een andere.
14. Behalve dat er jaarlijks een aantal
nieuwe leden voor den Retraitepenning moeten
gewonnen worden, doordat de jongens en meisjes van of hun 15e of 16e jaar voor 't lidmaatschap in aanmerking komen, zal de Directeur
zijn zelatricen ook zenden naar de woningen der
meer gegoeden, van wie men verwachten mag,
dat ze bereid zullen zijn, door een ruimere
jaarlijksche bijdrage het liefdewerk te steunen.
V erdeeling.

15. De gelden van den Retraitepenning
zijn op de eerste plaats bestemd voor de leden
der vereeniging.
i6. In sommige plaatsen is het gebruikelijk
alien leden een gelijke tegemoetkoming te geven,
vooral om zelfs den schijn van aalmoes te vermijden. In andere parochies geschiedt de uitkeering uitsluitend volgens de behoeften der
retraitanten. In ieder geval heeft de Directeur
volkomen vrijheid, aan de leden, die ruimere
ondersteuning behoeven, deze te geven.
17. Ook aan niet-leden kan de Directeur,
overeenkomstig het doel van het Liefdewerk,
een tegemoetkoming schenken ; hierbij is echter
eenige voorzichtigheid geboden. Als regel mag
stellig verwacht worden, dat de retraitant
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tenzij uiterste armoede dit zou beletten, of het
om andere redenen minder wenschelijk voorkomt, worde aangezocht, aanstonds lid te
worden en te blijven.
i8. In princiep is het wenschelijk, dat de
retraitant zelf zooveel mogelijk de onkosten
draagt. Waar derhalve aan de leden een gelijk
bedrag wordt uitgekeerd, zal dit bedrag zoo
laag mogelijk dienen te wezen.
19. Een eenvoudige en wellicht de beste
wijze van betalen is deze, dat de retraitant zijn
deel der vergoeding aan den Directeur of draagt,
die de volledige som aan een der retraitanten
medegeeft, of zelf medebrengt, wanneer hij
de retraitanten komt afhalen, of, indien dit
gebruikelijk is, te voren opzendt.
20. Elders laat de Directeur de retraitanten
eerst zelf het geheele bedrag betalen aan de
Directie van het Retraitenhuis, en ontbiedt hen
na de retraite bij zich, om hun de tegemoetkoming ter hand te stellen.
21. Waar dit mogelijk is, schijnt het in ieder
geval wenschelijk, den aspirant-retraitant, zoodra hij zich definitief opgeeft, althans een deel
van het verschuldigde bedrag vooruit te laten
betalen, om te voorkomen dat hij zich, zonder
reden, later terugtrekt. Bij wettige verhindering
kan hem dit geld worden teruggegeven.

Hulpmiddelen.
22. In de retraitenhuizen zijn diploma's te
verkrijgen voor hen, die als zelatrice (of zelateur)
zijn aangesteld.
23. Ten einde het geestelijk element in de
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zelatricen levendig te houden, is het zeer nuttig,
Naar nu en dan in herinnering te brengen, dat zij
voor elke moeite, voor elk goed woord of werk,
ten bate van het Liefdewerk, een aflaat van
30o dagen verdienen, toepasselijk op de geloovige
zielen in het vagevuur.
24. Het is aan te raden, den zelatricen nu
en dan eerie belooning te geven : zoo zijn uit
menige parochie de zelatricen reeds een bezoek
gaan brengen aan het mannen-retraitenhuis,
voor welks bloei zij zoo ijverig werken.
25. De Directeur diene een aantal inschrijvingsbriefjes in voorraad te hebben, om hun, die
zich als lid opgeven, zoo spoedig mogelijk te
kunnen gerieven.
26. De onkosten, aan de instandhouding en
bloei van het Liefdewerk verbonden, .kunnen
natuurlijk door de kas zelve bestreden worden.

II. RETRAITE-SPAARBOEK JES.
r. Hoofdzakelijk ter bestrijding van het
aanzienlijk loonverlet, doch ook ter bestrijding
van reis- en verblijfkosten, zijn in sommige
industrie-streken spaarboekj es ingevoerd, waarin plaats is voor plakzegels van It), van 25 en
van 5o cent.
Zulke boekjes worden gegeven aan die
2.
personen, die voornemens zijn, bijvoorbeeld
over een half jaar of over een jaar aan een
retraite deel te nemen, terwijl men zorg draagt,
dat zij geregeld, om de acht of veertien dagen,
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zegels plakken, Van zulken is men wel bijna
zeker, dat ze ter retraite gaan.
3. Ook is het nuttig, in alle huisgezinnen een
spaarboekje te plaatsen, en geregeld eenige
spaarzegels aan te bieden, en die aanstonds
te laten inplakken. Zoodoende is er steeds een
sommetje voorhanden, om de onkosten der
retraite van een der leden van het huisgezin te
dekken. In sommige parochies brengen de
Geestelijken zelf, bij hun huisbezoek, zulke
spaarboekj es mede.
4. De zegeltjes worden 't best aangeboden
door de leden van een Propaganda-club (zie
hieronder, hoofdstuk V), die daarvoor den
Zaterdag-namiddag als meest geschikte gelegenheid kiezen.
5. De onkosten voor 't aanschaffen van
boekjes en zegels verkrijgbaar in 't Retraitenworden bestreden uit de kas van den
huis
Retraitepenning.
6. Het geld, dat natuurlijk strikt persoonlijk
eigendom is van den houder van het spaarboekje,
wordt bewaard of uitgezet door den Directeur,
doch blijve steeds afgezonderd van den Retraitepenning.
7. De renten worden besteed voor het
parochieele Retraitewerk, voor aankoop van
zegels, boekjes, enz.
8. Behoudens geheel buitengewone omstandigheden worde dit geld uitsluitend teruggegeven, wanneer iemand van het huisgezin,
waar zoo'n spaarboekje berust, ter retraite gaat.
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III. HET WERVEN, ZENDEN EN AFHALEN
VAN RETRAITANTEN.
Het werven der Retraitanten.
Middensiands• en Vakreiraiten.

1. Wat de aanwerving betreft, maken we
onderscheid tusschen personen, die tot de
gewone klasse behooren, of zich, gelijk in dorpen
vaak voorkomt, daarbij plegen aan te sluiten,
en personen, die tot den midden- of hoogeren
stand behooren. Het is de taak van den RetraiteDirecteur ook hen, die tot de tweede soort
behooren, voor de retraite aan te werven, al
ontvangen deze meermalen ieder een afzonderlijke uitnoodiging, uitgaande van de Directie
van het Retraitenhuis in hun district, of uitgaande van het Bestuur eener vereeniging,
waartoe ze behooren.
2. Heeft de Directeur van 't parochieele
Retraitewerk onder hen, die tot zijn zielzorg
behooren, Heeren of Jongeheeren, die nog
nimmer eene retraite medemaakten, zoo kan
hij of wel hen rechtstreeks aansporen tot deelneming aan een der voor hen geschikte retraiten,
gelijk die geregeld in de Dag- en Weekbladen
worden aangekondigd, Of wel aan de Directie van
het Retraitenhuis vragen, aan hen een uitnoodiging te sturen, Of wel, wat meestal het beste
is, het eene doen en het andere niet laten.
3. Wanneer een groep Middenstanders gevormd wordt uit een enkele stad, of uit eenige,
weinige, bepaalde steden, of parochies, kan het
aanbeveling verdienen, dat de plaatselijke
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Directeuren deze ongeveer op dezelfde wijze
aanwerven als bij de gewone volksklasse geschiedt.
4. Al dit bovenstaande geldt natuurlijk ook
voor de dames en jonge dames uit midden- en
hoogeren stand.
5. Waar in retraitenhuizen de gewoonte
bestaat, afzonderlijke retraiten uit te schrijven
voor militieplichtigen, St. Jozefsgezellen, leden
van St. Rafael, St. Michael, St. Martinus en
andere organisaties, zullen zij, die daartoe
behooren, op zulke retraiten worden gewezen,
ofschoon zij ook in de gewone parochieele
retraiten welkom zijn.
Retraiten uit de gewone volksklasse.

6. Het organiseeren eener retraite uit de
gewone klasse kan op twee wijzen geschieden.
a) Een week of zes van te voren zendt de
Directie van het Retraitenhuis aan den parochieelen Directeur bericht, op welken datum
en hoeveel mannen en jongelingen verwacht
worden. Zoo spoedig mogelijk wordt dit van
den preekstoel afgekondigd, en gelegenheid
gegeven, zich of aan de pastorie, Of in de sacristie, Of aan een zelatrice op te geven. Wanneer
de Zeereerw. Heer Pastoor zelf bij die gelegenheid de retraite warm, en liefst eenigszins uitvoerig aanbeveelt, zal dit tot het welslagen veel
bijdragen.
b) De plaatselijke Directeur neemt zelf het
initiatief, om, liefst in overleg met Directeuren
van naburige parochies een retraite aan te
vragen. In dit geval is het wenschelijk, dat de
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Directeuren in kleine parochies aan de Directie
van het Retraitenhuis bijtijds bericht zenden,
wanneer zij een groepje retraitanten hebben,
opdat de Directie dan met hen in overleg kan
treden omtrent een geschikten tijd.
7. De ondervinding heeft geleerd, dat in
bijna alle parochies het persoonlijk bezoek van
den Directeur, huis aan huis, het beste, gewoonlijk zelfs het eenige middel is, om een groep van
het gewenschte aantal bij een te brengen. Dit
persoonlijk uitnoodigen biedt tevens een ongezochte, gemakkelijke, en daarom kostbare gelegenheid tot huisbezoek.
8. Bij het aanwerven van retraitanten kunnen groote diensten bewijzen :
a) de propagandisten (zie blz. 27), door
gedurende den loop van het jaar, en vooral,
nadat de retraite is uitgeschreven, hun kameraden aan te sporen, en op te teekenen, wie niet
ongenegen blijken, aan de retraite deel te nemen.
Zoo weet de Directeur te voren, tot wie hij zich
met meer kans van welslagen wenden kan ;
b) de zelatricen, door bij gelegenheid van
het geregeld innen der contributie, niet alleen
de vrouwen en meisj es, maar ook de mannen en
jongelingen tot deelnemen aan de retraite op
te wekken. Hare bevindingen. moeten zij dan
insgelijks aan den Directeur mededeelen ;
c) de Oud-Retraitanten, die daartoe met
nut worden aangemoedigd in de maandelijksche
recollectie.
9. Om de retraite 't grootste nut te doen
afwerpen, is het aan te bevelen, dat bij de
samenstelling van een groep, op de eerste
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plaats zij in aanmerking komen, voor wie de
retraite bijzonder wenschelijk is. Hierbij dient
ook het groote nut voor oogen gehouden te
worden, dat zoowel vrouwen als mannen, van
jongs-af leeren, herhaaldelijk in hun leven
retraite te doen.
1o. De aanvangsleeftijd wordt het beste bepaald in overleg met het Retraitenhuis, waartoe
de parochie diocees- of districtsgewijze behoort.
1. Indien zich voor de retraite meer personen opgeven, dan geplaatst kunnen worden,
kan het nuttig zij n, hen voorwaardelijk aan te
nemen, voor 't geval, dat anderen wegens ziekte
of om andere redenen verhinderd worden.
12. Wijl er zooveel mogelijk naar gestreefd
wordt, dat groepen uit bepaalde parochies en
bepaalde streken telken jare omstreeks denzelfden tijd ter retraite gaan, verdient het
krachtige aanbeveling, dat de Directeuren van
het Retraitewerk der dicht bij elkander liggende
parochies met elkander samenwerken, om een
heele groep samen te stellen. Wat bij den een
dan aan 't vereischte getal mocht ontbreken,
kan door den ander worden aangevuld.
Het zenden der Retraitanten.
13. Het is voor de Directie van het Retraitenhuis noodig, uiterlijk 14 dagen voor de
Retraite bericht te ontvangen, zoo mogelijk
omtrent het definitieve aantal deelnemers, en,
indien dit niet mogelijk is, dan toch omtrent de
gunstige of minder gunstige vooruitzichten,
teneinde, zoo mogelijk, het tekort uit andere
plaatsen te kunnen aanvullen.
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Beslist noodig is, met het oog ook op de
bestellingen, enz., dat de Directie, althans
eenige dagen voor de opening der retraite,
opgave krijgt van het juiste aantal deelnemers.
15. Voor de geestelijke verzorging in het
retraitenhuis kan het soms zeer nuttig zijn,
dat de plaatselijke Directeur aan de retraitepaters schriftelijke mededeeling doet van bijzonderheden, die, hetzij in de onderrichtingen,
hetzij in het persoonlijk onderhoud met de
retraitanten te pas kunnen gebracht worden.
Hierbij worde tevens vermeld, wie om gezondheidsredenen iets • bijzonders noodig hebben.
Ook is het wenschelijk, mede te deelen, of en in
welken vorm de maandelijksche recollectie in
de parochie gehouden wordt.
16. Gewone menschen uit den landbouwersof arbeidersstand behoeven geen toiletartikelen
mede te brengen. Wenschen zij pantoffels
te dragen, dan moeten ze die zelf medebrengen.
17. Vooral wanneer de groep is samengesteld uit deelnemers van verschillende parochies,
ka,n het zeer onaangenaam zijn, wanneer een
gedeelte te laat komt, zoodat de oefeningen niet
op tijd kunnen beginnen. Daarom vergete men
niet, de retraitanten goed op de hoogte te stellen
van het uur, waarop zij in het Retraitenhuis worden verwacht.
18. Wanneer gebruik wordt gemaakt van
een gezelschapsbiljet, kan het gemakkelijk zijn
indien tenminste alle deelnemers dezelfde
terugreis kiezen bij voorbaat reeds een
gezelschapsbiljet voor die terugreis te bestellen.
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19. In sommige Retraitenhuizen wordt een
toegangsbewijs gevorderd, dat niet wordt afgegeven, dan na overzending der vergoeding.
Indien dan, nadat de retraite reeds voltallig is,
nog aanvragen voor toelating bij de Directies
van die Retraitenhuizen inkomen, zullen deze
het geld of terugzenden aan de aanvragers, of,
zoo men dit verkiest, bewaren voor een volgende
gelegenheid.
Het alhalen der Retraitanten.

20. Het is zeer nuttig en wordt door de
Directies der Retraitenhuizen en door de Retraite-leiders, zoowel als door de retraitanten
op hoogen prijs gesteld, wanneer deze door hun
Pastoor, of door hun Retraite-Directeur, of
door beiden worden afgehaald. Zij zijn dan,
op den laatsten dag der retraite, voor tafel in het
Retraitenhuis, om het plechtig sluitingslof te
celebreeren, en bij het photografeeren (waar dit
geschiedt) en het afscheid tegenwoordig te zijn.
21. Wanneer de groep bestaat uit leden van.
eenzelfden Bond of Vereeniging, is het buitengewoon nuttig, dat de Adviseur, of Directeur
van dien Bond of van die Vereeniging hen komt
afhalen.
22. Indrukwekkend en vruchtbaar is het
gebruik in sommige dorpen, dat de retraitanten,
bij hun terugkeer in de parochie, begeleid door
hun Directeur, zich terstond naar de kerk
begeven, om door gezamenlijke oefening (Te
Deum, enz.) God nog eens te bedanken voor de
ontvangen genade der retraite.
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IV. DE MAANDELI JKSCHE RECOLLECTIE.
I. Het nut, ja het practisch noodzakelijke
der maandelij ksche recollectie wordt hier bekend
verondersteld ; wie 't nog eens betoogd en bewezen
wil zien, zij verwezen naar de Inleidingen van
„Retraite-Souvenir" en „Recollectie-Gedachten".
2.
Maandelijksche recollectie in den oorspronkelijken en waarschijnlijk wel allervolmaaksten vorm ziet er aldus uit :
a. Vrijdags vOor den eersten Zondag der maand
vergaderen de Oud-Retraitanten in de kerk. De
oefeningen bestaan uit : een of meer gezangen,
geestelijke lezing, onderrichting, gebeden, gewetensonderzoek, zegen met het Allerheiligste.
b. Zaterdags daarop gaan de Oud-Retraitanten te biechten, na eerst nog eens nagelezen
te hebben, wat zij in hun retraite opschreven, of
„den levensregel" in het Retraite-Kerkboekj e.
c. Zondags gezamelijke Heilige Communie,
die bijzonder aan God wordt opgedragen, om
te volharden in de goede voornemens der retraite.
3. Zoowel tijdelijke als plaatselijke toestanden kunnen aan de uitvoering van dezen
vorm geheel of gedeeltelijk in den weg staan.
Een kleine, maar veelvuldig voorkomende wijziging is de verplaatsing van de avondoefening,
't zij naar den Donderdag vocir den eersten
Zondag, 't zij naar den laatsten Zondag der
maand, 't zij naar den Zondag der Algemeene
Communie zelf.
4. Elders zag men zich door omstandigheden
gedwongen, die avondoefeningen alleen 's winters, of eens in de 3 maanden, wanneer
2
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namelijk een vijfde Zondag in de maand valt —
of op door-de-weeksche Zondagen te houden.
5. Overal, waar de recollectie in een der
bovenvermelde vormen, — dus met geregelde
afzonderlijke bijeenkomsten der oud-retraitanten — gehouden wordt, is bijzonder practisch
het gebruik, per post, of per propagandisten,
gedrukte kaarten te zenden ter uitnoodiging tot
de maandelijksche recollectie. Wij geven hier
eenige, in gebruik zijnde, leerzame modellers
_
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Model E (voorzijde).
Men wordt verzocht deze kaart bij de Recollectie
mede te brengen.
Beginnen is goed, maar
Den Heer
volhouden is beter.
Wilt gij echt Katholiek
zijn, welnu, van alle
middelen ter volharding is de Recollectie
een der krachtigste.

Oud-Retraitant
te

(Eerbiedw. Mollevault.)

Model E (achterzijde).
Volgorde der Recollectie.

Recollectie
voor de
Oud-Retraitanten,
in de R.K. Kerk te
ZONDAG DAARNA

Algemeene H. Communie.

1. Veni Creator.
2. Rozenhoedj e,
le en 2e tientje.
3. Lied No
4. Onderrichting.
5. Rozenhoedj e,
3e, 4e, 5e tientje.
6. Gewetensonderzoek.
7. Geestelijke lezing.
8. Lied No.
9. Tantum Ergo.
.

Beleefd verzoek het Insigne te dragen bij de H. Communie.
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6. Met 't oog op deze maandelijksche Recollectie-oefeningen is 't van belang, dat de
Directeur weet, wie uit de parochie op eigen
gelegenheid retraite doen, ten einde ook aan
hen eene uitnoodiging tot die oefeningen te
kunnen zenden. Na afloop van elke Heerenretraite zal de Directie van het Retraitenhuis,
desgewenscht, den parochieelen Directeur mededeelen, welke parochianen daaraan hebben
deelgenomen.
7. In sommige plaatsen worden tot de maandelij ksche recollectie ook menschen toegelaten,
die nog nimmer retraite deden, doch dan op
vertoon van een speciale kaart.
8. Wanneer afzonderlijke avond-recollectieoefening beslist onmogelijk is, of wegens omstandigheden niet wenschelijk geacht wordt,
trachte men ten minste de recollectie-idee te
bewaren, en daartoe althans het voornaamste
in stand te houden. Dit voornaamste bestaat
hierin, dat de Oud-Retraitanten naar best vermogen geholpen worden, maandelijks eenige
oogenblikken aan de retraite terug te denken
en Gods hulp af te smeeken voor de volhardirig.
9. Daarom blijft in alle gevallen en in alle
5arochies ten zeerste aanbevolen, elken laatsten
Zondag der maand af te lezen :
AANSTAANDEN ZONDAG, EERSTEN
ZONDAG DER MAAND, VOLHARDINGSCOMMUNIE DER OUD-RETRAITANTEN ;
(met of zonder bijvoeging van :) ZI J WORDEN
VERZOCHT, MET HUN INSIGNE OP DE
BORST AAN DE COMMUNIEBANK TE
KOMElt
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Het is van groot belang, dat dit overal
geregeld geschiede.
1o. Over opvatting en bedoeling van het
retraite-insigne zie men : Recollectie-Gedachten,
bladz. 17, no. 4.
1. Een zeer goede vorm van parochieele
recollectie is ook deze, dat de mannelijke OudRetraitanten op den eersten, en de vrouwelijke
op den derden Zondag der maand hun te voren
aangekondigde volhardings-communie hebben,
met of zonder voorafgegane avondoefening.
12.
In die plaatsen, waar het lidmaatschap
eener bestaande godsdienstige Vereeniging beschouwd wordt als het meest doelmatig volhardingsmiddel, zal de Directeur van zulk eene
Vereeniging :
a) iedere maand de volhardings-Communie
(no. 9) afzonderlijk afkondigen in de vergadering ; deze H. Communie kan samenvallen met
de maandelijksche Communie der Vereeniging;
b) in de gewone vergaderingen zal hij dikwijls aan de retraite herinneren, en geregeld eens
per maand een recollectie-gewetensonderzoek
houden ; ook voor hen, die nog niet aan de
retraite deelnamen, kan dit niet anders dan zeer
nuttig zijn ;
c) daardoor zal hij ook des te gemakkelijker
al de leden der Vereeniging er toe brengen, aan
de retraite deel te nemen ; en de Vereeniging
zelve wordt telkens meer versterkt, wijl de retraitanten uit die plaatsen, in het retraitenhuis,
nog dringender dan anders, aangespoord zullen
worden, toe te treden tot de Godsdienstige
Vereeniging hunner parochie.
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Feest-Recollectie.

13. Als een der groote middelen om de
retraite-gedachte levendig te houden mag Belden
de j aarlij ksche feest-recollectie, waarvoor gewoonlijk een Pater van het Retraitenhuis wordt
uitgenoodigd.
14. Overeenkomstig het doel, een uitwendige opwekking voor heel de parochie en zelfs
voor heel de streek, is het zeer wenschclijk,
dat de Oud-Retraitanten uit verschillende naburige parochies zich daartoe verzamelen in een
zooveel mogelijk centraal gelegen kerk, zoodat
in ieder dekenaat jaarlijks twee, soms drie of
vier, feestrecollecties gehouden worden.
15. In groote parochies, met veel OudRetraitanten, kan soms een feest-recollectie voor
die eene parochie met vrucht gehouden worden.
i6. De omvang van zulk een feestrecollectie
kan grooter of kleiner zijn. her vindt men eenige
modellen :
Model A. De recollectie-oefening gelijkt op
een gewone, met dit verschil, dat in plaats van
den Directeur, een pater het woord voert. Zie
Model D. op bladz. 21. Om het karakter van
feest-recollectie zooveel mogelijk te doen uitkomen, zal de zang luisterrijker worden uitgevoerd, het altaar of het beeld van het H. Hart
bijzonder versierd dienen te zijn. Dit geldt ook
voor de twee volgende modellen.
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Model B.
Programma
der Feest-Recollectie van Oud-Retraitanten en
Leden van het liefdewerk „Retraitepenning"

te
in de kerk
op
1. Veni Creator.
2. Geestelijke lezing.
3. Tienmaal „Wees Gegroet", voor de afwezigen.
4. Toespraak van Pater
5. Lied no. . . . .
6. Lofzang ter eere van het Allerheiligste.
7. Antiphoon van 0. L. Vrouw.
8. Toewijding der huisgezinnen aan het
H. Hart en opdracht aan Maria (Retraitanten-Kerkboekj e bladz. 161 en 163).
9. Ave Maria.
1o. Tantum Ergo.
1. Lied.
Model C. De Retraite-Pater komt 's avonds
te voren ter plaatste, om den volgenden Zondag
in alle gestelde Heilige Missen het Retraitewerk
nog eens aan te bevelen, na de Hoogmis in een
of ander lokaal de zelatricen van den Retraitepenning tot ijver op te wekken, en 's namiddags
een recollectie-oefening te houden.
17. Model C. wijst er op, dat zulk een feestrecollectie, die men dan ook propagandadag voor
het Retraitewerk zou kunnen noemen, zeer
geschikt gehouden wordt een maand, voOrdat
een nieuwe groep uit de parochie ter retraite
trekt.
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i8. De onkosten, te maken voor de opluistering van zulk een feestrecollectie (door
bloemen, kaarsen, enz.) en voor de reis- en
verblijfkosten van den ontboden retraite-pater,
kunnen natuurlijk uit de retraite-kas worden
gedekt.
V. DE PROPAGANDA-CLUB
„SINT IGNATIUS".
i. Wijl het Retraitewerk, wil men het
werkelijk en blijvend doen bloeien, vooral in
groote parochies, veel zorg en nauwkeurige
administratie vraagt, kan het voor den Directeur van het parochieele Retraitewerk buitengewoon tegemoetkomend zijn, wanneer hij een
vier- of zestal geschikte, ijverige mannen of
jongelingen ter zijn,er beschikking heeft, die
hem allerlei propagandawerk uit de hand kunnen
nemen.
2. Doel van zulk een Propaganda-club is
dan : propaganda maken voor het retraitewerk.
3. Middelen, om dit doel te bereiken, zijn dus
van zelf :
a. zorg dragen voor Retraite-penning en
spaarboekj es ;
b. ijverig medewerken, dat steeds, ook nieuwe, jongelingen en mannen op gestelde tijden
ter retraite gaan ;
c. ijveren voor de maandelijksche recollectie.
4. Wat a. betreft, zal de club, in overleg
met haren Voorzitter, de Zelatricen helpen,
waar dit noodig mocht zijn, vooral bij de inschrijving der jongens en meisjes, die twee
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jaar, voor ze voor 't eerst naar de retraite
zullen gaan, in dit Liefdewerk dienen opgenomen te worden (zie blz. 6, no. II).
In buitengewone gevallen zal de club middelen beramen, om de retraitekas te versterken
door liefdadigheidsavonden te organiseeren, enz.
Ook belasten zij zich met de verspreiding der
spaarboekjes, het verkoopen der zegels, enz.
5. Met betrekking tot b. zal de club zich op
de hoogte stellen, welke personen in de parochie
op de eerste plaats in aanmerking komen voor
een retraite. De club helpt verder den Directeur
in het werven van retraitanten (zie blz. 13, 8a), en
regelt ook indien de Directeur dit wenschelijk
acht, — het vertrek der retraitanten, hun gelijktijdige aankomst op het retraitenhuis, zorgt voor
gezelschapsbiljetten, enz. enz.
6. Met 't oog op c. zal de club zich belasten
met de tijdige bezorging der uitnoodigingskaarten, dezer inzameling bij den aanvang der
recollectie-oefening, en verder den Directeur
helpen in alles, wat kan bijdragen tot den geregel-den gang en bloei der maandelijksche volhardings-oefeningen.
7. De samenstelling der club is bijvoorbeeld
als volgt : a. Voorzitter is de Directeur van het
parochieele retraitewerk ;
b. de club bestaat vervolgens uit secretaris,
penningmeester, twee commissarissen, en, waar
't wenschelijk is, gewone leden.
8. De club vergadert eons in de maand, liefst
eenige dagen voor de maandelijksche recollectie,
en verder in buitengewone gevallen.
9. De club viert haar jaarkest op 31 Juli,
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den feestdag van den H. Ignatius van Loyola,
of op den daaropvolgenden Zondag, door H.
Communie en feestvergadering.
1o. De door de club te maken onkosten
worden bestreden uit de retraite-kas. Vandaar
dat de leden geen uitgaven doen zonder goedvinden van den Voorzitter.
VI. RETRAITE-COMMISSIES.
1. Daar werklieden vaak gemakkelijker ter
retraite gaan, wanneer de R. K. WerkliedenBond daarvoor ijvert, is de oprichting van eene
Retraite-Commissie in de plaatselijke vereeniging soms zeer gewenscht.
2. Zulk een Retraite-Commissie is een blijvend comite, samengesteld door het bestuur der
vereeniging, en bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en eenige propagandisten, alien vurige Oud-Retraitanten.
3. De Commissie werkt onder de leden der
vereeniging, naar gelang van omstandigheden,
of wel voor deelname aan de jaarlijksche parochieele retraite, Of wel voor standsretraiten,
't zij voor haar eigen afdeeling alleen, 't zij in
verband met naburige afdeelingen.
4. Zij helpt de leden sparen voor de retraite,
door het verkoopen van spaarzegels (zie blz. 9),
of door het heffen en innen van een wekelijksche
contributie.
5. Haar taak . is 't ook, voorkomende bezwaren, als bij het aanvragen van verlofdagen,
enz., uit den weg te ruimen.
,
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6. Waar in de parochie reeds een Propaganda-club „St. Ignatius" bestaat (zie biz. 27),
is 't wellicht doelmatiger, geen afzonderlijke
commissie te vormen, maar eenige propagandisten der R. K. W. V. uit te noodigen, toe te
treden tot de Propaganda-club, om aldus met
vereende krachten het retraitewerk te bevorderen.
7. Alles geschiede uitsluitend in overleg met
den plaatselijken Directeur van het Retraitewerk.
VII. OUD-RETRAITANTEN-BONDEN.
1. Om de retraite-gedachte in de parochie
levendig te houden, is in sommige plaatsen een
Oud-Retraitanten-Bond opgericht. Het woord
„Bond" wordt hier genomen in den meest
ruimen zin.
2. Voorzitter van zulk een Bond is de
Directeur van het parochieele Retraitewerk,
die als bestuursleden kiest een secretaris, een
penningmeester, enz.
3. De leden van den Bond houden de maandelijksche recollectie-oefeningen, in dien vorm,
waarin zij in de parochie bestaat, en ook de
maandelijksche volhardingscommunie. Zie IV.
4. In den Bond wordt een propaganda-club
gevormd, die nieuwe retraitanten werft, geregeld
spaarzegels verkoopt enz. Zie V.
5. De leden van den Bond komen op
ongezette tijden te samen in een lokaal, bijvoorbeeld, stellig kort na een retraite, om, kennis te
maken met de nieuwe leden (alle Oud-Retraitanten kunnen lid zijn) ; ook een week of zes voor
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een retraite, om de propaganda te bespreken ;
verder, bijvoorbeeld bij het jaarfeest van de
Propagandaclub (zie blz. 28, no. 9) en bij feestrecollecties, niet alleen op den dag zelf, maar
ook te voren, ter voorbereiding, eindelijk, in
't algemeen, wanneer er eenig belang te behartigen is, waartoe de Bond kan medewerken, b.v.
apologetische cursussen of iets van dien aard.
6. De Directeur kan in zulk een 0. R. B.
ook een goed middel hebben, om de recollectieoefening, in den vorm, waarin die bestaat, te
bevorderen.
7. Er zijn parochies, waar de 0. R. B. in
't bezit is van een vaandel, dat bij elke maandelijksche recollectie uitgesteld, en in elke processie
medegedragen wordt.
8. Ook vindt men bijwijlen, dat de zangersOud-Retraitanten een afzonderlijke afdeeling
vormen, met eigen reglement en contributie, en
belast met de uitvoering van den tang bij maandelijksche recollectie-vergadering, algemeene
Communie, feest-recollectie, enz.
9. In sommige plaatsen worden de leden
van den 0. R. B. uitgenoodigd, de begrafenis
van een Oud-Retraitant bij te wonen, op katholieken-dagen en in processies en optochten
het retraite-insigne te dragen, enz.
1o. Jaarlijks maakt de 0. R. B. een verslag op,
waarvan uittreksels met groot nut in het Plaatselijk Blad gepubliceerd worden.

TWEEDE DEEL.
Recollectie-Oefeningen.
GEBEDEN.
GEBED BI J 'T BEGIN DER MAANDELI JKSCHE AVONDOEFENING.
Heer Jesus Christus, die gezegd hebt :
Waar twee of drie in mijn Naam vergaderd zijn, daar ben 1k in hun midden,

zie goedgunstig neder op deze vergadering van Oud-Retraitanten, die voor
eenige oogenblikken het wereldsch gewoel hebben ontvlucht, om in uwe stille
tegenwoordigheid de gelukkige wren
hunner retraite, en de daarin gemaakte
voornemens te herdenken.
Door Maria's handen dragen wij deze
recollectie op aan uw Goddelijk Hart,
dat zoo vurig verlangt ons en heel het
menschdom gelukkig te zien voor tijd
en eeuwigheid !
wij bedanken U, dat Gij ons de ge3
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legenheid schenkt tot deze korte geestelijke afzondering, en zetten onze harten
nederig en dankbaar open voor den
heil- en zegenbrengenden stroom uwer
genade.
Heer, doe ons alle aardsche beslommeringen vergeten ; verlevendig in ons
de groote beginselen, waarnaar wij ons
leven moeten inrichten ; verwek in ons
een oprecht berouw over al onze tekortkomingen, en schenk ons nieuwen moed
om het kwade te laten en het goede
te doen.
Ontferm U, Heer, ook over de afwezige Oud-Retraitanten, en geef ons alien
de onschatbare genade, tot het einde
van ons leven .toe, te volharden in uwe
vriendschap en liefde. Amen.
GEBED VOOR EEN ZIEKE(N) OUDRETRAITANT(E) .
Heer Jesus Christus, die tij dens uw
openbaar leven op aarde uwe groote
macht om zieken te genezen zoo herhaaldelijk hebt getoond, ontferm U
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over onze(n) Oud-Retraitant(e) N.N.,
die zoo gaarne deze zegenrijke recollectie had bijgewoond, doch nu op 't ziekbed uitgestrekt, tevreden moet zijn
met het vurig verlangen en den goeden
wil.
Bij de liefde van uw Goddelijk Hart
en door de voorspraak van Maria, bidden wij U, Beef hem (haar) spoedige
genezing, opdat hij (zij) U verheerlijke
door dankbaarheid en ijver in de deugd.
Geef hem (haar), Heer, geduld in het
lij den, kracht naar kruis en zegen naar
zaligheid.
God van barmhartigheid en Vader
van alle vertroosting, Loon uwe barmhartigheid aan onzen medebroeder
(medezuster) en troost hem (haar) in de
droefheid, versterk hem (haar) in de
verzwakking ; verlevendig zijn (haar)
geloof, ondersteun zijn (haar) vertrouwen, en bovenal ontvlam zijne (hare)
liefde tot U.
Gedenk Heer, dat Gij aan deze ziel
al hare zonden vergeven hebt, toen zij
tijdens de retraite zoo rouwmoedig haar
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algemeene biecht sprak ; weer van haar
alle angsten en kommernissen, opdat
blij de berusting en kommerlooze kalmte
helpen tot genezing, indien deze strekt
tot uwe glorie en het waarachtig welzijn
van de(n) zieke. Amen.
Onze Vader. Wees Gegroet.
GEBED VOOR EEN OVERLEDEN
OUD-RETRAITANT (E) .
Groote Schepper van hemel en aarde,
allerrechtvaardigste Rechter, maar ook
allerbarmhartigste Vriend van al wat
leeft in dit ondermaansche, Gij hebt de
ziel van onze(n) Oud-Retraitant (e) N.N.
tot U genomen uit het tijdelijke en
vergankelijke tot het eeuwige en onvergankelijke leven. Misschien heeft zij nog
to lij den in het vagevuur voor de kleinere zwakheden, die in dit aardsche
bestaan niet genoegzaam zijn uitgeboet.
Daarom bidden wij U erbarming of
over haar en offeren deze oefening als
boete tot hare lafenis.
Ontferm U over onzen medebroeder
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(onze medezuster), nu Gij toch ziet,
hoe wij ons over hem (haar) ontfermen,
gedachtig het woord van Uw Goddelijken Zoon : „Wat gij aan den minsten
der Mijnen gedaan hebt, dat hebt gij
aan Mij gedaan."
Goddelijk Hart van Jesus, dat zich
nooit of nimmer in edelmoedigheid laat
overwinnen, verlos de ziel van deze(n)
Oud-Retraitant(e) uit de pijn en het
verdriet van het vagevuur.
0 Jesus, gedenk de reinheid dezer
ziel op den dag, dat zij, in de retraite,
geheel gezuiverd uit den biechtstoel
kwam ; en mochten duivel, wereld en
vleesch haar later weer tot zwakfieden
hebben overgehaald, aanvaard dan
daarvoor onze boetedoening en neem
deze ziel ten spoedigste op in de verrukkelijke aanschouwing van uw Goddelij k aanschij n .
Allerheiligste Maagd en Moeder Gods
Maria, aan wie deze overleden OudRetraitant(e) zich bijzonder heeft toegewijd tij dens de retraite, toon, dat gij
zijne (hare) Moeders zijt, en verlos hem
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(haar) spoedig, door uwe machtige voorspraak. Amen.
Onze Vader. Wees gegroet.
GEBED VOOR HEN, DIE OP 'T
OOGENBLIK IN RETRAITE ZI JN.
Goddelijke Zaligmaker der zielen, nu
verschillende personen uit onze parochie naar de retraite zijn gegaan, om in
eenzaamheid en gebed de algeheele
zuivering des gewetens te verkrijgeh en
nieuwe kracht op te doen, om naar uw
welbehagen te leven, smeeken wij voor
hen den overvloed uwer genadegaven af.
O Heer, die niet den dood des zondaars wilt, maar dat hij zich bekeere
en zalig worde, help hen tot een oprecht
en volmaakt berouw, help hen tot een
allerkrachtigst voornemen, U voortaan
zoo getrouw mogelijk te dienen, en U
nimmermeer te beleedigen door de
doodzonde.
O Jesus, ontferm U bijzonder over
hen, voor wie deze retraite de laatste
huns levens is, voor wie deze retraite
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de min of meer verwijderde voorbereiding zou zijn tot den dood en het
oordeel.
Geef hun alien, Heer, de genade
van een volmaakt berouw, een groote
edelmoedigheid om alle beletselen uit
den weg to ruimen, die aan een
blijvende bekeering in den weg staan,
een vurigen ijver voor uwe glorie en
het welzijn hunner medemenschen.
Door Maria's voorspraak vragen wij
U, dat zij mogen terugkeeren als apostelen en zielenredders door hun woord en
voorbeeld ; dat zij in het nieuwe leven,
dat na hunne retraite begint, ons en
alle anderen hunner omgeving stichten
door gedrag en daden, door gebed en
gesprekken ; dat zij, na een rein en
onschuldig godsdienstig en verdienstvol
leven, met ons tot de eeuwige gelukzaligheid mogen geraken. Amen.
Onze Vader. Wees gegroet.

GEWETENSONDERZOEKEN.
Eerste reeks.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
JANUAR1.
Wordt mijn tijd goed besteed?

1. Beminnelijke Verlosser der wereld,
die ons geschapen hebt in een tijd, dat
uwe leer en uwe werken overal verspreid
zijn, in een tijd, dat de Katholieken
door retraite en grondige recollectie
zich kunnen versterken en bevestigen
in de deugd, wij bedanken U, dat Gij
ons in dezen tijd doet leven, en ons
zulke groote voordeelen van Uw verlossingswerk aanbiedt.
En nu wij, bij den overgang van het
oude jaar in het nieuwe, 'nog inniger
beseffen, wat een weldaad het is, van
uwe scheppende en onderhoudende
hand tijd to ontvangen tot berouw en
boete, willen wij vandaag ons zelven
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bijzonder opwekken tot leedwezen over
het slechte gebruik, dat wij in het verleden van den tijd mochten gemaakt
hebben.
2. Kom, Heilige Geest, verlicht mij,
om mijne zonden te kennen en geef mij
de genade van een oprecht berouw.
3. Heb ik, sinds mijne retraite, of
sinds de vorige recollectie, een gedeelte
van mijn kostbaren tijd besteed om
doodzonde te doen ? . . . .
Heb ik oogenblikken, mij geschonken
om mij te heiligen, bezoedeld met wandaden, die mij afschuwelijk maken in
de oogen van God ?
Was dat een doodzonde, of waren
dat zelfs meerdere doodzonden — van
gedachten ? . . . . of van begeerten ? .. .
of van woorden ? . . . . of van werken ? . . . . of van verzuimenissen ? . ..
Gebeurde dat kwaad in 't geheim . .
of heb ik er zelfs ergernis door gegeven
aan anderen ?
Hoe komt het toch, dat ik weer in die
doodzonde gevallen ben ? . . . . Is het
weer de oude kwaal ? . . . . En ik had
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me in mijn retraite toch zoo vast, zoo
ernstig, zoo mannelijk voorgenomen,
vooral dat kwaad niet meer te doen ! . .
Hoe komt het toch, dat ik weer ben
ingestort ? . . . .
Is 't niet mijn eigen schuld ? . . . .
Een doodzonde geschiedt toch zelden
zoo in eens 1
Ging er niet aan
vooraf verwaarloozing van het gebed ? .... onvoorzichtigheid ?
Zoeken of niet vluchten van gelegenheden tot zonde ?
Spelen met de
bekoringen ? . . . .
Wanneer ik eens onmiddellijk na die
doodzonde een ongeluk had gekregen
en plotseling gestorven was, waar zou
ik dan nu zijn ? . . . .
Ben ik dan meester over den tijd ? .
Heeft God niet alleen, den tijd in zijn
macht ?
Wie uwer, zegt Christus,

kan door bezorgdheid eene el aan zijn
levensweg toevoegen? Niemand
Dus heb ik het niet aan mij zelf, doch
alleen aan een onbegrijpelijke barmhartigheid van God te danken, dat ik
niet in staat van doodzonde eensklaps
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het einde van mijn levensweg bereikt
heb
0 God, ik dank U, dat ik niet in de
hel lig
Heb ik sinds mijne retraite, of sinds
de laatste recollectie geen doodzonden
gedaan, dan dien ik mij toch of te
vragen : heb ik mijn tijd misschien
besteed om dagelijksche zonden te
doen ? . . . . Toegegeven aan lichtzinnigheid in het spreken, toen God mij
tijd gaf om iets goeds te zeggen -of te
zwijgen ? . . . Toegegeven aan driftigheid of gramschap, toen God mij gelegenheid gaf tot zelfbeheersching en
zachtmoedigheid ? Toegegeven
aan verstrooiingen in 't gebed, toen
God mij juist wellicht een oogenblik van
vertroosting had toegedacht ? . . . .
Wanneer ik mijn morgengebed of
mijn avondgebed verzuimd heb, moet
ik mij zelf afvragen : heeft God me nu
daar werkelijk geen tijd voor gelaten ? Had ik het toch eigenlijk
niet heel goed kunnen doen, zonder aan
mijn gezondheid, of aan mijn huisgezin,
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of aan mijn werk schade to berokkenen ? . . . .
Heb ik mijn tijd goed besteed, terwijl
ik werken moest voor een ander ? . . . .
Heb ik mij schuldig gemaakt aan dagdieverij ? . . . . Heb ik geluierd en mij
zelf daardoor blootgesteld aan bekoringen van onzuiverheid ? . . . . of aan
bekoringen van ijdele nieuwsgierigheid ? . . . . of aan bekoringen van ontevredenheid ? . . . .
Heb ik niet staan of zitten kwaadspreken, of over onbetamelijke dingen
gesproken, of er met welbehagen naar
geluisterd, juist op een tijd, dat ik
werken moest ? . . . .
En wat heb ik gedaan met mijn vrijen
tijd ? . . . . Was mijne ontspanning zó(5
gepast, dat ze door mijn Engelbewaarder, ja door God zelf mocht gezien
worden ? . . . Heb ik niet een gedeelte
van mijn vrijen tijd verkwist aan beuzelingen, of beter kunnen besteden aan
goede werken van naastenliefde, aan
gebed en geestelijke lezing, aan nuttige
zelfontwikkelina ?
b

• • • •
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Heb ik in den loop van den dag, bij
werken en loopen en zitten, nu en dan
mijn hart tot God verheven door een
kort en vurig gebed ? . . . .
Hoeveel zielen had ik uit het vagevuur kunnen verlossen, als ik in die
oogenblikj es hartelijk gezegd had :
„Mijn Jesus, barmhartigheid !"
Hoeveel stervenden had ik de eeuwige
gelukzaligheid kunnen bezorgen, zoo ik
bij tijd en wijlen herhaald had : „Hart
van Jesus in doodstrijd, ontferm U over
de stervenden !"
4. Dierbare Jesus, die den tijd,
waarop Gij mijn strenge Rechter zult
zijn, in Uwe eindelooze barmhartigheid
hebt uitgesteld, om mij gelegenheid to
schenken tot berouw en boete, het spijt
mij, dat ik U door de zonde beleedigd
heb Ik wenschte, dat ik het niet gedaan had ! Kon ik het geheel ongedaan
maken ! Ik bedank U, dat Gij mij tijd
geeft voor deze recollectie ; dien tijd
ten minste wil ik zoo goed mogelijk
besteden Ik betreur het schromelijk
misbruik, dat ik gemaakt heb van mijn
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tijd !: Ik verfoei mijn tijdverkwisting
Ik leef toch maar een keer ! Ach, Jesus,
heb medelij den met mij : het is me
werkelijk van harte leed, zoo dwaas, zoo
onverantwoordelijk, zoo zondig gehandeld te hebben !
5. Nu reeds vraag ik U van harte
om vergiffenis ! Morgen zal ik alles goed
biechten, en dan opnieuw beginnen,
mijn tijd goed te besteden ! 1k wil mijn
uiterste best doen, dat ik op 't einde
van de maand, bij de volgende recollectie zal kunnen zeggen : ik heb gewoekerd met mijn tijd Ik heb onder
mijn werk dikwijls gebeden ! Ik heb
mijn vrijen tijd werkelijk aan jets goeds
besteed ! Geen seconde is er voor den
duivel geweest, geen seconde voor de
ijdele wereld, geen seconde voor mij
zelf, maar „alles voor U, allerheiligst
Hart van Jesus !"
Amen.
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GEWETENSONDERZOEK VOOR
FEBRUARI.
'Vat doe ik voor God ?
1. Mijn Heer en mijn God, gedrongen
door dankbaarheid, wijl Gij mij wederom roept tot inkeer in mijzelf, en
verbetering des levens, wend ik mij
tot U met de verzuchting : I/Vat zal

ik den Heer wedergeven voor alles wat
Hij mij gegeven heeft? Alles, — gaarne
erken ik het — heb ik aan U to
danken : mijn leven, mijn gezondheid,
mijn welvaart, mijn krachten, mijn
geloof
Toen Maria haar Goddelijk Kind in
den tempel opdroeg, heeft zij nog eens,
met haar Kind, zich zelf en alles wat zij
had en bezat, aan U opgedragen. Zoo
wil ik ook, thans nog eens, de opdracht
van mijzelf, in mijne retraite gedaan,
in deze recollectie vernieuwen, en mij
met al het mijne, dat toch eigenlijk het
Uwe is, uit vrije keuze aan U geven,
wijl Gij er recht op hebt en wijl ik
bemin.
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Maar, o mijn Heer en God, wanneer
ik terugzie op de afgeloopen maand,
word ik met droefheid vervuld : al mijn
doen en laten, al mijn hebben en houden
moest voor U geweest zijn, en 't is zoo
dikwijls geweest voor mij zelf, voor de
ijdele wereld, misschien zelfs voor den
duivel !
2. 0 Heer, zend uwen Geest of over
mijne ziel ; dat hare smetten, duidelijk
zichtbaar geworden in zijn Goddelijk
licht, geheel verdwijnen in den gloed der
Goddelijke lief de
3. Wat doe ik voor God ? Wanneer
ik in deze dagen van Lichtmis denk aan
den kleinen Jesus, in den tempel opgedragen, aan Maria, de dienstmaagd des
Heeren, aan Jozef, den rechtvaardige,
aan Simeon, rechtvaardig en godvreezend, aan Anna, de profetes, die nooit
den tempel verliet, en U diende in
vasten en gebeden, nacht en dag, dan
gevoel ik mij zelf zoo verachtelijk en
zondig, zoo kinderachtig en kleingeestig !
Wat doe ik voor God ? Bid ik mijn
morgen- en avondgebed ? . . . . Ja ? .
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en hoe ? Hoe achteloos en slordig
Is 't de moeite waard om te zeggen :
dat doe ik voor God ? . . . . Floe bid ik
voor en na het eten ?
Mag dat
Hoe bid ik mijn
bidden heeten ?
dagelijksch Rozenhoedje ? . . . Verdient dat door Maria's handen aan U te
worden opgedragen ? . . . .
Wat doe ik voor God ? Heb ik deze
maand weer toegegeven aan slechte
gedachten en begeerten ? . . . . Dan heb
ik mijn verstand en wil misbruikt ten
bate van den duivel, in plaats van
Heb ik mij deze
ter eere Gods ►
maand wederom schuldig gemaakt
aan Godslasteringen, aan onbetamelijke taal, aan gevaarlijke gesprekken ?
Allemaal oneer voor God, nadeel voor
mijzelf, voordeel voor den duivel
Heb ik mij deze maand weer laten verleiden tot een zondige handeling, door
oneerlijkheid of bedrog, door onkuischheid en ergernis ? .... Allemaal oneer
voor God, nadeel voor mijzelf en misschien nog voor anderen ook, voordeel
voor den duivel
4
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Wat doe ik . voor God ? Heeft Hij mij
vijf talenten gegeven, Hij eischt er nog
vijf andere bij, en 't is zijn recht ! Heeft
hij mij twee lalenten gegeven, Hij eischt
er nog twee andere bij, en 't is zijn
recht ! Heeft Hij mij een 'talent geschonken, Hij eischt er nog een ander
bij, en 't is zijn voile recht ! Wat doe
ik voor God ? . . . . Kan ik zeggen,
met de hand op het hart, dat ik alles
doe voor God ? . . . . Draag ik 's morgens al mijn doen en laten van den
dag aan God op ? . . . . Zeg ik dan,
wat ik in de retraite geleerd heb :
„Alles voor U, allerheiligst Hart van
Jesus" ? . . . Hernieuw ik die opdracht
nu en dan in den loop mijner bezigheden ? Doe ik niet, elken dag,
verschrikkelij k veel, enkel en alleen uit
gewoonte, uit sleur, uit natuurdrang,
zonder er bij te denken, gelijk een dier
het doet, en niet gelijk een redelijk,
Godvreezend mensch het behoort te
doen ? . . .
Ik ben geheel van God, ik ben geheel
voor God, ik ben geheel naar God, op
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weg naar zijn rechterstoel, en wat doe ik
• voor God ?
Ik bid dagelijks verscheidene malen :
„Uw wil geschiede op aarde zooals in
den hemel", en wat doe ik voor God ?....
God is in mij, bij mij, om mij ; ik
kan niets zonder God ; God alleen kan
mij gelukkig maken ; God is alles, de
rest is bijzaak, en wat doe ik voor
God ? . . . .
4. 0 almachtige, alwetende, alomtegenwoordige Schepper, die tot Abram
gezegd hebt : 1k ben de almachtige God,
wandel voor Mij en wees volmaakt, o Heer
van 't heelal en Vader der menschheid,
wiens eenige loon, als menschgeworden
God in de wereld komende, gesproken
heeft : Zie ik kom . . . . dat ik uwen wil
volbrenge o majn God, dat wil ik —
en uwe wet is in het midden van mijn
hart, vernederd en verbrijzeld door de

beschouwing van mijn zelfzuchtig en
zondig gedrag, kom ik U ootmoedig om
vergiffenis vragen voor alles, wat ik
niet voor U, maar voor mij zelf, of voor
de wereld of voor den duivel gedaan
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heb. Ontferm U mijner, o God, ontferm
U mijner, overeenkomstig Uwe groote
barmhartigheid ! Ik betreur en verfoei
al mijn zonden van gedachten, begeerten, woorden, werken en verzuimenissen, en smeek U om vergeving bij de
liefde van Jesus' Goddelijk Hart, dat
zich zoo onbaatzuchtig opdroeg voor
uwe eer, o hemelsche Vader ! Vergeef
mij alles, ik vraag het U door de voorbede van Maria, Uwe dienstmaagd, van
den Heiligen Jozef, van den Heiligen
Simeon en de Heilige Anna en van alle
Heiligen, die hebben uitgemunt in het
alles-doen-voor-U !
5. Ik hoop dan ook deze maand te
beginnen, voort te zetten en te voleinden net alles te doen voor God !
Dag en nacht, woord en werk, arbeid en
verdriet, vermaak en ontspanning, inspanning en pijn, alles, wat mij overkomen kan, of wat van mij uitgaat,
zal toegewijd zijn aan uwe eer, o God !
'k Zal alles doen, wat ik kan, om U te
eeren en te doen vereeren door mijn
naaste. Help mij met uwe genade, o
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Heer en Schepper, aan wien alle eere
toekomt in alle eeuwen der eeuwen.
Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
MAART.
Wat leert mij Sint Jozef ?

1. Groote Heilige Jozef, Voedster
vader van Gods Zoon en kuische Bruidegom der Onbevlekte Moedermaagd
Maria, wij achten ons gelukkig en getroost, dat wij, in deze recollectie-oefening, zeker kunnen rekenen op Uwe
machtige voorspraak, nu wij hier
samengekomen zijn, om onder uwe
bijzondere bescherming, onze zielen te
zuiveren van alle smetten en daardoor
aangenamer te maken in de oogen van
Jesus en Maria !
O Man van Gods Hart, uitverkoren
werktuig der Goddelijke Voorzienigheid
bij de uitvoering van het Verlossingsplan, wij willen onze blikken richten op
Uw voorbeeld, en ons zelf afvragen, of
wij navolgen, wat gij ons hebt voor-
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gedaan. Heel uw leven heeft de H. Geest
voor ons samengevat in dat eene woord
„rechtvaardig". 0, allerrechtvaardigste
Jozef, wij willen overwegen, in hoeverre
ook wij dien titel verdienen, in hoeverre
op ons de.uitspraak van Christus past :

Zalig, die hongeren en dorsten naar de
rechtvaardigheid, want zij zullen verzadigd worden.
2. Om de lief de, die gij Jesus en.
Maria toedraagt, om het onuitsprekelijk geluk, dat gij thans bij God geniet
in het bij zijn der verheerlijkte lichamen
van Jesus en Maria, smeeken wij U,
o allerrechtvaardigste Jozef, verkrijg
voor ons verlichting des verstands en
versterking van den wil, om in te zien
en aan te vullen, wat er nog in ons
ontbreekt, ten einde, naar de mate der
genade, ons geschonken, te behagen
aan God, onzen Schepper
3. De Heilige Jozef was bij uitstek
rechtvaardig, dat wil zeggen, hij gaf,
op wonderbaar volmaakte wijze, aan
God, wat aan God, aan zijn evennaaste,
wat aan zijn evennaaste, aan zich zelf,
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wat aan zich zelf toekwam. Doe ik
dat ook ?
Geef ook ik, wat aan God toekomt ?
Christus heeft gezegd : gij zult den Heer
uwen God beminnen met geheel uw hart
en met geheel uw ziel en met geheel uw
verstand en met gansch uw kracht. Kan

ik zeggen, dat ik dat doe ? . . . . God
heeft er recht op, 't komt Hem toe ! .. .
Leg de hand eens op 't hart : behoort
het heelemaal aan God ? . . . . of misschien geheel of gedeeltelijk aan den
duivel ? . . . . of aan een ongeoorloofde
vriendschap ? . . . . of aan een hartstocht ? . . . . Dan zijt gij niet rechtvaardig, dan geeft gij niet aan God, wat God
toekomt, waar Hij recht op heeft
Zijt gij oneerbiedig in de kerk ? . . .
vloekt gij ? . . . gebruikt ge Gods Heiligen naam vaak to onpas ? . . . . verwaarloost ge uw dagelijksche gebeden ? .... zijt gij ontevreden over de
beschikkingen der Goddelijke Voorzienigheid ? . . . . Dan geeft gij niet aan
God, wat God toekomt en waar Hij
recht op heeft
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Besteedt gij den Zondag, om u zelf to
heiligen ? . . . . Niet ? . . . . Dan geeft gij
ook niet aan God, wat God toekomt,
waar Hij recht op heeft
De Heilige Jozef leert u heel wat
anders 1
Vervolgens : vraag u zeif eens ernstig
of : geef ik aan mijn evenmensch, wat
hem toekomt ? . . . . Steel ik ? . . . . Bedrieg ik ? . . . . Haat ik ? . . . . Spreek
ik kwaad van iemand ? . . . Belaster
ik iemand ? . . . . Geef ik iemand ergernis ? . . . . Dan ben ik niet rechtvaardig,
dan geef ik niet wat mijn evenmensch
toekomt !
Ben ik oneerbiedig jegens mijne
ouders of overheden ? . . . . Dan ben ik
niet rechtvaardig, dan geef ik niet, wat
hun toekomt
Indien ik gehuwd ben, moet ik mij afvragen : geef ik aan mijn wederhelft liefde, voile lief de, toewij ding, behuipzaamheid, verdraagzaamheid ? . Niet ?
Dan ben ik onrechtvaardig
De Heilige Jozef leert mij heel wat
anders ! .. .
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Vraag u zelf dan ook nog : geef ik
aan mijzelf, wat aan mij zelven toekomt ? . . .
Aan mij zelf komt toe, op de eerste
plaats to zorgen voor mijn ziel en
zaligheid. Christus heeft gezegd : W at
baat het den mensch, indien hij heel de
wereld wint, maar schade lijdt aan zijne
ziel ? . . . . Zorgt gij werkelijk goed voor

uwe ziel ? . . . Verwijdert gij van haar
terstond elke bekoring ? . . . Vermijdt
gij voor haar alle gelegenheden tot
zonde ?. . . . Niet ? . . . . Dan zijt gij
onrechtvaardig jegens u zelf, dan volgt
gij Sint Jozef niet na
Voedt gij uw ziel wel genoegzaam
met Jesus' Goddelijk Vleesch en Bloed?
Wascht gij uw ziel wel dikwijls genoeg
rein van alle smetten in het Sacrament
der Biecht ? . . . . Wanneer uw ziel ooit
besmeurd werd met doodzonde, liet gij
haar dan dagen, weken soms, in dien
ellendigen toestand voortleven, op gevaar af, dat ze, door een plotselingen
dood eensklaps voor Gods rechterstoel
geroepen, voor eeuwig verdoemd
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worde ? . . . . Dan hebt ge uw ziel onverantwoordelijk verwaarloosd
Aan u zelf komt toe, dat gij protesteert, wanneer in uw tegenwoordigheid
gespot wordt met den godsdienst of
oneerbare taal wordt gesproken ? .. .
Geeft gij dan u zelf, wat u zelf toekomt,
waar ge recht op hebt ? . . . . Niet ? Dan
zijt gij een onrechtvaardige en een
lafaard tevens !
Aan u zelf komt toe, dat gij nooit tot
maatstaf uwer handelingen neemt, wat
de menschen gaarne willen, maar, wat
God gaarne wil Doet gij dat ook ?
4. 0 allerrechtvaardigste, allerzuiverste, allervoorzichtigste Heilige Jozef,
hoe walg ik van mij zelf, wanneer ik mij
bij U vergelijk Gij zijt door het leven
gegaan met deze groote gedachte : Gezworen heb ik en besloten, de oordeelen
uwer rechtvaardigheid te onderhouden!
En ik, ik ben als 't ware door 't leven
gegaan met de duivelsche gedachte, zoo
weinig mogelijk aan God, zoo weinig
mogelijk aan mijn naaste, zoo weinig
mogelijk aan mijn ziel te geven, wat
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ieder rechtens toekwam ! Neen, dat
mag zoo niet blijven Ik betreur en
verfoei mijn talrijke nalatigheden, en
verwaarloozingen van God, van mijn
naaste en van mijn waarachtig heil !
Het spijt mij, dat ik niet geleefd heb als
een rechtvaardige, die er altijd op bedacht is, een ieder te geven, wat hem
toekomt !
5. Van heden of wil ik beginnen,
Christus' uitspraak tot levensregel te
nemen : Geeft aan den keizer, dat is aan
den naaste, wat aan den keizer, den
naaste, toekomt, en aan God, wat God
toekomt. Groote Heilige Jozef, die niet
eenmaal, maar honderde malen den
kleinen Jesus in uwe armen mocht
nemen en aan uw hart drukken, bij den
zieletroost, dien gij toen telkens genoot,
en die een voorsmaak was van het zalig
geluk, dat thans in den hemel uw ziel
overstroomt, bid voor mij, dat ik in
veelvuldige en godvruchtige communien, met uw Goddelijk Voedsterkind
allerinnigst vereenigd, de kracht en de
volharding moge zoeken en vinden, om

6o

GEWETENSONDERZOEK I. - APRIL.

alles te vermij den, waardoor ik te kort
zou schieten aan mijn plichten tegenover God, tegenover mijn naaste en
tegenover mijzelf. Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
APRIL.
Hoe draag ik mijn kruis ?

I. Allerdierbaarste Zaligmaker, die
door uw kruis de wereld verlost hebt,
maar ook voor alle menschen dezen
regel steldet : Indien iemand mijn volgeling wil zijn, verloochene hij zich zelf en
none zijn kruis op en volge Mij, wij ,

oud-Retraitanten, die zelfs onder uwe
uitstekendste volgelingen willen behooren, bedanken U van ganscher harte,
dat Gij ons, door de Retraite, tot die
trouwere navolging hebt uitverkoren.
Wij zijn er van overtuigd, dat wij des te
meer glorie zullen geven aan Uwen
Hemelschen Vader, en aan U, des te
verder Uw Rijk zullen uitbreiden, des
te overvloediger in Uwe zegepraal zul-
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len deelen, naarmate wij beter ons kruis
U hebben nagedragen.
Maar, Heer, Gij weet het, want Gij
hebt het zelf gezegd : De geest is wel
gewillig, maar het vleesch is zwak. Ons
kruis dragen beteekent : alle moeilij kheden, zelfs den dood willen onderstaan
om U na te volgen. Helaas ! hoeveel
heeft er ontbroken aan onzen moed, aan
onze volharding, aan onze wilskracht,
om zulks altijd goed te doen ! . .
2. 0 alziend oog van God, dat harten
en nieren doorgrondt, toon mij, wat
ik weten moet van mijn eigen moedeloosheid, lafheid en zwakheid in het
dragen van mijn kruis, want ik wil het
verledene goedmaken door een oprecht
berouw, en de toekomst verzekeren
door vaste voornemens, versterkt door
de hulp uwer heilvolle genade !
3. Wie in Christus' tijd tot den kruisdood veroordeeld was, moest zelf zijn
kruis naar de plaats der terechtstelling
dragen. Neme zijn kruis op, beteekent
dus in uw mond, o Jesus, „ga gewillig
den dood in." Een volgeling van Chris-
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tus moet derhalve bereid zijn, zijn eigen
leven op te offeren, liever dan Christus
niet te volgen !
En ik, wat heb ik gedaan ? . . . Toen
ik in de afgeloopen maand die en die
zonde bedreef, heb ik toen eigenlijk niet
juist het tegenovergestelde gedaan ? .. .
Heb ik then niet liever aan de bekoring
toegegeven dan mijn kruis op me te
nemen ? . Heb ik toen niet liever
mijn kruis opgeofferd en daarmee mijn
Jesus prijsgegeven, dan de bekoring met
kracht te vertrappen ? . . . . Heet dat
nu Christus navolgen ? . . . . Ben ik nog
wel den naam van Christen waard ? .. .
En nu moest ik nog wel tot de uitstekende, tot de voorbeeldige Christenen behooren 0 God, weer mij,
armen zondaar, genadig
En wanneer ik dan geen enkelen keer
door de doodzonde mijn kruis heb afgeworpen, dank zij de genade van Christus, heb ik dan mijn kruis altijd ge-dragen gelijk het behoort ? . . . . Ben ik
bereid, te sterven voor mijn plicht ? .. .
Ben ik bereid, te sterven voor de waar-
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heid ? . . . . Ben ik bereid, elk oogenblik
van dag en nacht, liever te sterven dan
een doodzonde te bedrijven ? . • •
Hoe draag ik mijn kruis ? . . . Bekoringen des duivels zijn kruisen ; hoe
draag ik die ? . . . . Beschouw ik die
bekoringen als door Jesus aangeboden
gelegenheden, een akte van liefde tot
Hem te stellen, en mij zelf sterker te
maken ? . . . . Verlies ik soms den mood
niet bij al die bekoringen, en word ik
dan niet slapper en trager in het bestrij den, zoodat ik gevaar loop, in de
bekoring te vallen ? . . . .
Verleidingen van de booze wereld zijn
soms onvermijdelijke kruisen
Hoe draag ik mijn kruis ? . . . . Weer ik
me dapper tegen slechte voorbeelden
van anderen ? . . . . tegen verleidelijke
woorden van anderen ? . . . . Bedwing
ik ter noodzakelijker tijd mijne oogen,
mijne ooren, mijne handen, om niet tot
zonde te komen ? . . . .
Opwellingen der hartstochten zijn
bijwijlen lastige kruisen : hoe draag' ik
mijn kruis ? . . . . Versta ik de kunst,
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om het begin, het allereerste begin eener
bekoring tot onkuischheid, tot kwaadheid, tot gramschap, tot zwaarmoedigheld, tot kleineering van anderen, tegen
te gaan ? . . . . Of draag ik loom en laf,
schuifelend en struikelend, dat kruis,
telkens bijna vallend, om, eens gevallen,
te blij yen liggen en niet meer op te staan ?
Lichaamspijnen en levensongemakken zijn ook al veel voorkomende kruisen ; hoe draag ik mijn kruis ? . .. .
Blijf ik altijd vroolijk ? . . . Sursum
corda ? . . . Alles voor U, allerheiligst
Hart van Jesus ? . . . . Of ben ik aanstonds ontevreden en gemelijk, neerslachtig en verdrietig ? . . . .
De samenleving, de omgang met
sommige personen kan een zwaardrukkend kruis zijn : hoe draag ik mijn
kruis ? . . . Blijf ik geduldig, kaim, gelaten ? . . . Houd ik Jesus voor oogen
in zijn omgang met Judas ? . . . . Of ben
ik aanstonds knorrig ? . . . . Leg ik alles
verkeerd uit ? .... Beschouw ik alles
van den leelijksten, en daarom minst
waarschijnlijken kant ? . . . .
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Hoe draag ik mijn kruis, als armoe
mij drukt ? . . . . als tegenspoed mij
tegenstaat ? . . . Als verveling mijn
hoofd met ontevreden gedachten vervult ? . . . .
4. 0 Heer Jesus, die, uitgeput van
vermoeienis en bloedverlies, herhaaldelijk onder uw kruis bezweken zijt en
onmiddellijk weer opgestaan, om ons to
leeren, dat al onze kruisen toch niet zoo
zwaar zijn als het uwe, en dat wij ook,
mochten we eens even bezwijken, terstond weer moeten opstaan, wij vragen
U ootmoedig om vergiffenis voor onze
lafheid en zwakheid en onstandvastigheid in de deugd !
5. Voortaan willen wij, uit liefde tot
U, onsekruis met geduld, met flinkheid,
met opgewektheid zelfs, dragen, uit
liefde tot U ! Wij willen toonen, aan
heel de wereld, dat wij niet voor niets
ons retraite-kruisje op de borst dragen,
maar met moed, ja met heldenmoed als
't wenschelijk is, alle moeilijkheden des
levens zullen dragen : alles voor U,
allerheiligst Hart van Jesus ! Amen.
5
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GEWETENSONDERZOEK VOOR
MEI.
Volg ik Maria na ?

1. Allerheiligste Maagd en Moeder
Gods Maria, bij den aanvang van de
maand, die geheel bijzonder aan uwe
vereering is toegewijd, richten wij, oudRetraitanten, vol nederigen eerbied
onze bede tot U.
Op het einde van onze Retraite,
nadat wij onze zielen gezuiverd hadden
van alle smetten der zonde, nadat wij
in eene uitstekend voorbereide Heilige
Communie ons allerinnigst vereenigd
hadden met Uw Goddelijk Kind, hebben wij ons zelven toegewijd aan U, en
U zoo hartelijk gevraagd, te waken over
onze oogen, onze gedachten en begeerten : dat er niets in gevonden mocht
worden, wat op zonde zou gelijken, en,
mochten we het ongeluk hebben in
zonde te. vallen, dat Gij ons dan helpen
zoudt, terstond weer op te staan.
Allerliefste Moeder, wij bedanken U
thans, dat gij door Uwe voorspraak
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verkregen hebt, dat wij niet in doodzonde gestorven en verloren zijn gegaan.
Wij bedanken U, dat gij ons voor vele
groote gevaren naar lichaam en ziel
hebt behoed. Wij bedanken U, dat gij
ons nu de genade verworven hebt, in
eene ernstige recollectie na te gaan,
welke zonden en fouten wij toch, helaas,
weer bedreven hebben, om ze uit te
boeten in een oprecht berouw.
2. 0 Bruid van God den Heiligen
Geest, bid voor ons bij Uwen Goddelij ken Bruidegom, dat Hij ons verstand
verlichte, om helder in te zien, wat wij
hebben misdreven, en ons hart ontvlamme tot haat jegens de zonde en tot
lief de jegens u, de Onbevlekte, de reinste der Maagden, den Spiegel der gerechtigheid en het toonbeeld van alle
deugd.
3. De Heilige Kerk heeft U, o Moeder
aller menschen, deze woorden der Heilige Schrift in den mond gelegd : Nu clan
kinderen, luisterl naar mij : gelukzalig
die mine wegen bewandelen. Wij willen

naar U luisteren, o liefste Moeder, wij
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willen uwe wegen bewandelen, want
wij weten, dat Gij de Spiegel der gerechtigheid zijt, die ons getrouw het beeld
weerkaatst van den Godmensch, die
gezegd heeft : Wie Mij volgt, wandelt
niet in de duisternis !
Maria, wanneer wij naar U luisteren,
dan hooren wij terstond dat woord van
U, door ons driemaal daags in den Engel
des Heeren herhaald : Zie de dienstmaagd des Heeren, mij geschiede naar
uw woord. 0, hoe ligt heel uw hart open
en bloot in deze betuiging Wij zien
daarin uw levensweg, dien ook wij
moeten bewandelen ! Zie de dienstmaagd des Heeren! woord van nederigheid ! Mij geschiede naar uw woord !
woord van gelijkvormigheid met Gods
Heiligen Wil. En tegelijk spreekt er uit
uw lief de tot de zuiverheid, uw overgroote heldenmoed en uw onwrikbaar
geloof.
Wij willen ons, ieder voor ons zeif
onderzoeken, of wij U, Maria navolgen
in die heerlijke, Godgevallige eigenschappen.
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Volg ik Maria na in hare nederigheid ? . . . . Beschouw ik mij zelf ook
voortdurend als een dienstknecht, als
een dienstmaagd des Heeren ? . . .
Is God dienen, doen wat God wil, het
eenige, het voornaamste ten minste, dat
mij in mijn leven bezig houdt ? . . . .
Helaas, heb ik niet dikwijls zó(5 geleefd,
alsof ik, niet om God te dienen, maar
om mijn hartstochten te dienen, op de
wereld was ? . . . . Heb ik sinds mijne
retraite, of sinds de laatste recollectie,
mij weer niet tot dienstknecht, neen,
tot slaaf gemaakt van mijne hartstochten ? . . . . Ben ik misschien weer slaaf
geweest van de gramschap ? . . . . Slaaf
van de onkuischheid ? . . . slaaf van
de onmatigheid ? . . . slaaf van het
menschelijk opzicht ? .. . . 0 Moeder
van barmhartigheid, bid voor mij
Volg ik Maria na in gelijkvormigheid
met Gods Heiligen wil ? . . . . Was ik
steeds tevreden met alle beschikkingen
der Voorzienigheid ? . . . . Of heb ik
gemord en geklaagd, wanneer mij een
tegenslag trof, een onderneming mis-
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lukte, een verwachting niet uitkwam ?
Heb ik mij overgegeven aan mistroostigheid, aan buiigheid, aan kwade
luim ? . . . . Heb ik in beproeving terstond tot God gezegd : Uw wil geschiede
op aarde zooals in den hernel ? . . . .
Volg ik Maria na in liefde tot de zuiverheid ? . . . . 0 allerreinste Moeder,
o allerzuiverste Moeder, o ongeschonden
Moeder, o . onbevlekte Moeder, Beene
deugd is u zoo aangenaam als de Heilige
Deugd En toch, heb ik misschien
in mijn ziel de reinheid niet bezoedeld
door toe te geven aan slechte gedachten
en begeerten ? . . . . of door onzuivere
taal te spreken ? . . . . Of door oneerbare handelingen te verrichten ? . . . .
O Moeder van barmhartigheid, bid
voor mij !
Volg ik Maria na in hare heldhaftigheid en heldenmoed ? Zij vreesde geen
armoede en ontbering, zij vreesde geen
boeien en beulen, zij vreesde geen haters
van haar Zoon, zij bleef staan onder 't
En ik, ben ik niet dikwijls
kruis I
weer een lafaard geweest, wanneer ik
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te midden van mijn kameraden was ?...
Heb ik me niet zwak getoond en gezwegen, als ik iets berispen moest of
afkeuren, en 't niet durfde ? . . . . Waar
is mijn heldenmoed, wanneer ik bij de
kleinste bekoring bezwijk, bij den geringsten tegenspoed mijn kracht verlies,
beef voor een glimlach of voor een spotwoord van een ander ? . . . .
Volg ik Maria na in haar groot
geloof ? . . . . Zalig zijt ge, omdat ge
geloofd hebt, sprak Elisabeth tot Maria.
Is mijn geloof óók groot ? . . . . En toon
ik dat geloof, door eerbiedig mijn kruisteeken te maken ? . . . . eerbiedig te
bidden, 's morgens en 's avonds ? .. .
voor en na het eten ? . . . . Toon ik mijn
geloof door eerbied in de kerk ? . . . .
Toon ik mijn geloof door mij in alles
aan de aanbiddelijke Voorzienigheid
Gods te onderwerpen ? . . . .
4. 0 Spiegel der gerechtigheid, getrouwste weerkaatsing van ons Goddelijk Toonbeeld, Jesus Christus, hoe spijt
het mij, dat ik in zoovele opzichten U niet
heb nagevolgd ? . . . . Wat ben ik toch
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leelijk en walgelijk, wanneer ik mij zelf
in U bezie 1
5. Maria, bid voor mij, dat ik tenminste in deze Meimaand, U ter lief de
en U ter eere, U zoo getrouw mogelijk
navolge, vooral in reinheid, in tevredenheid, en in moed. Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
JUNI.
Gelijkt mijn hart op Jesus' Hart?

1. Met het grootste vrtrouwen wenden wij ons, o Heer Jesus Christus, tot
uw Goddelijk Hart, dat geduldig en rijk
is aan barmhartigheid, en mild jegens
alien, die Het aanroepen ! In de maand,
bijzonder aan de vereering van Uw
liefderijk Hart toegewijd, wenschen wij
het gewetensonderzoek onzer recollectie-oefening zoo in to richten, dat wij
ons zelf ernstig afvragen, of ons hart
wel genoegzaam gelijkt op Uw Hart.
Gij zelf, o Jesus, hebt de voornaamste
eigenschappen van Uw minnelijk Hart
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bekend gemaakt in deze woorden :
N eemt mijn juk op u en leert van Maj,
omdat 17? zachtmoedig en nederig van
haste ben. Ze5 moet dus ook ons hart
zijn, o Goddelijk Toonbeeld van het
ware menschenleven, zachtmoedig en
nederig, altijd en overal. Kan ik dat van
mijn hart in alle oprechtheid zeggen ?
2. 0 Hart van Jesus, met het Woord
Gods zelfstandig vereenigd, bestraal ons
met uw Goddelijk Licht, opdat wij
inzien en begrijpen, wat er nog in ons
hart veranderd en verbeterd moet worden, om U te gelij ken ; ontsteek in ons
den gloed uwer lief de, waardoor het
zondige worde verteerd, en het goede
tot bloei en vruchtbaarheid worde gebracht !
3. Ben ik een waarlijk nederige
mensch ? . . . . Nederig in mijn gedachten ? . . . Denk ik niet veel te dikwijls
aan mij zelf, aan mijn uiterlijk . . . aan
mijn kleeding . . . . aan de goede gaven,
die God mij schonk ? . . . . aan 't geen
de menschen tot mijn lof zeggen ? .. . .
Denk ik niet dikwijls met wrok en onte-
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vredenheid aan de beleedigingen die mij
zijn aangedaan ? . . . . Aan de veronachtzaming en vergeteiheid, die mij nu
en dan van den kant van anderen ten
deel vallen ? . . . . Houd ik me niet veel
bezig met de gebreken van anderen ? . . .
Dan ben ik nog niet zoo nederig als
Jesus !
Ben ik nederig in mijn verlangens en
begeerten ? . . . . Begeer ik voortdurend
geprezen, bekeken, besproken te warden ? . . . . Loop ik soms niet dagen
lang rond met ijdele verlangens, om
mooi, of knap, of sterk, of handig, of
rijk, of slim gevonden te worden ? . . . .
Dan ben ik nog niet zoo nederig als
Jesus !
Ben ik nederig in mijn spreken ? . . . .
Praat ik niet veel over mijzelf en over hetgeen ik gedaan heb ? .. . . Overdrijf ik
niet vaak de waarde van 't geen ik doe
of zeg ? . . . Kleineer ik soms niet de
daden en woorden van anderen, om zelf
in een beter licht te verschijnen ?
Lieg ik zelfs niet meer dan eens, om
vernedering te ontgaan, of om geprezen
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te kunnen worden ? . . . . Dan ben ik
niet zoo nederig als Jesus !
Ben ik nederig in mijn manier van
doen ? . . . . Doe ik soms niet 't een of
ander, enkel en alleen om geprezen te
worden ? . . . . En als ik iets verkeerd
gedaan heb, verzin ik dan niet van alles,
en voer ik niet van alles uit, opdat anderen
het toch maar niet zouden merken ? . . .
Dan ben ik nog niet zoo nederig als
Jesus !
Als ik waarlijk nederig was, zou ik
dan niet voorzichtiger zijn geweest met
de bekoringen ? Met meer zorg
de gelegenheden tot zonden gevlucht
hebben ? . . . . Zoude ik niet vuriger
gebeden . . . . eerbiediger over anderen
gesproken hebben.... verdraagzamer
en zachtmoediger geweest zijn ? . . . .
De zachtmoedigheid is de tweede karaktertrek van Jesus, de tweede, uit de
eerste voortvloeiende eigenschap van
Jesus' Goddelijk Hart. Gelijkt mijn hart
in zachtmoedigheid al niet even weinig
op Jesus' Hart, als in nederigheid ? . . . .
Zachtmoedigheid is geen lafheid of
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bangheid of gevoelloosheid, neen, zachtmoedigheid is een deugd, waardoor men
den toorn beheerscht, wrevel uitsluit,
het onaangename in anderen gemakkelijk draagt. Bezit ik waarlijk die zachtmoedigheid ? . . . . Kan ik een opkomende driftigheid onmiddellijk intoomen en tot bedaren brengen ?
Of
word ik aanstonds nijdig en giftig ? . . .
En spreek ik dan vloeken of andere
leelijke woorden ? . . . . Of steek ik zelfs
de handen uit om te slaan ? . . . . Wanneer ik mijn kinderen bestraffen moet,
zorg ik dan, dat ik dat nooit doe in
drift ? . . . vie in drift bestraffing
uitdeelt, zegt altijd te veel en slaat
altijd te hard en heeft er spijt van, als
het voorbij is 1
Heb ik dikwijls gevoelens van wrevel
en wrok, van nijd en naargeestigheid
in mijn hart ? . . . . Ben ik soms langen
tijd in gedachten bezig, met mij kwaad
te maken over de fouten en gebreken
van anderen ? . . . . Kan ik soms uren,
dagen zelfs, met een norsch en vervelend gezicht rondloopen, omdat een
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ander jets gedaan beef t, wat mij niet
naar den zin was ? . . . . Dan gelijkt
mijn hart nog lange niet op Jesus'
zachtmoedig Hart !
Let ik veel op de gebreken van anderen ? . . . . en vergeet daarbij mijn eigen
gebreken ? ben ik vergevensgezind ? . . . . en aangenaam in den omgang ? . . . . of ben ik dikwijis nurksch,
prikkelbaar, ontevreden, vol klachten
en vitterijen ? . . . . Is bij mij de drank
soms de oorzaak van mijn oploopendheid ? . . . . En als ik ooit door driftigheld te ver ben gegaan, tracht ik het
dan aanstonds goed te maken, door
vergiffenis of verontschuldiging te vragen ? . . . . door eenige vriendelijke en
zachtmoedige woorden ? . . . . . door
hem, tegen wien ik uitvoer, een of
anderen dienst te bewijzen ? . . .
4. 0 Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van Harte, maak mijn hart gelijkvorming aan uw hart ! Hoe kan ik toch
een goed Christen zijn, als ik Christus
niet navolg ? Wat geef ik geen ergernis
aan andersdenkenden door mijn trots
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en hardheid van gemoed ! „Is dat nu
een navolger van Christus ?" zullen zij
spottend vragen.
0 Jesus, die gezegd hebt : Wie zich
verheft, zal vernederd worden, vergeef
mij mijn trotschheid in gedachten, begeerten, woorden en werken. Ik, klein,
nietig, onbeduidend schepseltj e, wat
verbeeld ik mij wel, dat ik mij zoo durf
verheffen boven anderen
0 Jesus, die gezegd heeft : Zalig zijn
de zachtmoedigen, het spijt mij, dat ik
die zaligprijzing nog zoo weinig verdiend heb. Hoeveel kwaad had ik vermeden, hoeveel verdriet had ik mijzelf
en anderen gespaard, indien ik altijd
zachtmoedig ware geweest
Ontferm U mijner, o Heer, overeenkomstig de groote barmhartigheid van
Uw Goddelijk Hart !
5. 0 Jesus, die de woningen zegent,
waar de beeltenis van uw Goddelijk
Hart wordt uitgesteld en vereerd, geef
toch, dat in onze huisgezinnen immer
zachtzinnigheid en ootmoed mogen
heerschen Wij willen, vooral gedu-
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rende deze maand, ons bijzonder op die
twee deugden toeleggen. Wij zijn overtuigd, dat wij U daardoor nog meer
zullen behagen dan door onze gebeden.
Hebt Gij zelf niet verklaard : Niet leder,,

die tot Mij zegt : Heer, Heer, zal binnengaan in het rijk der hemelen, maar wie
den wil mijns V aders volbrengt, die in de
hemelen is, hij zal binnengaan in het
rijk der hemelen ? Daarom zullen wij ons
ook oefenen, om to verkrijgen, wat wij
dagelijks zullen bidden : Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van harte, maak
ons hart gelijkvormig aan uw hart.
Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR

JULI.
Waarom zoo bang ?
1. Heer Jesus Christus, Verlosser en
Zaligmaker, Leermeester en Toonbeeld
van alle menschen, wij, Oud-Retraitanten, liggen hier voor U neergeknield,
en smeeken Uwe huip en genade of nu
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wij ons geweten gaan onderzoeken over
de afgeloopen maand.
Doch eerst bedanken wij U voor alles,
wat wij in dien verstreken tij d van U
ontvangen hebben, naar lichaam en
naar ziel. Wat zijt Gij toch goed voor
ons geweest, barmhartige Heer en Koning ! Wij hadden wellicht om onze
dagelijksche zonden vele rampen en
smarten verdiend, en Gij hebt ons gespaard ! Wij hadden misschien om een
of meer doodzonden, een of meermalen
de hel verdiend, en Gij hebt ons gespaard ! Moet zooveel erbarming ons
niet ontvlammen van dankbare liefde ?
Moet zOoveel vergevensgezindheid ons
niet stemmen tot spijt over onze ongetrouwheden en lafheden ?
2. 0 Heer en goede Meester, die met
de grootste goedheid aan Petrus hebt
vergeven, wat hij uit bangheid en lafheid misdeed, leer ons onze eigen lafheden doorschouwen, ten einde tot een
krachtig berouw te geraken, en daardoor de genade eener volkomen vergiffenis te verkrijgen !
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3. Heb ik sinds de vorige recollectie
doodzonden bedreven ? . . . . Hoeveel ?
Heb
Mijn Jesus, barmhartigheid
ik dagelijksche zonden gedaan ?
Welke ? . . . . Heb ik vele fouten gemaakt tegen de naastenliefde, .. .
tegen de waarheid ? . . . tegen de eerlijkheid ? . . . .
Wat ben ik toch weer dikwijls gevallen I
Ben ik eigenlijk geen laffe,
zwakke, krachtelooze mensch ?
Waar komt dat toch vandaan ? . . .
God gaf ons immers, zegt de Heilige
Paulus, niet een geest van bangheid, maar
een geest van kracht

Door het Heilig Sacrament des Vormsels hebben wij den geest van kracht
ontvangen, den Heiligen Geest, die op
bijzondere vvijze met zijn zeven gaven
tot ons kwam, en ons sterkte met zijne
genade, om, gelijk de katechismus leert,
het geloof standvastig to belijden.
Deze sacramenteele kiem van geesteskracht moeten wij ontwikkelen, doen
groeien en toenemen, door veelvuldig
gebed en veelvuldig communiceeren,
6

82 GEWETENSONDERZOEK I. - JULI.

maar ook door met wortel en al telkens
opnieuw het telkens opkomende onkruid uit te roeien, dat menschelijk
opzicht heet.
Over dat menschelijk opzicht is mij
zoo herhaaldelijk gesproken in mijne
retraite ; heb ik die ellendige menschenvrees nu ook altijd onderdrukt ?
Heb ik meegepraat en meegelachen,
als, die naast mij zat of stond in de kerk,
praatte en lachte ? Waarom zoo bang,
om beter te doen dan anderen ?
Heb ik meegepraat en meegelachen
met onbehoorlijke, ongepaste, onzedige
taal ? Waarom zoo bang, om beter te
doen dan anderen ?
Heb ik meegedronken en te veel gedronken, als anderen 't ook deden ?
Waarom zoo bang, om matiger te zijn
dan anderen ?
Waarom ben ik zoo bang, om voor
en na het eten eerbiediger het kruisteeken te maken, ingetogener te bidden
dan anderen, die 't zoo vreeselijk slordig
doen ? . . . .
Waarom ben ik zoo bang, een woord
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te zeggen ter verdediging van iemand,
wiens woorden en daden in een kwaad
daglicht worden gesteld ? . . .
Waarom ben ik zoo bang, om ter
gepaster tijd een woord te zeggen, dat
aan God doet denken ? . . . .
Waarom ben ik zoo bang, mijn kameraden te waarschuwen, als zij iets verkeerds willen gaan doen ? . . . .
Waarom ben ik zoo bang, om ontevredenen en mopperaars tegen te spreken ? . . . .
Waarom ben ik zoo bang, oprecht mijn
eigen meening te zeggen, als ik daardoor
een goed werk zou kunnen doen ? . . . .
Waarom ben ik zoo bang, de verdediging op mij te nemen van iemand, die
geplaagd en gesard wordt ? . . . .
Waarom ben ik zoo bang, de vriendschap te verliezen van iemand, wiens
vriendschap mij eerder in de het, dan
in den hemel zal brengen ? . . . .
Waarom ben ik zoo bang, te cornmunie te gaan, als er niemand voor mij,
of niemand van mijn soort tot de cornmuniebank nadert ? .
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Waarom ben ik zoo bang, wat langer
in den biechtstoel te blijven, wanneer
het toch zoo goed voor mij zou zijn,
eens openhartig uit te praten ? . . . .
Waarom ben ik zoo bang voor hetgeen de menschen misschien van mij
zullen zeggen ?
Waarom ben ik zoo bang voor den
spotlach, voor het schouderophalen,
voor het afkeurend gebaar van een
ander ?
4. l7 Heer Jesus Christus, die gezegd
hebt : Weest niet bevreesd voor hen, die
het lichaam dooden, maar de ziel niet
kunnen dooden, doch vreest veeleer Hem,
die en ziel en lichaam kan verderven in
de hel, heb medelij den met een onge-

Iukkigen lafaard, die, banger voor de
menschen dan voor U, zich liet verleiden om kwaad te doen !
0 Heer Jesus Christus, die gezegd
hebt : Een ieder nu, die Mil' belijdt voor
de menschen, zal ook 1k belijden voor
mijn V ader, , die in de hemelen is, vergeef

mij, dat ik U niet durfde belijden in
tegenwoordigheid van menschen, die
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mij toch niet kunnen zalig maken
Heer Jesus Christus,` die gezegd
hebt : Wie mij verloochend heeft voor de
menschen, hem zal ook Ik verloochenen
VON! mijn V ader, die in de hemelen is,

och, bij de lief de van Uw barmhartig
Hart, verloochen mij toch niet
5. Ik wil thans opnieuw het vaste
besluit maken, nimmer iets kwaads to
doen, noch iets goeds to laten uit menschenvrees Gedachtig het woord der
Heilige Schrift : Wie bang is vow' de
menschen, spoedig zal hij vallen, wil ik
voortaan nooit meer vragen : wat zullen
de menschen er van zeggen of denken ?
maar : wat zal God er van zeggen of
denken ! Door zulk een handelwijze
wil ik goedmaken, wat ik misdreef, voor
mij zelf aan vele zonden ontkomen, en
mijn zwakkeren medemenschen een
voorbeeld zijn. Help mij met uwe
genade ! Amen.
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GEWETENSONDERZOEK VOOR
AUGUSTUS.
Heb ik mijn naaste lief ?

I. Onze Vader, die in de hemelen zijt,
die ons hoort en ziet, en ook in, en om,
en bij ons zijt, wat is uwe goedheid
jegens ons toch onuitputtelijk groot !
Niet tevreden, met ons geschapen te
hebben naar uw beeld en gelijkenis, met
ons bestemd te hebben voor een eeuwig
geluk in den schoonen hemel, hebt Gij
ons ook, door uwen Goddelijken Zoon,
een duidelijke onderrichting en een
schitterend, aantrekkelijk Toonbeeld
geschonken ; en 't is die Jesus Christus
zelf, die alles voor ons heeft samengevat
in dat dubbele gebod : Bemin God
boven al ; bemin uw evennaaste gelijk
u zelven.
O God en Schepper, wanneer wij
Vader mogen noemen, zijn dan alle
menschen niet onze broeders en zusters?
En kunnen wij naar waarheid verklaren, dat wij U beminnen, wanneer wij
onzen evennaaste niet beminnen ? Is
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het mogelijk, ons retraite-voornemen,
om namelijk apostelen en zielenredders
te zijn,ten uitvoer te brengen,wanneer wij
onzen naaste niet van harte liefhebben ?
Is uw Goddelijke Zoon, onze Heer Jesus
Christus, niet voor alle menschen, zonder uitzondering, aan het kruis gestorven ?
2. 0 Deer, leer ons inzien, wat aan
de beoefening van de ware naastenliefde
in onzen handel en wandel nog ontbreekt. Help ons, want wij willen in de
lessen van onzen Goddelijken Leermeester ons eigen levensgedrag spiegelen, om de smetten en vlekken te bespeuren, en met tranen van oprecht
berouw uit te wisschen ; daarna, bijgestaan door uwe genade, hopen wij
voortaan, onzen naaste steeds te beminnen, gelijk men een kostbare beeltenis van een dierbare met eerbied en
achting bejegent.
3. Christus heeft gezegd : Zalig zijn
de barmhartigen want zaj zullen barmhartigheid ondervinden. Ben ik barm-

hartig ? . . . . Ben ik geneigd tot mede-
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lij den met het lichamelijk of geestelijk
leed van anderen ?

Zalig zijn de vreedzamen, want zij
zullen kinderen Gods genoental worden.
Bewaar ik den vrede met mijn huisgenooten en met anderen ? . . . . Of maak
ik spoedig ruzie door mijn driftigheid
en norschheid ? . . . .
Duurt mijn toorn soms uren, soms
dagen ? . . . . Dan moet ik mij die
andere woorden van Christus to binnen
brengen : Alwie vertoornd is op zijn

broeder, zal schuldig zijn voor het gerecht Als gij dus uw offergaven
brengt naar het altaar, en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeit,
laat dan uw offer voor het altaar, en ga
it eerst net uw broeder verzoenen, en kom
dan en draag uw offer op.
Bemint uw
Hebt gij vijanden ?
vtjanden, zegt Christus. Doe ik dat?...
Doet wel aan wie u haters. Doe ik dat ?...
Bidt voor wie u lasteren en vervolgen.
Doe ik dat ? . . . .
Elken dag moeten wij herhaaldelijk
bidden : V ergeel ons onze schulden, gelijk
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ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
Ben ik werkelijk vergevensgezind ? .. .

Heer, hoe dikwijls zal ik mijn broeder, ,
die tegen mij misdoet, vergeven? Tot
zeven keeren toe? .. .
Wat antwoordt Jesus ? Niet tot
zeven keeren, zeg 1k u, maar tot zeventig
maal zeven keeren. Doe ik dat ? . . . . Als
ik zó(5 niet gezind ben in mijn hart, dan
ben ik geen echte Christen !
Kan ik de gebreken van mijn even.mensch nog al goed verdragen ? . . . .
Of bevit ik zelfs zijne fouten ? . . . .
Dan verdien ik het verwijt van Christus : W at ziet gij den splinter in het oog

uws broeders en den balk in uw eigen
oog ziet gij niet ? . . . „Huichelaar, trekt
eerst den balk uit uw eigen oog, en zie
dan, hoe gij den splinter nit het oog uws
broeders zult trekken !
Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld
wordt. Ben ik nog al vlug, om anderen
te veroordeelen ? . . . Af te keuren,
wat anderen doen ? . . . . Zonder gegronde redenen dit of dat woord, deze of
gene daad van mijn naaste in ongunsti-
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gen zin uit to leggen ? . . . . Kweek ik
ook bij anderen kwade vermoedens door
mijn manier van spreken over anderen ?
Daar staat in de H. Schrift : Een
hardvochtig hart zal het slecht vergaan
den laatsten dag. En Christus zelf heeft
in de beschrijving van het laatste oordeel hen ter rechterzijde geplaatst, die
werken van barmhartigheid deden, en
ter linkerzijde alien, die geen werken
van barmhartigheid deden. Geef ik aalmoezen ? . . . . Ondersteun ik de missies ? . . . . Help ik de arme kerken ? ..
Geef ik aalmoezen, niet alleen in den
vorm van geld, maar ook in den vorm
van een goed en troostend woord ?
van een vriendelijke waarschuwing ? ..
van een hulpbetoon in den nood ? . . .
Christus heeft gezegd : Van ieder ijdel
woord, dat de menschen gesproken hebben,
zullen zij rekenscha/ geven op den oordeelsdag. Spreek ik veel ijdele woorden
tegen de naastenliefde ? . . . . door ruwe
uitdrukkingen ? . . . . door brutale gezegden ? . . . . door kwaadsprekerij ? .. .
door lastertaal ?
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Moet ik als christenmensch in dat
alles mijn liefde voor den naaste aan
den dag leggen, het meest van alles
moet ik hem met eerbiedige liefde bej egenen om zijn deugdzaamheid, om zijn
onschuld.
Gevoel ik hoogachting voor de ziel
van onschuldige kinderen ? Zorg
ik genoegzaam voor mijn eigen kinderen, of jongere broeders en zusters ? .. .
Verwaarloos ik niet het eeuwig zieleheil
mijner kinderen ? . . . . Let ik wel genoeg op hun doen en laten ? Ben
ik niet al to toegeeflijk ? . . . . Wee mij,
de engelen dier kinderen zullen mij
aanklagen, want Christus heeft gezegd :
Zie toe, dat gij niet een van deze kleinen
rninacht, want 1k zeg u : Hunne engelen
zien altijd het aanschijn mijns V aders,
die in den kernel is.
Maar, wat het ergste is van alles :
heb ik ergernis gegeven ? Ben ik
de schuld, dat een ander een doodzonde
deed ? . . . . Heb ik iemand tot kwaad
verleid ? . . . . Heb ik iemand in de gelegenheid tot zonde gevoerd ? . . . . Heb
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ik iemand het kwaad geleerd en er hem
toe aangezet ? . . . . 0 mijn God, wat
heb ik dan verdiend ? Wat zegt Christus
van zoo iemand ? Het ware hem beter,,
dat hem een zware inolensteen om den hats
gehangen en hij in de diepte der zee
verdronken wend.

4. 0 mijn Heer en mijn God, schaamte
overdekt mij, wanneer ik bedenk, wat
ik eigenlijk verdiend heb om mijn veronachtzaming van den naaste ! 0 God,
heb medelij den met mij Vergeef mij al
die groote en kleine zonden, al die
fouten tegen de naastenliefcle ! Is dat
een gedrag geweest voor een oud-Retraitant ? Is dat een gedrag voor iemand
die luide verklaard beef t, dat hij tot de
uitstekende katholieken wenscht te behooren ?
0 Jesus, God van liefde en barmhartigheid, hoe spijt het mij, dat ik er zoo
weinig aan dacht, wat Gij geleden
hebt aan het kruis uit liefde tot hen,
die ik zoo geminacht heb
5. Ik maak het vaste voornemen, mij
te beteren ; en, wanneer ik mijn maan-
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delijksche volhardingscommunie doe,
en U, mijn Jesus, in mijn gereinigd hart
heb, wil ik U beloven, mijn naaste beter
to beminnen, en U bidden en smeeken,
dat ik toch mijn naaste moge beminnen,
omdat hij een beeld en gelijkenis van
God is, omdat hij een onsterfelijke ziel
heeft, omdat hij bestemd is voor het
hemelgeluk, omdat hij vrijgekocht is
door Uw Goddelijk Zoenbloed. Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
SEPTEMBER.
Verloochen ik mijzelf ?
1. Heer Jesus Christus, die hier in
het Heilig Tabernakel, onder broodsgedaante verborgen, bij ons zijt, wij
gelooven in U, wij hopen op U, wij beminnen U. Wij gelooven, dat Gij dezelfde
Jesus zijt, die wij in de retraite in ons
hart, dat toen zoo geheel zuiver van alle
smetten was, hebben ontvangen, dezelfde Jesus, voor wien wij toen onze
geloofsbelijdenis en verzaking aan den
duivel hebben hernieuwd. Wij hopen op
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U, daar Gij almachtig zijt, oneindig
goed en getrouw in uwe beloften : Gij
zult ons willen helpen de voornemens
onzer retraite zoo goed mogelijk uit te
voeren ! Wij beminnen U uit geheel ons
hart, omdat Gij het Opperste Goed en
alle lief de waardig zijt.
0 Heer, wij zijn uit de retraite gekomen met het vaste besluit,dat wij heele,
en geen halve Christenen zouden zijn.
Wat is er sinds dien tijd van dat besluit
terecht gekomen ? . . . Hoe staat het
met ons ? . . . Zijn wij nog echte volgelingen van Christus ? . . . . Hoe kunnen
wij beter antwoord vinden op deze vragen, dan door ons voor oogen te stelfen,
op welke voorwaarde Gij ons toelaat
onder uw gevolg, aan welke hoof dvereischte men voldoen moet om een waar
navolger van U te wezen ?
Kort en krachtig heeft het uit uw
mond geklonken : Indien iemand mijn
volgeling wil zijn, verloochene hij zichzelf
en neme zijn bruis op en volge Mi j.
2. 0 Heer Jesus, verlicht ons verstand, opdat wij mogen inzien, waarin
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onze navolging ontbroken en gefaald
heeft ; versterk ons gemoed, dat wij uit
deze recollectie mogen treden met het
hernieuwde, weloverwogen en onwrikbare besluit, ons zelf te verloochenen,
ons kruis te dragen en U te volgen !
3. verloochen ik mij zelf ? . . . . dat
wil zeggen, doe ik, vrijwillig, ondanks
alle bezwaren, afstand van alles, wat in
strijd is met Gods Heiligen Wil ? . . . .
In mijn lichaam en in mijn ziel krioelt
het van verkeerde neigingen : geef ik er
aan toe, dan verloochen ik mij niet,
geef ik er niet aan toe, dan verloochen
0 God, help mij ! Welk een
ik mij t
ontzaglijk uitgestrekt veld van onderzoek ligt hier voor mij open I
Wanneer mijn oogen iets wilden zien,
wat mij tot zonde brengen zou, heb ik
dan toch gekeken ? . . . . Dan heb ik mij
zelf niet verloochend !
Wanneer mijn ooren jets wilden hooren, wat mijn ziel kon kwetsen, heb ik
dan toch geluisterd ? . . . . Dan heb ik
mij zelf niet verloochend
Wanneer mijn mond jets wilde spre-
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ken, dat tot oneer van God, tot nadeel
van mijn naaste, tot bezoedeling der
reinheid strekte, heb ik dan toch dat
woord gesproken ? . . . . Dan heb ik mijzelf niet verloochend !
Wanneer mijn lichaam jets Wilde
voelen, dat in strijd was met de Heilige
Deugd, de Deugd der Engelen, heb ik
dan toch toegegeven ? . . . . Dan heb
ik mijzelf niet verloochend
Wanneer de duivel mij zondige gedachten inblies, ben ik dan bij die gedachten blijven verwijlen, heb ik er
behagen in genomen ? . . . . Dan heb ik
mijzelf niet verloochend !
Wanneer de geest der duisternissen
mij aanzette tot zwaarmoedigheid,
naargeestigheid en zwartgalligheid, heb
ik mij dan laten gaan, in plaats van mij
krachtig to verzetten door gebed en opbeurende gedachten ? . . . . Dan heb ik
mij zelf niet verloochend
Wanneer de duivel mij aandreef tot
stelen, tot vloeken, tot oneerbare taal,
tot verzuim van mijn dagelijksche gebeden, ben ik er dan laf toe over-
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gegaan ? . . . . Dan heb ik mijzelf niet
verloochend !
Wanneer de booze wereld mij wilde
verleiden tot lichtzinnige vermaken .. .
tot lichtzinnige gesprekken . . . . tot
lichtzinnige kleeding, heb ik mij dan
laten verleiden ? . . . . Dan heb ik mij
zelf niet verloochend !
Wanneer het schijnschoon en de vermakelijkheden der wereld mij aanlokten tot verkwisting van geld, zoodat
ik bij gelegenheid van kermis of anderszins veel meer geld uitgaf, dan een christenmensch, met het oog op de toekomst
van zich en van zijn gezin, behoort te
doen, . . . . heb ik mij dan met handen
en voeten aan die verlokking overgegeven en noodeloos geld verspild ? . . . .
Dan heb ik mijzelf niet verloochend
Wanneer ik in gezelschap was van
een of meer personen, en de gelegenheid tot zondige woorden of zondige
daden door mijn gezelschap werd aangegrepen, heb ik mij dan laf laten verleiden om mede te doen ? . . . . Dan heb
ik mijzelf niet verloochend !
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Wanneer mijn geweten mij wees op
het wenschelijke, me& te communiceeren . . . dikwijier door de week naar
de Heilige Mis te gaan . . . . flink te protesteeren tegen een of ander kwaad . .
heb ik het dan toch verzuimd uit menschelijk opzicht, uit vrees voor bespotting ? . . . . Dan heb ik mij zelf niet
verldochend.
Wanneer in mijn tegenwoordigheid
de naastenliefde gekwetst werd, door
het ophalen van eens anders gebreken
en fouten, door het aankweeken, van
ontevredenheid, door opruiende taal,
door het stemmingmaken voor verzet
tegen het wettig gezag, heb ik dan
banghartig gezwegen, of nog banghartiger meegedaan ? . . . . Dan heb ik mij zelf niet verloochend !
heb
Eindelijk
o God, help mij !
ik die eene, bepaalde, slechte gewoonte,
waartegen ik in mijn retraite den strijd
begon, 't zij dat dit was : vloeken, of
drinken, of onkuischheid doen, of
slechte gesprekken voeren, of geld achterhouden, of lets anders, . . . . nu ein-
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delijk voorgoed overwonnen ? . . . . Of
heb ik er nog dikwijis aan toegegeven ?
Dan heb ik mijzelf niet verloochend
4. 0 mijn Heer en mijn God, als de
zelfverloochening de eerste en noodzakelijkste voorwaarde is, om volgeling
van Christus te wezen, hoe moet ik mij
dan niet schamen, Christen geheeten
te worden Wat ben ik dan eigenlijk een
lafhartige, karakterlooze naam-Katholiek ! Hoe moet ik mij klein en vernederd gevoelen, niet alleen tegenover U,
o Jesus, Toonbeeld van het ware, groote
heldhaftige menschenleven, maar ook
tegenover Maria en Jozef, tegenover
mijn Heilige Patronen en die duizendtallen van Heilige mannen en vrouwen
en kinderen, die met de onbaatzuchtigste zelfverloochening hun kruis droegen
en U navolgden !
Heer, vergeef mij mijn achterblijven,
mijn sukkelen, mijn traagzamen tred in
uwe navolging !
5. Ik wil mij beteren Ik wil voortaan flinker „peen" zeggen tegen de
duivelsche bekoringen, flinker „peen"
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zeggen tegen de wereldsche aanlokkingen, flinker „peen" zeggen tegen de
opbruisende hartstochten ! Ik wil geen
slaaf meer zijn van de hel, geen slaaf
meer zijn van de mij omgevende ergernis, geen slaaf meer zijn van mijn booze
neigingen ! 0 Jesus, bij de liefde van uw
Goddelijk Hart, door de voorspraak van
Maria, en alle Heiligen, help mij, voorgoed vaarwel zeggen aan dat verachtelijke bedrijf, van altijd maar toe te
geven aan het kwaad, help mij voor
goed het eenige ware, het eenig mooie,
het eenig zalige leven te leiden, het
leven der zelfverloochening. Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
OCTOBER.
Ben ik een goed Oud Retraitant ?
-

1. Onze hulp zij in den Naam des
Heeren, die hemel en aarde gemaakt
heeft ! 0 God, oneindig volmaakte
Geest, Schepper, Heer en Bestuurder
van alle menschen, zend uwen geest uit
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en zij zullen herschapen worden, en Gij
zult het aanschijn der aarde hernieuwen !
• Hernieuwing van mijn leven was het
doel mijner retraite ; hernieuwing van
de voornemens, toen gemaakt, is het
doel dezer recollectie. Dit is dus het
karakter van een goed Oud-Retraitant,
dat zijn leven, hernieuwd en verbeterd
in de retraite, voortgaat in dezelfde
richting, die eenmaal genomen is tij dens
de ernstigste oogenblikken der geestelijke afzondering.
2. 0 God, die de harten der geloovigen door den Heiligen Geest hebt
onderwezen, geef ons in dienzelfden
geest de ware wijsheid te erlangen, en
ons altijd in zijne vertroosting te verheugen ! Wij smeeken U, o Heilige Geest,
door onzen Heer Jesus Christus, dat
wij ons zelven kennen, dat wij onze
fouten verfoeien, dat wij ons levensgedrag verbeteren, dat wij den waren
geest van Oud-Retraitant in ons molten
herstellen, en steeds krachtiger ontwikkelen, tot meerdere glorie der God-
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delijke Majesteit, tot grooter geluk
onzer zielen, tot waarachtig welzijn
onzer medemenschen. Amen.
3. Ben ik een goed Oud-Retraitant ?
Een goed Oud-Retraitant zal de voornemens zijner retraite getrouw blijven
uitvoeren : doe ik dat ? . . . . Welke
voornemens heb ik gemaakt ? . . . ten
opzichte van mijn hoofdgebrek ? . . . .
ten opzichte van mijn dagelijksche gebeden ? . . . . ten opzichte van het veelvuldig biechten en communiceeren ? .. .
heb ik die voornemens ook uitgevoerd ? . . . . ben ik nu en dan toch weer
teruggevallen in de oude zonde ? . . . .
of heb ik alleen maar de eerste dagen
of weken na de retraite trouw vervuld,
wat ik mijzelf had opgelegd en ben ik
sindsdien weer geheel vergeten, wat ik
mij had voorgenomen ? . . . .
Een goed Oud-Retraitant zal ten
minste zorgen geen doodzonde meer to
doen ; want dat is het grootste kwaad....
heb ik misschien toch weer een doodzonde, of meer doodzonden gedaan ? . . .
Een goed Oud-Retraitant zal, zoo hij
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het ongeluk mocht hebben, toch een
doodzonde te doen, daarmede niet
blijven loopen en de biecht uitstellen,
doch zoo spoedig mogelijk gaan biechten . . . . heb ik dat gedaan ? . . . .
Een goed Oud-Retraitant zal nooit
zijn morgen- en avondgebed . overslaan . . . heb ik dat gedaan ?
Een goed Oud-Retraitant zal er naar
streven, elken dag, waarop hij noch door
gezondheidsredenen, noch door huiselijke omstandigheden, noch door plichten van staat verhinderd wordt, het
Heilig Misoffer bij te wonen en te cornmuniceeren . . . heb ik dat gedaan ?
Een goed Oud-Retraitant zal ijveren
voor het Retraitewerk. Overtuigd, dat
hij zelf door de retraite een onbeschrijfelijk groot geluk van God ontvangen
heel t, zal hij meenen, geen naastenliefde te bezitten, zoo hij niet brandt
van verlangen, om dat geluk ook aan
een ander te bezorgen . . . . Ben ik een
propagandist voor het Retraitewerk ?
Heb ik jets, neen, veel over voor hetLiefdewerk „de Retraitepenning" ? .. .
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en stort ik mijn penningske, niet enkel
en alleen uit eigenbelang, maar met
eene goede meening, uit liefde tot God
en uit bezorgdheid voor het welzijn des
naasten ? . . . Spreek ik met geestdrift
over de retraite en tracht ik vooral hen,
wier zielen tot zekere hoogte ook aan
mijne zorgen zijn toevertrouwd, zooals
van echtgenoot of echtgenoote, van
zoons en dochters, van kennissen en
vrienden, van vader en moeder, van
broeders en zusters, van personeel en
bedienden en kostgangers, over te
halen, ook eens een retraite te gaan
houden ? . . . .
Ben ik altijd trouw ter recollectie gekomen ? Denk ik thuis nog wel
eens na over de retraite-gedachten, zelf
opgeschreven, of te vinden in de „levens
repels" of in het „levensprogram" van
het retraite-kerkboekje ? Doe ik
mijn best om ook mijn huisgenooten en
ondergeschikten trouw de recollectie
oefeningen te laten bijwonen ? . . . .
Wanneer het reeds vier of vijf jaar
geleden is, dat ik een retraite mee-
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maakte, zou 't dan voor mijn ziel en
zaligheid, voor mijn gerustheid en gemoedskalmte niet wenschelijk zij n, dat
ik nog eens naar de retraite ging ? . . . .
Een goed Oud-Retraitant zal zich
bijzonder hierop toeleggen, dat hij in
alles een goed voorbeeld geeft, niet uit
schijnheiligheid of uit zucht om geprezen te worden, maar alleen om Christus'
woord in zich te vervullen : Zoo schijne
ook uw licht voor de menschen, opdat zij
uwe goede werken zien, en uwen V ader
verheerlijken, die in den hemel is . . . .
Geef ik overal een goed voorbeeld ? .. .
thuis bij mijn bidden voor en na het
eten ? . . . . door stipte, pleizierige gehoorzaanzheid jegens ouders en oversten ? . . . . door den vrede te bewaren
tusschen de huisgenooten ? . . . . door
do goede gebruiken van het dagelijksche
Rozenkransgebed, van de maandelijksche vernieuwing der toewij ding van
het huisgezin aan het Heilig Hart van
Jesus in eere te houden ? . . . . door alle
ruwe taal te vermij den ? . . . .
Geef ik een goed voorbeeld buitens-
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huis . . . . door nooit te praten, te
lachen of onnoodig om te zien in de
kerk ? . . . . door trouw bij woven der
Heilige Mis, ook door de week ?
door trouw bezoek van Lof, H. Familie, Congregatie en Recollectie ? . . . .
Geef ik een goed voorbeeld bij den
arbeid ? door mij nooit schuldig
te maken aan dagdieverij ? . . . . door
nooit gevaarlijke plaatsen te bezoeken ? door nooit mede te doen met
dubbelzinnige gesprekken ? . . . . door
nooit te vloeken, noch bij 't geringste
driftig te worden ? . . . . door te protesteeren wanneer er tegen God of godsdienst of naastenliefde of reinheid gesproken wordt ? . . . .
4. Mijn Heer en mijn God, toen ik op
den laatsten dag mijner retraite, na de
H. Communie, luide en staande, mijn
geloofsbelijdenis en duivelverzaking
hernieuwde, was ik zoo vast besloten,
een man (of vrouw) van karakter, een
echte katholiek van de daad te zullen
zijn. Helaas ! wat is de mensch toch
zwak, wat valt hij toch gemakkelijk,
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wanneer hij zich niet met beide handen,
door waken en bidden, aan U, zijn
Schepper en Bestuurder, vasthoudt !
Het spijt mij van harte, dat ik zoo dikwijis, misschien door groote, en zeker
door kleine zonden te bedrijven, Been
goed Oud-Retraitant geweest ben !
5. 0 God, ik dank U, dat Gij mij nu
wederom de genade aanbiedt, om het
misdrevene te herstellen, en opnieuw
met goeden moed te beginnen, een
goed Oud-Retraitant, een degelijk en
ijverig Christen te zijn. Sta mij bij o
God ! Gebied, o God, aan uwe inacht ;
bevestig het, o God, wat Gij in ons ge
wrocht hebt tijdens de retraite. Amen.

GEWETENSONDERZOEK VOOR
NOVEMBER.
Bereid om te sterven ?

1. Goddelijke Verlosser der wereld,
wij begroeten U dezen avond als den
Heer en Meester over leven en dood.
De gedachtenis der geloovige zielen in
het vagevuur, zoo eigen aan de Novem-
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bermaand, het drukker bezoek van de
begraafplaatsen, de Heilige Missen tot
lafenis der geloovigen zielen, alles doet
ons toch weer denken aan U, die Rechter zijt over levenden en dooden, die
Lazarus uit het graf riep, aan het dochtertje van Jairus het leven teruggaf, en
den gestorven zoon van de weduwe van
Nairn toeriep : Jongeling, ik zeg u :
sta

!

Ja, Heer Jesus, Gij hebt macht over
leven en dood, macht over ons leven en
over onzen dood ! En Gij hebt het uur
van onzen dood voor ons verborgen
gehouden, en daardoor alleen reeds zet
gij ons aan, zoo te leven, dat wij steeds
tot sterven bereid zijn.
Wij bedanken uwe eindelooze Barmhartigheid, dat gij ons, tot heden toe,
niet hebt laten sterven op een oogenblik, waarop wij niet gaarne voor Uwen
Rechterstoel zouden verschijnen.
2. 0 Heer en God, wij smeeken U,
verlicht ons verstand en versterk onzen
wil, dat wij toch inzien, hoe dwaas het
is, iets te doen, waarmede wij zouden
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huiveren de eeuwigheid in te gaan, en
krachtig mogen besluiten, voortaan z(56
te leven, dat wij geen oogenblik van
ons leven den dood behoeven te vreezen.
3. Zijn er, sinds mijne retraite, of
sedert de laatste recollectie, oogenblikken geweest, waarvan ik nu moet zeggen : ware ik toen gestorven, dan lag
ik nu in de hel ? . . .
O God van barmhartigheid, ik dank
U duizendmaal, dat Gij mij gespaard
hebt ! Waaraan heb ik het toch te
danken, dat ik toen niet onmiddellijk
gestraft ben ? . . . . Niet aan mij zelf,
niet aan hem of haar, die getuige of
medeplichtige van mijn misdaad was,
niet aan hem of haar, die mij tot kwaad
verleidde, niet aan den duivel, voor
wien mijn dood een helsche triomf zou
geweest zijn ; neen, alleen aan U, o
Jesus, mijn Heer en mijn God, die leven
en dood in uw hand draagt, moet ik het
danken, dat ik ben blijven leven, dat
ik tijd en genade kreeg om te biechten,
dat ik nu nog eens, door deze recollectie,
tijd en genade ontvang, om mijn mis-
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drijf naar best vermogen uit te boeten !
Zou ik nu in de toekomst nog ooit een
doodzonde doen, en met onbegrijpelijke
ondankbaarheid mij opnieuw blootstellen aan 't gevaar voor eeuwig te
worden gestraft ? . . . . 0 God, help mij!
Een doodzonde?... Neen, dat nooit
meer
Heb ik die doodzonde reeds goed
gemaakt in een rouwmoedige biecht ?....
Of heb ik op dit oogenblik nog een doodzonde op mijn geweten ? . . . . Dan ben
ik op dit oogenblik nog niet eens tot
sterven bereid 0 mijn God, als ik
U nu verklaar, dat ik zoo spoedig mogelijk zal gaan biechten ? . . . . 0 mijn God,
als ik U nu verzeker, dat ik zoo gaarne
mijn doodzonde zou betreuren en verfoeien uit liefde, uit zuivere liefde tot U,
omdat gij „oneindig volmaakt en beminnelijk in U zelven zijt", o mijn Heer
en mijn God, spaar mij dan om wille
Uwer barmhaitigheid . .
Mijn Jesus, indien ik mij elken avond
vOOr het slapen gaan afvroeg : ben ik
tot sterven bereid ?, zou ik dan mijn
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avondgebed en akte van berouw niet
veel oplettender en vuriger bidden ? .. .
Indien ik 's morgens bij 't opstaan,
en in den loop van den dag, bij 't slaan
van de klok, mij zelven de vraag stelde :
zijt ge tot sterven bereid ?, zou ik dan
zelfs niet vele dagelijksche zonden vermijden ? . . . .
Indien ik bekoord werd, en wist, dat
ik binnen een oogenblik dood zou zijn,
zou ik dan de bekoring niet veel krachtiger bestrij den ?
Wanneer ik kwaad spreek, steel, onbehoorlijke taal uitsla, slordig bid, mijn
tijd in luiheid doorbreng, te veer aan 't
drinken ben, toegeef aan allerlei ijdelheden, in gramschap opvlieg, en plotseling verzekerd was, dat ik binnen een
oogenblik dood zou zijn, zou ik dan niet
onmiddellijk ophouden met kwaadspreken en stelen, met onbehoorlijke
taal en slordigheid in 't gebed, met luiheid en drinken, met gramstorigheid en
ijdelheid ? . . . . Ziedaar, het bewijs, dat
ik mij te midden van zulke taal en zulke
handelingen niet bereid gevoelde om te
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sterven I
Waarom doe ik het
dan ? . . . . Ik kan toch elk oogenblik
sterven
4. Heer Jesus Christus, om de liefde
van uw Goddelijk Hart, vergeef mij die
onbegrijpelijke lichtzinnigheid, die roekelooze waaghalzerij, mij zoo dikwijls
in een staat gesteld te hebben, waarin
ik niet tot sterven bereid was ! Vergeef
mij, arme zondaar, bij de liefde waarmede gij den berouwvollen lnoordenaar,
zoo kort voor zijn dood nog vergiffenis
geschonken hebt, vergeef mij, dat ik
wellicht uren en dagen, weken misschien
in staat van doodzondc ben blijven
voortleven !
5. De dankbaarheid alleen reeds, dat
Gij mij tot heden toe genadig gespaard
hebt, zet mij aan tot het vaste besluit,
geen doodzonde meer te doen, en ook de
dagelijksche zonden zooveel mogelijk
te vermijden. Maar daarenboven dwingen mij de liefde, die ik U thans toedraag en de goede voornemens, die ik in
mijn retraite gemaakt heb, om apostel
te zijn, en zoo te leven, in woord en
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daad, dat, zoo ik plotseling te sterven
kwam, iedereen zich troosten kon met
de gedachte : hij of zij was een van die
menschen, die altijd tot sterven bereid
waren ! Help mij, Heer, met uwe genade. Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
DECEMBER.
Beter geworden ?
i. Tot U, o Heer, verhef ik mijne ziel !
Mijn God, op U vertrouw ik ;
Wit mij niet beschamen !
En laat majn vijanden mij niet
belachen ;
Want at wie U verbeiden,
Zullen niet te schande worden !

Met deze woorden van den Koninklijken Profeet richt zich onze Moeder de
Heilige Kerk tot U, o God en Heer, bij
den aanvang van haar nieuwen jaarkring ! En vvij, Oud-Retraitanten, hier
in recollectie aan uwe voeten neergeknield, maken deze woorden ook tot de
onze ! Tot u, o Heer, verheffen wij onze
8
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zielen, die Gij tij dens onze retraite zoo
geheel zuiver hebt gewasschen in het
zoenbloed van uw Goddelij ken Zoon !
Mijn God, op U vertrouwen wij, die
almachtig zijt, oneindig goed jegens ons
en getrouw in uwe beloften ! Wil ons
toch niet beschaamd maken tegenover
onze vijanden, den duivel, de wereld en
de booze hartstochten Toen wij, als
engelen zoo rein, uit onze retraitebiecht
getreden waren, wisten wij, dat die
vijanden onzer ziel ons zouden blijven
belagen, en onverpoosd zouden beproeven, ons wederom te berooven van uwe
vriendschap, ons of te trekken van den
waren weg ten eeuwigen 'even, ten
minste onzen tred ter Christelijke
volmaaktheid te vertragen. In hoeverre is hun dit in 't afgeloopen j aar
gelukt ? .. .
2. 0 Heer, wij verbeiden uwe hulp !
Wie rechtvaardig is, rechtvaardige zich
nog meer, , en wie heilig is, heilige zich nog
meer,, zoo klinkt het ons toe uit de
Heilige Boeken. Help ons, Heer, bij ons
onderzoek, of wij werkelijk sinds een
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jaar beter zijn geworden in gerechtigheid en heiligheid !
3. Ben ik beter geworden ?
Aan
de hand der uitstekendste kenners van
het ware Christelijke leven, willen wij
onzen zieletoestand toetsen aan de kenteekenen der vooruitgang.
Doe ik sinds een jaar nog zonde ? .. .
doe ik minder geheel vrijwillige dagelijksche zonden ? . . . . •
Wend ik ernstige pogingen aan om de
opwellende driften to onderdrukken ?...
Ben ik in het verdrijven van bekoringen vlugger, krachtiger, standvastiger,
vaardiger geworden ? . . . .
Is mijn neiging tot die zonden, waarvan ik vroeger een gewoonte had, geringer geworden ?
Gelukt het mij, met meer gemak to
weerstaan aan de slechte gedachten ?....
Gevoel ik een grooter walging dan
vroeger van die zonden en fouten, waaraan ik mij voor mijn retraite zoo vaak
schuldig maakte ? . . . .
Doe ik mijn dagelijksch werk minder
dan vroeger uit sleur en gewoonte, meer
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met een zuivere meening, om God te
behagen ?
Kleven aan mijn goede werken, minder
dan vroeger, de hebzucht, de zelfzucht,
de eigenzinnigheid, de ijdelheid ? . . . .
Doe ik mijn dagelijksche plichten nu
langzamerhand zóó, als ware elke dag
de laatste van mijn leven ? . . . . met
den grootsten ijver ? . . . . met de stipste
nauwkeurigheid ? .. .
Begin ik meer vaardigheid te krijgen
in het verrichten van goede werken ?
Doe ik het minder aangename van
mijn plicht met minder tegenzin dan
vroeger ? . . . .
Vind ik meer genoegen in bidden en
in werken van naastenliefde ? . . . .
Volhard ik beter in het bidden en
in het verrichten van goede werken, ook
al ondervind ik er weinig of geen troost
bij ? . . . .
Begin ik al onverschilliger te worden
voor de wereldsche genoegens, die het
hart toch niet tot rust brengen ? . . .
Heb ik, meer dan vroeger, het stille,
ingetogen, werkzame leven lief ? . . .
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Is 't reeds een gewoonte van me geworden, om onder 't werk mijn hart
tot God to verheffen door vurige schietgebeden ? . . • •
Verlang ik vuriger dan vroeger naar
de vereeniging met Jesus in de Heilige
Communie ? . . . .
Heb ik mijn hoofdgebrek al afgeleerd ? . . . . Mijn sterkst ontwikkelde
verkeerde neigingen al geheel in bedwang ? . . . .
Om alles kort samen to vatten, wil ik
mijne ziel nog even de maatstaf aanleggen van den grooten stelregel uit „de
Navolging van Christus" : „Moveel
zult gij voortgang maker), als gij u zelven geweld aandoet."
Doe ik mij zelven genoeg geweld aan
in 't beheerschen van mijn driften ? .. .
in 't overwinnen van mijn nukken en
grillen ? . . . .
Beheersch ik, meer dan vroeger, mijn
trots ? . . . . Beheersch ik, meer dan
vroeger, mijn hebzucht ? . . . . Beheersch ik, meer dan vroeger, den geest
van onkuischheid ? . . . . Beheersch ik,
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meer dan vroeger, mijn afkeer van
dezen of genen ? . . . . Beheersch ik
meer dan vroeger mijn zinnelijke lust
tot eten en drinken ? . . . Beheersch ik,
meer dan vroeger, mijn gramschap ? .. .
Beheersch ik meer dan vroeger, mijn
lichamelijke en geestelij ke traagheid ?...
Eindelijk, daar de lie/de de band der
volmaaktheid is, moet ik mij nog even,
maar heel oprecht, met de hand op het
hart, afvragen : houd ik meer van Jesus
Christus dan vroeger ? . . . . Heb ik
meer voor Jesus Christus over ? . . .
4. 0, mijn Heer en mijn God, mochten wij toch evengoed als uw Heilige
dienaar Augustinus begrij pen, dat wij
slechts zoolang niet achteruitgaan, als
wij wetkelijk vooruitgaan, dat wij op 't
zelfde oogenblik beginnen te vallen, als
wij beginnen stil te staan, dat ons niet
voorwaarts schrijden, terugtrekken is !
Excelsior ! Altijd hooger ! Dat moest
het wachtwoord zijn van uwe OudRetraitanten, o Heer ! Maar, hoe moeten wij ons dan niet schamen, dat wij
nog zoo bitter weinig beter zijn gewor-
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den ! Ontferm U onzer, o Heer, ontferm
U onzer, overeenkomstig uwe groote
barmhartigheid ! Het berouwt ons, dat
wij niet beter ons best deden, ons hoof dgebrek te bestrij den ! Het berouwt ons,
dat wij niet beter ons best deden, u
steeds beter te kennen, U steeds hartelijker te beminnen, U steeds getrouwer
na te volgen !
5. Aanvaard, o Heer Jesus, ons waste
besluit, niet langer half werk te doen in
uwen dienst, doch steeds beter te worden!
0 allerheiligste Maagd en Moeder
Gods Maria, die met de allerstipste getrouwheid, elke genade, u door God
aangeboden, beantwoord hebt met onmiddellijke, volkomen medewerking, en
daardoor tot eene heiligheid zijt opgeklommen, die de heiligheid van alle
engelen en zalige zielen verre overtreft,
bid voor ons, dat wij voortaan, beter
medewerkend met de genaden van bijstand, die Gods goedheid ons voortdurend aanbiedt, steeds beter mogen
worden, tot glorie van God en tot ons
en aller waarachtig geluk. Amen.

GEWETENSONDERZOEKEN.
Tweede reeks.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
JANUARI.
Goddelijke Geboden.
.

1. Ik aanbid u met devotie, verborgen Godheid, schuilend onder schijn van
brood in het heilig Tabernakel ! U zij
lof, U zij eere, U zij glorie ! Dank, oprechten dank brengen wij U voor alle
weldaden, die wij van het begin van ons
leven tot heden toe van U ontvangen
hebben ! Bijzonderen dank brengen wij
U nog eens, dat Gij ons in het afgeloopen jaar gespaard hebt voor de eeuwige
straffen, gespaard hebt voor vele rampspoeden en ongelukken ! Eveneens bedanken wij U, dat Gij ons op dit oogenblik de genade aanbiedt, om in een
nederig gewetensonderzoek uit to boeten, wat wij hebben misdaan en met
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nieuwe, krachtige voornemens het
nieuwe j aar to beginnen.
Wij weten, Heer, dat Gij alle geboden
hebt samengevat in deze twee : „Bemin
God boven al ; bemin uw evennaaste
gelijk u zelven."
Ja, Heer, wij willen U bovenal beminnen, omdat Gij het Opperste Goed
en alle liefde waardig zijt ! En wij willen
uit liefde tot u, onzen naaste beminnen,
gelijk Gij dat wilt, en omdat Gij dat
wilt.
2. Derhalve bidden en smeeken wij
U, dat wij ons levensgedrag, vooral ten
opzichte van onze medemenschen, naar
waarheid mogen kennen, het verkeerde
door oprecht berouw herstellen, en
ernstig streven naar voortdurende vervolmaking.
3. Gij hebt, o God en Bestuurder van
het heelal, onze verplichtingen j egens
den naaste en j egens onszelf neergelegd
in de geboden, die volgen op het vierde
gebod, waarin ons gedrag geregeld
wordt jegens hen, die uwe plaats bekleeden.
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Ik vraag mij daarom eerst nog eens
of : beschouw ik mijne ouders, en hun
plaatsvervangers, en iedere wettige
geestelijke en wereldlijke overheid als
dragers van Goddelijk gezag ? . . . . Betoon ik hun eerbied ? . . . . lief de ? . . . .
gehoorzaamheid ? . . . .
En nu het vijfde Gebod : Gij zult niet
doodslaan. Heb ik mijn naaste, of mij
zelf, kwaad gedaan naar 't lichaam door
doodslag of krenking ? . . . . naar de
ziel, door ergernis ? . . . . Heb ik deze
maand werkelijk geen enkelen keer
ergernis gegeven . . . . noch door oneerbiedigheid in de kerk ? . . . . noch
door ongehoorzaamheid jegens mijn
ouders ? . . . . noch door onbehoorlijke
taal ? . . . . noch door vloeken ? . . .
noch door verleiding ? . .
Heb ik mijn eigen leven nimmer benadeeld door ontucht of onmatigheid ?
Zesde en negende gebod : Gij zult

geen onkuischheid doer, noch begeeren.
Heb ik mij op eenigerlei wijze aan die
afschuwelijke zonde schuldig gemaakt ?
in gedachte ? . . . . in begeerte ? . . . .
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in woorden ? . . . . in werken
Ik, Oud-Retraitant, die mij in de
retraite juist op dit gebied zoo vast had
voorgenomen, niet meer te zondigen, ik
mag mij wel eens afvragen, of ik ook de
middelen gebruik, om de heilige deugd
van reinheid te bewaren ! Denk ik in
bekoringen aan Gods tegenwoordigheid ? . . . . aan God, die alles ziet, ook
de kleinste gedachte en begeerte ? . . . .
ga ik wel dikwijls genoeg te biechten
en te communie ? . . . . bid ik veel ? . . .
roep ik vooral Maria dikwijls aan ? . . . .
ben ik matig in spijs en bijzonder in
drank ? . . . vlucht ik de ledigheid ? . .
bewaak ik mijn zintuigen, vooral de
oogen ? . . . . vermijd ik naar best vermogen de slechte gezelschuppen en gevaarlijke gelegenheden ? . . . .
Zevende en tiende gebod : Gij zult
?

niet stelen, noch lets begeeren van hetgeen
uw naaste toebehoort. Ben ik onrecht-

vaardig geweest ? . . . . heb ik geld.
weggenomen ? of achtergehouden ? . . . . heb ik iemands goed beschadigd of vernield ? dagdieverij,
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woeker of bedrog gepleegd ? . . . . heb
ik 't vroeger gestolene al teruggegeyen ? . . . . of de toegebrachte schade
hersteld ? . . . . heb ik rondgeloopen
met begeerte om te stelen ? . . . . heb ik
mij overgegeven aan gelukspelen, en
hartstochtelijke begeerten gekoesterd
om te winnen ? heb ik iemand
benijd om zijn bezit ? . . . . iemand
kwaad toegewenscht ? . . .
Achtste gebod : Gij zult tegen uwen
naaste geen valsche getuigenis geven ! heb
ik leugentaal gesproken, waardoor een
ander benadeeld werd ? . . . . Heb ik
iemands eer geroofd door lasteren ? . . . .
kwaadspreken ? . . . . kwade vermoedens ? heb ik iemand tot kwaadspreken aangezet . . . . heb ik met
genoegen naar kwaadsprekerij geluisterd ? . . . . wanneer ik iemand verkeerd beoordeeld had, heb ik hem of
haar dan later naar best vermogen in
eere hersteld bij de personen, die mijn
woorden gehoord hebben ? . . . .
4. 0 mijn Heer en mijn God, al is er
bij deze geboden, lets, veel misschien,
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waarvan ik mij niet behoef te beschuldigen, er is toch ook iets, ja veel misschien, dat mij met schaamte doet
zeggen : „door mijne schuld, door mijne
schuld, door mijne allergrootste schuld!"
Helaas, mijn Heer en mijn God, ik
moest sidderen bij de gedachte aan de
woorden, die Gij eenmaal in het oordeel
zult uitspreken : W at gij aan gen van
deze main geringste broeders hebt gedaan,
dat hebt gij aan Mij gedaan. W at gij
niet gedaan hebt aan een van deze geringsten, dat hebt gij ook aan Mij niet
gedaan. Als Gij uw schepselen zoo hoog
acht, hoe moet ik mij dan niet schamen,
dat ik jegens mijn medeschepselen zooveel minachting getoond heb, ja zelfs,
zonder er mij om te bekommeren, door
ergernis en verleiding anderen in staat
van doodzonde heb gebracht. 0 God,
ontferm U mij ner ! Heb medelij den met
mij en met al degenen, voor wie ik een
voorwerp van ergernis geweest ben. Ik
betuig u, uit den grond van mijn hart,
dat ik al mijn zonden tegen de naastenliefde betreur en verfoei !
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5. Ja, Heer, en ik wil het vaste besluit vormen, in dit opzicht, bij den
aanvang van het nieuwe jaar, ook een
geheel nieuw leven te beginnen. Uit
dankbaarheid, dat Gij mij gespaard
hebt, en om het verledene te herstellen,
beloof ik U, dat ik voortaan mijn best
zal doen, nimmer meer door een woord
of daad mijn naaste te krenken, noch
naar de ziel, noch naar 't lichaam. Ik
beloof U, dat ik, wat een Oud-Retraitant past, overal een goed voorbeeld
zal geven, thuis, op straat, op fabriek en
kantoor, op plaatsen van vermaak, in
de kerk ! Heilige Maagd Maria, onder
uwe bijzondere bescherming stel ik dit
heilig besluit. Bid voor mij, dat ik het
uitvoere met getrouwheid en volharding. Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
FEBRUARI.
Goddelijke deugden.

Schepper van hemel en aarde,
almachtige God, een in Wezen en drie1. O
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vuldig in Personen, die ons geschapen
hebt en in wezen houdt, zonder Wien
wij niets vermogen, noch naar het
lichaam, noch naar de ziel, wij verheffen
geest en hart tot U, en erkennen onze
kleinheid, onze zwakheid, onze onwetendheid, onze zondigheid tegenover
uwe grootheic? en almacht, tegenover
uwe alwetendheid en heiligste Maj estelt !
Wij zijn ons bewust, dat wij alles
aan U verschuldigd zijn, en dat Gij
met het volste recht van ons eischt, dat
wij in U gelooven, op U hopen en U
beminnen uit geheel ons hart, met geheel ons verstand en uit al onze krachten.
Is dit de noodzakelijke plicht van alle
redelijke schepselen hier op aarde, heel
bijzonder rust op ons, Oud-Retraitanten, die verplichting, wij1 wij niet alleen
door Uwe genade geroepen zijn tot de
kennis van het ware geloof in Jesus
Christus, en tot het lidmaatschap der
eenig ware Kerk, maar ook omdat wij
in onze retraite van Uwe goedheid zulk
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een groote inwendige vermeerdering
van geloof, hoop en liefde mochten ontvangen.
2. 0 Heer, in alle nederigheid erkennen wij reeds bij voorbaat, dat er nog
zooveel aan de vurigheid van ons
geloof, aan de vastheid van ons vertrouwen, aan de harttijkheid onzer
liefde ontbreekt ; maar toch bidden en
smeeken wij u, open de oogen onzer
ziel, en leer ons onze tekortkomingen
duidelijker inzien, opdat wij gemakkelijker geraken tot een oprecht berouw
en een degelijker verbetering des levens.
3. Hoe staat het met mijn geloof ? .. .
Ik bid dagelijks
. (het past ten
minste, dat ik het dagelijks doe bij mijn
morgengebed ! . . . .) de akte van geloof :
bid ik die met aandacht en overtuiging ? . . . . Wanneer ik in de kerk kom,
stel ik dan een akte van geloof aan de
waarachtige tegenwoordigheid van
Jesus Christus in het allerheiligste Sacrament ? . . . . Mijn kniebuiging, mijn
kruisteeken, mijn handen-vouwen, zijn
teekenen van geloof, maar stel ik die
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handelingen ook zooveel mogelijk met
geloofsbewustzijn ?. . . . Komt er wel
eens een twijfel aan een of ander geloofspunt in mij op ? . . . . En stel ik
dan onmiddellijk een akte van geloof
daartegenover : „O God, ik geloof alles,
wat Gij wilt, dat ik geloof !" ? . . . .
Toon ik mijn geloof, door altijd met
eerbied te spreken over God en godsdienstige zaken ? . . . . Ken ik genoegzaam de waarheden des geloofs ? . . . .
Ben ik eigenlijk niet veel te veel vergeten van mijn katechismus ? . . . . En
strekt dat niet tot oneer voor God en tot
ergernis voor mijn naaste, dat ik zoo
weinig van geloofszaken weet, . . . . mij
van alles op de hoogte houd, behalve
van mijn geloof ? . . . . Zou 't niet veel
beter voor mij zijn, als ik eens wat meer
boeken las, om mijn geloof te versterken ? . . . . wat dikwijler een akte van
geloof stelde ? . . . . Durf ik altijd flink
uit te komen voor mijn geloof ? • •
Durf ik er overal groot op te gaan, dat
ik Katholiek ben ? . . . . Durf ik mijn
geloof te toonen, door het kruisteeken
9
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te maken en te bidden voor en na den
maaltijd, waar die dan ook gehouden
wordt ? . . . . Door het hoofd te ontdekken, wanneer ik voorbij de kerk
ga ? . . . . Heb ik soms boeken en geschrif ten gekocht, gelezen, verspreid,
die gevaarlijk zijn voor het geloof ? . . . .
Toon ik mijn geloof in de Vaderlijke
Voorzienigheid van God, wanneer ik
door ramp of ziekte of tegenspoed getroffen word ? . . . .
Hoe staat het met mijne deugd van
hoop ? . . . . Hoe bid ik 's morgens de
akte van hoop ? . . . . Heb ik een onbeperkt vertrouwen op de almacht, goedheid, getrouwheid en barmhartigheid
van God ? . . . . Maak ik mij wel eens
schuldig aan vertwijfeling, aan mistrouwen, aan kleinmoedigheid, wanneer ik door bekoringen word overstelpt ? . . . . of door zwakheid telkens
in de zonden terugval ? . . . . Toon ik
mijn hoop en vertrouwen op God in de
moeilijke omstandigheden des levens ?
Stel ik dan dikwijls een akte van vertrouwen, bijvoorbeeld door te zeggen :
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„Heilig Hart van Jesus, ik vertrouw
op U" ? . . . Heb ik ook een groot vertrouwen op de voorspraak van Maria ?
van mijn Engelbewaarder ? van
de Heiligen ?
Heb ik mij ooit schuldig gernaakt aan
vermetel vertrouwen ? . . . . door met
opzet in de doodzonde te volharden,
vertrouwende op de barmhartigheid
van God ? . . . . door mij .moedwillig en
onredelijk aan lichaamsgevaar, of zielsgevaar bloot te stellen, denkend, dat
God me toch wel zal helpen ? . . . .
Schuilt er geen vermetel vertrouwen
geen uittarting van God in de handelwijze van een katholiek, die, na een
doodzonde bedreven te hebben, dagen,
weken lang in vijandschap met God
voortleven, terwiji hij toch zoo
dikwijls de gelegenheid heeft om te
biechten ? . . . . Heb ik dat ook soms
niet gedaan ?
Hoe staat het in mijne ziel met de
goddelijke deugd van liefde? . . . . Hoe
bid ik 's morgens de akte van lief de ? .. .
Herhaal ik in den loop van den dag nog
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eens een akte van liefde ? . . . . Zorg ik
vooral voor vurige akten van liefde,
wanneer ik te Communie ga
Eigenlijk is elke zonde in strijd met
de liefde, die ik aan God verschuldigd
ben . . . . heb ik sinds mijn retraite weer
veel zonden gedaan ? . . .
Bijzonder wordt de liefde tot God
geweld aangedaan door overdreven genegenheid jegens eenig schepsel : heb
ik mij daarvan te beschuldigen ? ... .
of door ongeregelde liefde tot rijkdommen en vermaken : heb ik mij daarvan
te beschuldigen 1 of door afkeer
van gebed en godsdienstige verplichtingen : heb ik mij daarvan te beschuldigen ? . . . . Toon ik mijn liefde tot
God, door daden van zelfverloochening ? . . . . Bemin ik mijn evennaaste
waarlijk uit liefde tot God ? . . . .
4. 0 mijn Heer en mijn God, hoe
durf ik tot U opzien, wanneer ik mij
zelven beschouw ! Wat had ik een U
welgevallig schepsel kunnen zijn, wat
had ik mijzelf en anderen gelukkig gemaakt, wanneer ik nooit gezondigd had
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tegen het geloof, of tegen de hoop, of
tegen de liefde, wanneer ik altijd een
vurig geloof, een onbeperkt vertrouwen, een hartelijke liefde had gehad
Ik, Oud-Retraitant, die zooveel genadehulp, zooveel gunsten en gaven
van uwe goedheid heb ontvangen, ik,
die geroepen was, om zelfs in anderen
het geloof op te wekken en te versterken, het vertrouwen aan te wakkeren,
en de liefde te doen ontvlammen, ik
ben zelf zoo traag geweest in de beoefening dier allernoodzakelijkste, Goddelijke deugden.
Heer, het spijt mij, het is mij van
harte leed, ik heb er berouw over.
5. 0 God van goedheid, voltooi in
mijn hart het groote werk, dat Gij gedurende mijn retraite in mijn hart begonnen zijt ! Help mij toch, ik bid en
smeek het U, bij de liefde van het
Goddelijk Hart van Jesus, door de
voorspraak van Maria, help mij toch,
voortaan inwendig te zijn, en uitwendig
mij te toonen, in woord en daad, een
mensch met een vurig, diep-overtuigd
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en practisch geloof, met een rotsvast
vertrouwen, en vooral met een innige,
krachtige, edelmoedige, zelfverloochenende liefde tot U. Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
MAART.
Zedelijke deugden.

Almachtige, alwetende, alomtegenwoordige God, zie ons, Oud-Retraitanten, hier voor U nedergeknield,
om de groote genade van inkeer in ons
zelven, uit uwe handen met nederige
dankbaarheid to ontvangen. Het is uw
Heilige Wil, dat wij het kwade laten
en het goede doen, onze ondeugden bestrij den en de deugden beoefenen. Geen
enkele ondeugd mogen wij in ons hart
toelaten, geen enkele deugd verwaarloozen.
„Keer in u zelf en onderzoek den
akker uwer ziel", zoo roept Gij ons toe,
„wied het onkruid, en doe het goede
zaad door zorgzame behandeling ontkiemen, opbloeien en vruchten dragen."
1.
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Heer en Meester van al het geschapene, help ons doen, wat Gij beveelt, en wij zullen al het bevolene volbrengen ! Wij zullen in ons hart gaan
zoeken naar de vier voornaamste deugden, waartoe alle andere deugden kunnen worden teruggebracht, en, geholpen
door uwe genade van bijstand, wieden
wat gewied, aankweeken, wat aangekweekt moet worden.
Wij smeeken uwe hulp af, door de voorspraak van alle Heiligen, die in de vier
kardinale of hoofd-deugden hebben uitgemunt, vooral door de voorbede van
den Heiligen Jozef, die in deze (of de
komende) maand zoo geheel bijzonder
in de Katholieke Kerk vereerd wordt,
en die juist om zijne voorzichtigheid,
rechtvaardigheid, sterkte en gematigdheid, den lof aller eeuwen zoo overvloedig verdient.
3. De eerste hoofddeugd
wij hebben 't als kind in den katechismus geleerd — is de voorzichtigheid. Door deze
deugd, zonder welke geen enkele andere
deugd kan bestaan, vermij den wij in all€
2. 0
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omstandigheden des levens wat schadelijk, en doen wij, wat wenschelijk is
voor onze ziel en zaligheid.
Heb ik een doodzonde gedaan ? . . . .
Dan heb ik mij aan een allergrootste
onvoorzichtigheid schuldig gemaakt,
want wat is onvoorzichtiger, dan zich
vrijwillig in een toestand te brengen
van vijandschap met onzen God en
Schepper, in een toestand, die eigenlijk
een eeuwige verdoemenis waardig is ?
0 God, wees mij, arme zondaar,
genadig
Heb ik de gelegenheden, de aanleidingen tot doodzonde vermeden ? . . .
De voorzichtigheid eischt toch van mij,
dat ik mij niet blootstelle aan 't gevaar
van voor eeuwig verloren te gaan
0 God, wees mij, arme zondaar,
genadig !
Ben ik voorzichtig in 't gebruik van
woorden ? . . . van oogopslagen ? . . . .
van handen ? . . . .
Heb ik in bekoring het bidden verzuimd ? . . . . Dan ben ik onvoorzichtig
geweest
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Heb ik dikwijls nagelaten te communiceeren, ofschoon ik er tijd voor
had ? . . . . Dan ben ik toch onvoorzichtig geweest, door zulk een uitstekend middel ter zaligheid te verwaarloozen
Heer Jesus, Gij hebt gezegd : De
kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger
dan de kinderen des lichts, wat hun eigen
kring aangaat. Slaat dit verwijt ook op
mij ? . . . . Ben ik ook misschien wel
heel voorzichtig en tijdelijke, stoffelijke,
vergankelijke, ijdele dingen, maar vreeselijk roekeloos in onvoorzichtig, waar
't geldt de geestelijke belangen van
mijn ziel . . . . of van de zielen van hen,
die aan mijne zorg zijn toevertrouwd ?...
De tweede hoofddeugd is de rechtvaardigheid. Bloeit die deugd in mijne
ziel ? . . . . Geef ik aan God, wat aan
God toekomt, en aan den naaste, wat
aan den naaste toekomst ? Aan
God : eerbied in 't gebed ? . . . . eerbied
bij 't noemen van zijn Heiligen Naam ?
heiliging van den Zondag ? . . . . gehoorzaamheid aan zijne wetten ?
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dankbaarheid voor zijne weldaden ?
Aan den naaste : rechtvaardigheid
in den handel ? . . . . waarheid in het
spreken ? . . . . dankbaarheid voor betoonde diensten ?
vriendelijkheid
in den omgang ?
barmhartigheid
en vergevensgezindheid ?
Betuig ik aan mijne ouders, hunne
plaatsvervangers en iedere geestelijke
en wereldlijke overheid, eerbied ? . . . .
lief de ? . . . . gehoorzaamheid ? . . . .
De derde hoofddeugd is de sterkte,
zonder welke geen enkele deugd stand
houdt, zoodra er groote moeilijkheden,
levensgevaren dreigen. Bezit ik die
zedelijke sterkte ? . . . . Ben ik sterk
en standvastig in 't bekampen van bekoringen, al zijn ze nog zoo hevig, nog
zoo langdurig ? . . . . Ben ik sterk en
standvastig in 't verwijderen van wereldsche ergernis, al kost 't mij den
spotlach en verachting der boozen ? .. .
Ben ik sterk en standvastig in 't beheerschen der hartstochten, al bruisen ze
nog zoo hevig omhoog ? . . . .
0 God, wees mij, arme zondaar, ge-
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nadig ! Hier vooral gevoel ik, hoeveel
mij nog aan deugd ontbreekt ! Hoe
dikwijls ben ik niet zwak, ellendig zwak
geweest
De vierde hoofddeugd is de gematigdheid, een deugd, die den mensch in
staat stelt, de juiste maat te houden bij
alles, waartoe de natuur, die vaak zoo
ongeregeld is in hare eischen, hem aanzet. De gematigdheid is het, die vooral
den smaak en het gevoel, den trots en
den toorn in toom houdt.
Heb ik mij schuldig gemaakt aan
overdaad in spijs en drank ? . . . . aan
gedachten, begeerten, woorden, werken
van onzuiverheid ?
ben ik trots,
ijdel, aanmatigend, eigenzinnig ?
bedwing ik altijd mijn drift en gramschap ? . . . . bewaar ik immer de zachtmoedigheid ? . . . .
4. 0 God en Schepper, die den
mensch gemaakt hebt naar uw beeld
en gelijkenis, en hem tot taak op deze
aarde gegeven hebt, dat beeld en die
gelijkenis steeds volmaakter uit te
drukken in 't vrij blijven van alle on-
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deugd en 't beoefenen van alle deugd,
hoe heb ik dat beeld en die gelijkenis
van U in mijne ziel bezoedeld en bedoryen door mijne onvoorzichtigheid, onrechtvaardigheid, laffe zwakheid en
onbedwongenheid der hartstochten !
En 'k had toch zoo plechtig in mijne
retraite beloofd, vooral die of die ondeugd uit te roeien, vooral die of die
deugd zoo volmaakt mogelijk te beoefenen ! Het is mij van harte leed, gezondigd te hebben, omdat ik daardoor uwe
rechtvaardige straffen verdiend heb,
en U heb beleedigd, die vol goedheid zijt
jegens mij en oneindig volmaakt en
beminnelijk in U zelven
5. Uit lief de tot U betreur en
verfoei ik mijne zonden en ik maak het
vaste voornemen, met de hulp uwer
genade mijn leven te beteren en U nooit
meer te beleedigen.
Van nu of tot aan de volgende recollectie wil ik mij bijzonder toeleggen
op voorzichtigheid, rechtvaardigheid;
sterkte en gematigdheid.
Heilige Jozef, allervoorzichtigste,
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allerrechtvaardigste, allersterkste,
zuiverste Heilige Jozef, bid voor mij.
Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
APRIL.
Dagelijksche gebeden.

1. Heer Jesus Christus, die gezegd
hebt : Vraagt en u zal gegeven worden ;
zoekt en gij zult vinden ; klopt en men zal
u open doen, nederig voor U neerge-

knield, vragen wij U om genade, zoeken
wij bij U vergiffenis onzer zonden,
kloppen wij bij U aan om kracht in den
strip d !
Als Oud-Retraitanten hebben wij
reeds zoovele genaden van U ontvangen, werd ons reeds zoo herhaaldelijk
vergiffenis geschonken, kregen wij zooveel kracht om het kwade te laten en
het goede te doen. En toch moeten wij
blijven vragen en bidden, want gij hebt
geleerd, dat wij altoos behoorden te bidden, en nooit den moed te verliezen.

Helaas, wij gevoelen, dat wij dat niet
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altijd hebben gedaan, en daarom dikwij is zoo ontrouw zijn geworden aan de
goede voornemens onzer retraite.
2. O Heer, help ons nauwkeurig
onderzoeken, hoe wij onze dagelijksche
gebeden doen ; stel zoo levendig mogelijk voor onzen geest, aan hoe vele en
hoe groote verzuimenissen en slordigheden wij ons schuldig maken in het
gebed, opdat wij met schaamte en verlegenheid vervuld, onze tekortkomingen betreuren en verfoeien, de beste
voornemens maken voor de toekomst, en
nimmer ophouden met bidden.
3. Doe ik mijn dagelijksche gebeden ? . . . . en doe ik ze goed ? .. .
Het eerste gebed van den Christen
is het kruisteeken : maak ik 's morgens
bij het opstaan terstond het kruisteeken, . . . . en hoe ? . . . .
Dan volgt de korte opdracht van
den begonnen dag aan God : zeg ik
trouw „Alles voor U, allerheiligst Hart
van Jesus ?" . . . .
Dan komt het morgengebed : doe ik
dat ? . . . . Sla ik het niet soms of dik-
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wijls over ? . . . . en hoe doe ik het ? .. .
Hoe kan ik toch zegen verwachten over
den arbeid van den dag, wanneer ik
den dag begin met mijn plicht te verzuimen tegenover God
Het waardigste en krachtigste gebed
is het godvruchtig bijwonen van het
Heilig Misoffer met communiceeren.
Ga ik alle dagen 's morgens naar de
kerk, om 't een en 't ander te doen, of,
bij gebrek aan tijd, tenminste of Mis te
hooren of te communiceeren?... en
zoo dat ook al niet gaat, althans even
Jesus Christus te bezoeken in zijne
woning ? Of, zoo cat zelfs niet in
mijn macht is, verklaar ik dan tenminste aan mijn God en Zaligmaker :
„Neer, ik zou vandaag gaarne Mishooren en communiceeren, doch het is
me onmogelijk ; evenwel vereenig ik
mij met alle Heilige Misoffers op aarde
en verklaar U, dat ik U thans gaarne
in de Heilige Communie zou ontvangen" ? . . .
Wat zou mijn dag verdienstvoller
zijn, wat ontving ik meer genadekracht,

144 GEWETENSONDERZOEK 2. -- APRIL.

indien ik op deze wijze medeleefde met
den verborgen, liefdevollen God !
Bid ik altijd vOOr en na het eten ? .. .
Verzuim ik het nooit ? . . . . Ook niet
als ik buitenshuis eet ? . . . . En is mijn
kruisteeken dan niet dikwijls buitengewoon haastig en oneerbiedig ? . . . .
Bid ik nog wel eens in den loop der
dagelijksche bezigheden ? . . . . Wanneer ik voorbij een kerk kom ? . . .
Wanneer 's morgens, 's middags en
's avonds de „Engel des Heeren" geluid
wordt ? . . . . Wanneer een bekoring in
mij opkomt ? . . . .
Indien ik in zonde gevallei ben, was
het dan niet altijd, wij1 ik verzuimde
te bidden ? . . . .
Ben ik gedurende den dag niet dikwijls alleen en kan ik dan niet, zonder
aan mijn werk schade te doen, den
alomtegenwoordigen, alzienden, alwetenden God bidden, met het hart, meer
nog dan met de lippen ? . . . . Hoe werd
mijn leven niet rijker aan verdiensten,
indien ik nu en dan, inwendig althans,
zeide : „Mijn Jesus, barmhartigheid
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voor de arme zondaars !" „Hart van
Jesus in doodstrijd, ontferm U over de
stervenden" . . . . Dat kan toch iedereen, daar behoeft men toch niet geleerd
voor te zijn, daar heeft men toch alleen
maar een beetj e onzelfzuchtigheid en
edelmoedigheid voor noodig ?
Bid ik 's avonds, 't zij alleen, 't zij in
den huiselijken kring, het Rozenhoedje?
En geschiedt dat zegenrijke gebed met
inwendigen en uitwendigen eerbied ?. . .
Tracht ik mijn aandacht te boeien,
door mij telkens een geheim uit het
leven en lij den. van Jesus voor oogen te
stellen ? . . . . door dit gebed, in zijn
geheel of bij gedeelten, tot verkrijging
van bijzondere gunsten, voor mij zelf of
voor anderen, aan God door Maria's
handen op te dragen ? . . . .
Hoe bid ik mijn avondgebed ? . . . .
Vergeet ik het dikwijls ? . . . . Bid ik
het dikwijls slordig en zonder aandacht ? . . . . Verzuim ik daarbij vaak,
mijn geweten te onderzoeken ? . . . . Is
het niet onbegrijpelijk lichtzinnig, dat
een mensch zich te slapen durft leggen,
10
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zonder van te voren zich afgevraagd
te hebben : „heb ik iets op mijn geweten
waarmee ik niet gaarne zou sterven ?
Heb ik iets misdaan, waarmede ik zou
huiveren, voOr Gods Rechterstoel te
verschijnen ?" ..
Heb ik nu al geleerd, om wanneer ik
opzie naar een kruisbeeld, of voorstelling van Jesus' Goddelijk Hart, of
beeltenis der Heilige Moedermaagd,
inwendig een akte van geloof, of van
hoop, of van lief de of van berouw te
bidden ? . . . . Waartoe dienen toch
anders die afbeeldingen, zoo niet om
's menschen hart boven het tijdelijke
te verheffen naar 't eeuwige en onvergankelijke ? . . . .
Is eindelijk, over 'te algemeen genomen, mijn dagelijksch bidden, niet veel
te veel uitsluitend lippenbeweging ? .. .
Dat is toch Been bidden I
Bidden
is toch het hart tot God verheffen, aan
God iets vragen, zij n ziel bewust in
verbinding stellen met haar Schepper en
eenig Geluk
4. 0 mijn God, het verwondert mij
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nu niet meer, dat ik zoo weinig vooruitgang maak in de Christelijke volmaaktheid, dat ik zelfs nog zonden doe, dat
ik dikwijls zoo weinig troost en opgewektheid gevoel, dat ik vaak zoo traag
ben in 't verdrijven van duivelsche
bekoringen ! Ik bid to weinig en to
lauw ! 0 God, vergeef mij mijne tekortkomingen in het gebed, vergeef mij,
dat ik door verwaarloozing van 't gebed
tot zonde ben gekomen Wat zou ik
een gelukkige mensch zijn, wanneer ik
met de hand op het hart kon zeggen :
ik houd God altijd voor oogen !
5. Heer Jesus Christus, Goddelijke
Leermeester der wereld, wat ware de
wereld een paradijs, indien er door alle
bewoners tienmaal meer en tienmaal
beter gebeden vverd ! Met de Apostelen
roepen wij U toe : Heer, leer ons bidden !
Moge deze recollectie-oefening, die toch
zeker tot uwe meerdere eer en glorie
strekt, ons de genade verwerven, dat
wij van nu af, onze dagelijksche gebeden getrouwer en godvruchtiger verrichten ! Dan weten wij zeker, dat wij
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menschwaardiger zullen leven, meer
aan Uwe Goddelijke Majesteit zullen
behagen, krachtiger zullen medewerken
aan de uitbreiding van uw Rijk, troost
en tevredenheid in ons hart zullen
ronddragen, en in tijd en eeuwigheid
gelukkig zullen zijn. Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
MEI.
Biechten en Communiceeren.

1. O allerheiligste, allerzuiverste, onbevlekte Moedermaagd Maria, nu de
Meimaand in het land treedt, en de
natuur haar liefelijkste schoonheid in
bloem en bloesem ontplooit, wenden wij
onze blikken tot U, o nooit volprezen
schoonheid, die Engelen in verrukking
brengt. Wij danken God, dat wij van of
onze prilste j eugd u hebben leeren
kennen en beminnen ! Wij danken God,
dat wij in onze retraite ons bijzonder
aan U hebben mogen toewij den ! Wij
danken God, dat ons deze recollectie
geschonken wordt, waarin wij met vertrouwen ons tot u kunnen wenden, om
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vergiffenis van Jesus te bekomen voor
de zonden en fouten, sinds de vorige
recollectie bedreven, en nieuwe kracht
te verkrijgen, om de voornemens onzer
retraite voortaan beter uit te voeren.
2. 0 allerzuiverste Maagd en Moeder
der schoone liefde, is 't om uwe zuiverheid en uwe liefde, dat God u van eeuwigheid uitverkoos tot Dochter des
hemelschen Vaders, tot Moeder van
den tweeden Persoon der allerheiligste
Drieeenheid, tot Bruid van God den
Heiligen Geest, dan gevoelen wij in ons
een hevig verlangen, U na te volgen
in die zuiverheid en in die liefde tot
God. En zijn het niet de Biecht en de
H. Communie, die Gods Goedheid ons
schonk, als alleruitstekendste middelen,
om toe te nemen in de zuiverheid des
harten en in de liefde tot God ? Help
ons dan, o Maria, met naarstigheid
onderzoeken, in hoeverre wij in 't gebruik van die middelen te kort zijn
geschoten, help ons, die Goddelijke
hulpmiddelen in te toekomst veelvuldiger en godvruchtiger te benutten.
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3. Zou ik kunnen optellen, hoe dikwijls ik reeds in mijn leven het Heilig
Sacrament der Biecht ontvangen heb.
Hoeveel jaren ? . . . . En hoe dikwijls
per jaar ? . . . . Mijn God, wat een ontelbare genaden ! Evenzoovele malen moet
ik u bedanken voor uwe barmhartigheid !
En heb ik dat Sacrament altijd in de
vereischte gesteltenis ontvangen ? . . . .
Hoe was mijne voorbereiding ? . . . .
Ben ik steeds begonnen, met nederig en
vertrouwvol aan God te vragen, dat ik
mijne zonden goed mocht kennen, er
een waar berouw over mocht hebben,
en ze goed mocht belij den ? . . . . Hoe
doe ik gewoonlijk mijn gewetensonderzoek voor de biecht ? . . . . Gaat dat
vaak niet te haastig en te slordig ? . . . .
Zou ik niet veel beter en ook veel gemakkelijker mijn gewetensonderzoek
voor de biecht verrichten, als ik de
gewoonte had, elken avond, voor het
slapen gaan, mijn gewetensonderzoek
te doen ? . . . . Dat heb ik toch als kind
geleerd, het staat toch uitdrukkelijk in
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het „avondgebed", dat wij uit den
katechismus moesten leeren
Is mijn berouw altijd goed geweest ?
Heb ik er wel steeds goed aan gedacht,
dat er van vergiffenis geen sprake kan
zijn, als in het berouw niet het vaste
voornemen ligt opgesloten, om, met
Gods genade, niet meer in de zonde toe
te stemmen ? . . . . Heb ik niet dikwijls
veel te weinig zorg aan het berouw
besteed ? . . . .
Hoe deed ik de belijdenis der zonden ? . . . . Ben ik altijd oprecht geweest
in den biechtstoel ? . . . . 't Is toch beter
niet te biechten, dan een doodzonde te
verzwijgen ? . . . .
Heb ik de boete altijd trouw volbracht ? . . . .
Maak ik wel een genoegzaam gebruik
van het Sacrament der biecht ?
Behoor ik misschien tot die lichtzinnige
katholieken, die, als zij 't ongeluk gehad hebben, een doodzonde te bedrijven, in plaats van te gaan biechten,
de Biecht maar uitstellen en dagen,
weken soms, roekeloos in staat van
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doodzonde blijven voortleven ?
Wanneer ik gewoonlijk slechts kleine
zonden te biechten heb, zorg ik dan
toch voor een goed en oprecht berouw ? . . . .
En hoe staat het met de Heilige
Communie ? . . . . Zou ik het aantal
keeren kunnen tellen, dat Jesus Christus zich met mij in de Heilige Communie op de innigste wijze vereenigd
heeft ? . . . . En hoe zijn al die Communion geweest ? . . . . Waren er heiligschennende Communion bij ? . . . . 0
Jesus, vergeef het mij
Hoe zijn tegenwoordig mijn Heilige
Communion ? . . . . Ik zorg er natuurvoor, nuchter te zijn, van of 's
nachts twaalf uur ; maar zorg ik ook
voor een goede voorbereiding ?
Zou ik niet veel meer troost, en zeker
veel meer geestelijk voordeel van mijn
Communion gehad hebben, als ik mij,
van te voren, beter had opgewekt tot
een vurig geloof, tot een onbeperkt vertrouwen, tot een hartelijke lief de ? . . . .
Men klaagt soms, dat men zoo weinig
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godsvrucht gevoelt bij het communiceeren, maar 't antwoord zou kunnen
zijn : Gij maakt het er ook naar
Denkt ge aan uw communie 's avonds,
als ge slapen gaat ? . . . . Denkt ge aan
uw communie, wanneer ge 's morgens
opstaat ?
Denkt ge aan uw corn
munie, onderweg naar de kerk ?
Hoe gemakkelijk zou de inwendige eerbled en godsvrucht in mijn hart ontluiken, indien ik wat meer zorg had
voor den uitwendigen eerbied
Hoe durf ik te klagen over dorheid en
koudheid, wanneer ik mij veroorloof,
zelfs vlak voor de Heilige Communie
nieuwsgierig rond te zien, wie er
komt en gaat, hoe deze of gene gekleed
is !...
Ben ik nu sinds mijne retraite zoozeer toegenomen in lief de tot mijn
Goddelijken Verlosser, dat ik elken dag
waarop ik niet te communie kan gaan,
ten minste een geestelijke communie
doe ? . . . .
Heb ik, ook door de week, gecommuniceerd
. of minstens het Heilig
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Misoffer bijgewoond, telkens, als ik er
tijd voor had 2
4. Allerheiligste Maagd Maria, Moeder van Jesus en onze Moeder, die in
ons, uwe aangenomen kinderen niets
liever ziet, dan zuiverheid des harten
en lief de tot uw Goddelijken Zoon,
vraag voor ons, wij smeeken het u met
nederigheid en kinderlijk vertrouwen,
vraag voor ons vergiffenis voor onze
tekortkomingen, nalatigheden, oneerbiedigheden, verwaarloozingen ten opzichte van de Sacramenten der Biecht
en der Heilige Communie ! Wat zouden
wij vele zonden niet bedreven hebben,
wat zouden wij refiner naar ziel en
lichaam, wat zouden wij thans tevredener en gelukkiger zijn, indien wij een
veelvuldiger en godvruchtiger gebruik
hadden gemaakt van die twee Sacramenten I
5. 0 nooit volprezen Koningin des
hemels, wij weten, dat wij nooit zekerder uwe gunst en voorspraak en bescherming kunnen verwerven, dan
door uwen Goddelijken Zoon zoo goed

,
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mogelijk te vereeren ! Ook bij U geldt
de algemeene natuurwet : wie het hart
eener moeder wil winnen, moet haar
kind goed doen Wij zullen dan deze
maand, aan U bijzonder toegewijd, niet
alleen met de grootste nauwkeurigheid
onze zonden biechten, maar ook zoo
dikwijls mogelijk te communie gaan,
overtuigd, dat gij ons dan zeker zult
bijstaan in leven en dood. Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
JUNI.
Huiselijke deugden.
1. Goddelijk Hart van Jesus, peillooze diepte van alle deugden, in deze
recollectie voor de maand Juni, herinneren wij ons zoo gaarne, hoe wij, op den
laatsten dag onzer retraite, in de allerbeste en allergelukkigste stemming, ons
zelf met heel ons huisgezin aan U hebben toegewijd.
In die toewij ding hebben wij zelf uitgedrukt, hoe ons huisgezin, waar Gij,
o Goddelijk Hart van Jesus, als Koning
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heerscht, wezen moet. „Moge het zijn",
zoo hebben wij gebeden, „gelijk het
Huisgezin van Nazareth, — de woonplaats van levendig geloof, — van kinderlij ken eerbied, — van onderlinge
liefde,— van arbeidzaamheid en orde,
van vrede en bovenal van godsvrucht."
2. 0 Koning der harten, verlicht ons
verstand, dat wij goed mogen onderzoeken, of ons huisgezin aan die beschrijving beantwoordt, en versterk
onzen wil, dat wij alles in 't werk mogen
stellen, om U in waarheid to doen heerschen in onze harten en in onze huisgezinnen ! Wij smeeken het U, door de
voorbede van Maria en Jozef, die met
zooveel godsvrucht en liefde alles, wat
zij van U hoorden en zagen, dertig
jaren achtereen in hun hart bewaarden
en overwogen.
3. Is het huisgezin, waar ik hoofd of
lid van ben, de woonplaats van levendig
geloof ?

Wordt er goed gebeden, 's morgens
en 's avonds, vOor en na het eten ? . . . .
Hoort men er nimmer vloeken ? . . . .
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Noch spotten met den godsdienst ? . . . .
Is er een beeltenis van het Heilig Hart
van Jesus, waarvoOr dikwijls, vooral op
den eersten Vrijdag der maand, wordt
neergeknield, om de toewij ding te hernieuwen ? Gaat men bij ons veel
te Communie ? . . . Gelukkig het huisgezin, waar elken dag minstens een lid
te communie gaat I
Is het huisgezin, waar ik hoofd of lid
van ben, de woonplaats van kinderlijken eerbied?.. . . Wordt er van jongs
of de gehoorzaamheid ingeprent en beoefend ? Spreekt men er altijd met
eerbied tot en over de ouders ? . . . .
Gedragen de ouders zelf zich zóó, dat
zij door hun woorden en werken nooit
ergernis geven aan de kinderen ? . .
Weten de kinderen de mogelijke gebreken der ouders z(56 te verdragen, dat
de eerbied nimmer vermindert ?
Is het huisgezin, waar ik hoofd of lid
van ben, de woonplaats van onderlinge
liefde ? . . . . Wordt er nooit door de
ouders getwist in tegenwoordigheid van
de kinderen ? . . . . Werken vader en
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moeder elkander niet tegen in de opvoeding der kinderen ? . . . Hebben
man en vrouw elkander z(56 lief, gelijk
Jesus zijne Kerk en de Kerk Jesus bemint ? . . . . Verdraagt men elkanders
gebreken en tracht men zijn eigen gebreken te verbeteren ? . . . . Heerscht
er eendracht en behulpzaamheid en
verdraagzaamheid tusschen broeders
en zusters ? Tracht men elkander
het leven zoo aangenaam mogelijk te
maken ? . . . .
Is het huisgezin, waar ik hoofd of lid
van ben, de woonplaats van arbeidzaarnheid ? . . . .Wordt aan de kinderen van
jongs of geleerd, altijd met iets nuttigs
bezig te zijn ? . Wordt er niet te
veel tijd verknoeid aan buurpraatj es of
kibbelarijen ? . Worden de vruchten
van den arbeid, het geld, altijd goed
besteed ? . . . . Worden de kinderen niet
te dikwijls de straat op gestuurd, wanneer het beter was, ze thuis te houden
en aan een of ander nuttig werk te
zetten ? . . . .
Is het huisgezin, waar ik hoofd of lid
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van ben, de woonplaats van orde ?
Is er een vaste tijd van opstaan en
slapen gaan ? . . . . Wordt er op gelet,
dat de jongelingen en jonge dochters
nooit later, dan den gestelden tijd
's avonds thuis komen ? . . . . Wordt
ook in dien zin de orde onderhouden,
dat men geen enkel kind onrechtmatig
bevoordeelt en voortrekt boven de
anderen ? . . . . Letten de ouders er op,
of de kinderen op tijd in de kerk zijn, op
tijd biechten en communiceeren ? . . . .
Op tijd naar school gaan, en thuis het
schoolwerk naar behooren doen ? . . . .
Is het huisgezin, waar ik hoofd of lid
van ben, de woonplaats van vrede ? . . . .
Hoort men bij ons vloeken ? . . . Ruwe,
harde woorden spreken ? . . . . Twisten
en krakeelen En, mocht er eens
onmin zijn, trachten de anderen dan,
zoo spoedig mogelijk vrede to brengen
tusschen de twistende partijen ?
Of stookt men soms elkander op
door oorblazerij en kwaadspreken ? . . .
Is het huisgezin, waar ik hoofd of lid
van ben, de woonplaats bovenal van
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Letten de ouders er
op, dat de kinderen niet alleen bidden,
maar godvruchtig bidden ? . . . . En
geven zij zelf het voorbeeld ? . . . . Wordt
er thuis nu en dan uit een geestelijk
boek gelezen of voorgelezen
Beijvert men zich, zoo dikwijls mogelijk
te communie te gaan ? . . . . Wordt er
in de Meimaand ter eere van Maria, en
in de Junimaand ter eere van het
Goddelijk Hart van Jesus iets bijzonders gedaan ? . . . .
4. Heer Jesus Christus, die beloofd
hebt, dat Gij de woningen zult zegenen,
waar de beeltenis van uw Goddelijk
Hart wordt uitgesteld en vereerd, wij
vragen U vergiffenis, dat ons huisgezin
nog lang niet genoeg beantwoordt aan
de verlangens van Uw teederminnende
liefde ! Wij weten toch, dat overal waar
levendig geloof, kinderlijke eerbied,
onderlinge liefde, arbeidzaamheid en
orde, vrede en godsvrucht heerschen,
de zonde niet gemakkelijk zal binnendringen, en zonde is toch het grootste
kwaad, dat op aarde denkbaar is !

godsvrucht

?

.

.

.

.
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5. Goddelijk Hart van Jesus, help
ons toch, alles in het werk to stellen, dat
noch wij, noch onze huisgenooten zonde
doen. Moogt gij zó(5 heerschen in onze
harten, en in onze huisgezinnen, dat
Gij ook weldra heerscht in heel de maatschappij, want aan U, o Koning van
het Rijk Gods, komt alle eer en alle
liefde toe, op aarde als in den hemel, in
alle eeuwigheid ! Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR

JULI.
Maatschappelijke deugden.

1. Toen wij, o Goddelijke Zaligmaker, op den laatsten dag onzer retraite, gezamenlijk en met luider stem,
ons zelf hebben toegewijd aan onze
Lieve Vrouw, de Voorspreekster en Beschermster van ons alien, klonk het uit
onzen mond en meer nog uit ons hart :
„Verkrijg voor ons, o machtige Moeder, liefde tot den arbeid, moed in den
strijd, geduld in het lijden, en standvastigheid in de deugd. Mogen wij alien,
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door woord en daad, apostelen zijn voor
het heil der zielen, voor Christus en zijn
Kerk."
Wij waren toen ook vast besloten,
niet alleen de huiselijke deugden, maar
ook de maatschappelijke deugden to
beoefenen, U ter eere, ons zelf tot zaligheid, onzen medemenschen tot heil en
heilzaam voorbeeld.
Indien wij, sinds dien tijd tot heden
toe, trouw en onverpoosd, al die aposteleigenschappen aan den dag gelegd en
benuttigd hebben, aan U dan dank
daarvoor gebracht, o Koning Jesus,
zonder wiens voorbeeld en zonder wiens
genadewerkingen wij tot niets goeds in
staat waren geweest.
2. Doch indien wij, sinds dien tijd tot
heden toe, eens of meermalen gefaald
hebben in een of meer dezer maatschappelijke, apostolische deugden, leer
het ons dan duidelijk inzien, o Heer, en
ontvlam onze harten van zulk een
hevige liefde tot U, dat die liefdegloed
ons loutere en zuivere van smetten,
en opnieuw ons ontsteke van heiligen
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jiver, om uit te munten in uwen dienst.
3. Liefde tot den arbeid heb ik U, o
Jesus, door Maria's voorspraak, afgebeden. Is die liefde tot den arbeid, die
werklust ook werkelijk in mij tot daden
gekomen ? . . . . Kan ik zeggen, dat
ik ijverig het mij opgelegde werk heb
volbracht ? Geen tijd verspild heb
met ijdele praat . . . . nuttelooze vermaken . . . en luiheid ? . . . . Heb ik
die liefde tot den arbeid ook getoond
buiten den verplichten werktijd, door
de vrije oogenblikken, de vrije uren,
nuttig te besteden ? . . . . voor mijn ziel
en zaligheid ? voor mijn vrouw en
kinderen ? . . . . voor mijn ouders ? .. .
voor het katholiek vereenigingsleven ?
voor de sociale werken ? . . . . voor de
werken van lichamelijke en geestelij ke
barmhartigheid ? . . . .
Arbeid adelt en lediggang leidt tot de
leelijkste zonden
• Moed in den strajd heb ik aan Maria
gevraagd, en ik mag er niet aan twijfelen, of zij heeft voor mij van Jesus de
genade verkregen, inderdaad ook cooed
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to hebben in den strijd ! Heb ik met die
genade medegewerkt ? . . . Ben ik flink
geweest in het strij den tegen den duivel
en zijne bekoringen ? tegen de
wereld en hare wulpsche verleidingen ? . . . . tegen mij zelf en mijne
verkeerde neigingen ? . . . . Ben ik moedig gebleven bij tegenspoed ? . . . Moedig gebleven bij teleurstelling ? . . . .
Moedig gebleven bij tegenwerking van
allerlei aard ? . . . . Heb ik nimmer den
moed laten zinken bij mijn arbeid voor
het katholieke vereenigingsleven ? . . . .
Heeft mijn gebrek aan moed in den
strijd er niet toe bijgedragen, dat deze
of gene broederschap of vereeniging,
deze of gene heilzame onderneming aan
't kwijnen ging.
Hebt moed, zegt Christus, 1k heb de
wereld overwonnen !

Ook heeft Maria voor mij gevraagd
geduld in het lij den, en zou zij, die onder
het kruis met zulk een onuitsprekelijk
geduld geleden heeft, mij die genade
niet hebben verworven ? Welk voordeel
heb ik er dan mee gedaan ? . . . . Ben ik
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geduldig geweest, als mijzelf eenige
ziekte trof of lichamelijk leed ? . . . .
Ben ik geduldig geweest, als mijn dierbaren, of andere personen, die aan mij
verbonden zijn, door ziekte of lichamelijk leed werden getroffen ? . . . . Heb
ik mijn geduld weten to bewaren, wanneer anderen mij hinderden, mij het
leven lastig maakten, dommighecen
bedreven, die mij veel werk kostten ?. . .
Heb ik geduld gehad in 't verdragen
van eens anders gebreken, en in het verbeteren van eigen gebreken ?
Geduld overwint alles !
„Verkrijg voor mij . . . . standvastigheld in de deugd", zoo heb ik tot Maria
gebeden. Hoe staat het met die standvastigheid in de deugd ? Omtrent
de beoefening van welke deugd had ik
ook weer een vast voornemen gemaakt
in mijn retraite ? . . . . En heb ik sinds
dien tijd die deugd ook standvastig
beoefend ? . . . . Ben ik standvastig gebleven in het verrichten van morgen- en.
avondgebed ? . . . . Standvastig gebleven in het veelvuldig communicee-
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ren ? . . . . Standvastig gebleven in het
bestrij den van de bekoringen ? .
Standvastig gebleven in het goede voorbeeld jbinnenshuis en buitenshuis? . . . .
In de kerk door eerbied en stilzwijgen ?
Op de werkplaats standvastig gebleven
in het nimmer meedoen met onbetamelijke gesprekken ? . . . . In het vereenigingsleven standvastig gebleven door
trouwe opkomst ? . . . .
Wie volhard beef t, zal zalig zijn !
Eindelijk heb ik nog aan Maria met
luider stem den vurigen wensch opgedragen, apostel te zijn. Ben ik sinds mijn
retraite een ware apostel, een ware
zieleredder geweest ? . . . Heb ik door
daden getoond, dat ik brand van ijver,
om ook anderen hetzelfde geluk te bezorgen, dat ik in de retraite van God
ontving ? . . . Heb ik iets, tenminste
iets, gedaan, om een ander te bekeeren ? . . . . Ben ik een apostel geweest
door mijn goed voorbeeld ? . . . . Zeg ik
onder den arbeid op het veld, in den
stal, op de werkplaats, op de fabriek,
op straat nu en dan eens : Mijn Jesus,
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.barmhartigheid voor de arme zondaars t
Mijn Jesus, barmhartigheld voor de stervenden ? . . . . Of ben
ik misschien, eens of meermalen, in
plaats van apostel van Christus, apostel van den duivel geweest, door een
slecht voorbeeld to geven, door ergernis,
door verleiding ? . . . .
4. 0 mijn Jesus, barmhartigheid !
Ik vraag U ootmoedig om vergiffenis,
dat ik zoo traag met uwe genaden, door
Maria voor mij afgesmeekt, heb medegewerkt ! Nu spijt het mij in waarheid,
dat ik niet ijveriger in den arbeid,
moediger in den strijd, niet geduldiger
in het lijden, niet standvastiger in de
deugd geweest ben ! Nu spijt het mij
innig, dat ik niet wijzen kan op grooten
ijver voor het heil der zielen ! Nu spijt
het mij allerhevigst, dat ik misschien
meer dan eens, door woord of daad,
iemand ergernis gegeven, en zoodoende
geijverd heb voor de het, in plaats van
voor den hemel !
5. 0 Maria, gij kent mijne zwakheid
Wilt gij nog eens voor mij verkrijgen
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van uw lieven Zoon : lief de tot den
arbeid, moed in den strijd, geduld in het
lij den en standvastigheid in de deugd ?
Wilt gij nog eens over mij afsmeeken
dat apostolische Pinkstervuur, waardoor mijn hart ontstoken wordt van
heiliger ijver, om anderen tot Christus
to voeren ? Ik beloof U, dat ik beter
mijn best zal doen !
0 mijne Meesteres, o mijne Moeder,
gedenk, dat ik de uwe ben ; bewaar mij,
verdedig mij als uw goed en eigendom.
Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
AUGUSTUS.
Drie Hoofdzonden.

I. 0 eeuwige God, voor wien niets is
verborgen, noch het verleden, noch het
heden, noch de toekomst, Alomtegenwoordige Geest, die alles weet en alles
ziet, Gij hebt aan uwen dienaar en
Evangelist, den Heiligen Joannes, in
meerdere visioenen, en op verschillende
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wijzen, een of ander monster getoond
met zeven koppen.
0 Heer, die door Uwen Zoon, het
monster uit de hel hebt overwonnen,
wij weten, dat in ons binnenste nog een
zevenhoofdig monster schuilt, dat ons,
nu eens meer, en dan eens minder hevig,
aanvalt en kwelt en poogt te verderven.
Dat zevenhoofdig monsteeis het zevental hoofdzonden, die de oorzaak zijn van
alle andere zonden.
Wij, Oud-Retraitanten, hebben in
onze retraite, luide en krachtig verzaakt aan den duivel, zijne werken en
zijne ijdelheden, en daarmede ook een
eeuwigen haat en onverzoenlijke vij andschap gezworen tegen dat zevenvoudig
kwaad.
2. 0 Heer Jesus Christus, die door
uw lijden en dood den Vorst der duisternissen hebt overwonnen, help ons, in te
zien, of wij in den strijd tegen de drie
eerste hoofdzonden, hoovaardigheid,
hebzucht en onkuischheid, tot heden
hebben volhard, en hoe wij in de toekomst
ons voor nederlagen moeten hoeden.
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3. De hoovaardigheid staat vooraan in
de rij der hoofdzonden, want door de
hoovaardij is de zonde in de wereld
gekomen en door de zonde de dood !
Terecht zegt daarenboven een geestelijk
schrijver : „De hevigste hartstochten
laten ons somtijds nog met rust, maar
de ijdelheid drijft ons altijd."
Ben ik hobvaardig geweest, door mij
zelven te verheffen boven anderen ? .. .
Door 't beter te willen weten dan mijn
ouders of biechtvader ? . . . . Door met
minachting op anderen neder te zien ? . .
Door te bluffen op een woord of op een
handeling, waarmede ik eenig succes
heb behaald ? . . .
Ben ik hoovaardig geweest, door
jacht te maken op de loftuitingen der
menschen ? Door te liegen, om
geprezen of ten minste niet berispt te
worden ? . . . . Door woorden of werken
van anderen of te breken, en daardoor
mijn eigen woorden of werken in een
beter daglicht te stellen ? . . . .
Ben ik hoovaardig geweest, doormeer
te letten op 't geen de menschen van
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mij denken of zeggen, dan op 't geen
God van mij denkt of wil ? . . . . Ben ik
zoo ijdel, dat ik meer let op mijn kleedertooi en uitwendige manieren, dan op den
toestand mijner ziel ? . . . . Ben ik z645
bevreesd voor vernederingen, dat ik
jets goeds niet doe, of jets kwaads wel
doe, om toch maar niet uitgelachen of
besproken te worden ?
Als ik nederig was, zou ik wel beter
gebeden hebben in de bekoring. Als ik
nederig was, zou ik mij niet in die en die
gelegenheid tot zonde gewaagd hebben ... Als ik nederig was, zou ik niet
zoo gauw driftig en kwaad geworden
zijn . . . .
0 Jesus, zachtmoedig en nederig van
harte, maak mijn hart gelijkvormig aan
uw Hart !
De tweede hoofdzonde is de hebzucht,
waardoor de mensch zoo gehecht is aan
't bezit van stoffelijke zaken, dat hij om
die te verkrijgen of te behouden, niet
schroomt jets te zeggen of te doen, dat
beleedigend is voor den Schepper der
menschen.
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Heb ik mij aan diefstal of oneerlijkheid schuldig gemaakt ? . . . . Tegen den
veil mijner ouders geld van mijn weekloon achter gehouden ? . . . . Leugentaal gesproken, om mij zelf te bevoordeelen ? . . . .
Verzuim ik godsdienstplichten of
huiselijke plichten uit begeerte naar
rijkdom en bezit ? . . .
Geef ik mij over aan gelukspelen met
kaarten of anderszins, waardoor zoozeer
de hartstocht van het geld wordt opgewekt ? . . . .
Verkwist ik geen geld, uit begeerte
naar 't bezit van allerlei nietswaardige
voorwerpen, snoeperij en, en ijdele
tooisels ? . . . .
Ook hieromtrent zal eens in het
oordeel klinken : Geef rekenschap van
uw rentmeesterschap
De afschuwelijke zonde des vleesches,
de onkuischheid staat op de derde plaats
in de rij der hoofdzonden.
Heb ik altijd de grootste voorzichtigheid in acht genomen, om niet te vallen
in die akelige zonde, die de grootste
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bederfster is niet alleen van de ziel,
maar ook van het lichaam ? . . . . Hier
vooral geldt het spreekwoord : Weersta
in den beginne ! Soms begint het met
een nieuwsgierigen blik, soms met een
onvrijwillige gedachte, soms met een
woord, dat door de ooren weerklank
vindt in den sluimerenden hartstocht. .
Heb ik altijd weerstand geboden ? . . .
Terstond in het begin ? . . . .
Heb ik mij misschien schuldig gemaakt aan dien gruwel der onzedige
taal ? . . . . Dat is een echte gruwel, wi.j1
de onzedige taal altijd gepaard gaat
met ergernis Ben ik schuldig aan
die zielenmoord, die ergernis heet ? . . . .
4. Mijn Heer en mijn God, vol
schaamte en verlegenheid werp ik mij
aan uwe voeten ! Wat ben ik toch een
ellendig, klein, nietig, onbeduidend
schepseltj e tegenover uwe oneindige
Maj esteit ! En toch heb ik mij, tegenover U, zoo dikwijls als waanzinnig aangesteld door mijn hoovaardij, mij afkeerig gemaakt van U door mijn hebzucht, walgelijk rnijne ziel, j a heel mijn
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wezen, • verontreinigd door oneerbare
gedachten, begeerten, woorden of werken ! Een vermorzeld en verootmoedigd
hart zult Gij, God, niet versmaden ! Vergeef mij mijne goddelooze vergrijpen,
en noodlottige onvoorzichtigheden ! Ik
smeek het U, door de voorbede van
Maria, de Moeder van barmhartigheid,
de bij uitstek nederige, onbaatzuchtige,
reine Maagd !
5. 0 Maria, wees mijn voorspraak !
En help mij, van of deze recollectie, U
na to volgen in ootmoed en eenvoud en
ongerepte zuiverheid ! Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
SEPTEMBER.
Nog Brie hoofdzonden.

I. Uwe Bruid, onze Moeder de Heilige Kerk, o Jesus, laat ons zoo dikwijls
vragen : „Van de listen des duivels,
verlos ons Heer." En Gij zelf leerdet
ons het gebed : „En leid ons niet in
bekoring, maar verlos ons van den
kwade." Ach, droevige ondervinding
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heeft ons reeds menigmaal bewezen,
dat wij zonder veelvuldig en vurig bidden, en zonder bijzondere huip des
hemels niet in staat zijn, op den langen
duur weerstand te bieden aan de machten der duisternis, wier vernietigend
strijdwerktuig tegen onze zielen het
zevenhoofdig monster is der zeven
hoofdzonden
Hebben Wij, in de vorige recollectie,
ons geweten onderzocht omtrent de drie
eerste dier zeven hoofdzonden, namelijk : hoovaardigheid, hebzucht en onkuischheid, hedenavond willen wij een
onderzoek instellen naar den toestand
onzer ziel met betrekking tot drie
andere hoofdzonden, den nijd, de gulzigheid en gramschap !
2. 0 Heer Jesus, die ons de groote
genade dezer recollectie schenkt, om
Aen waren, gelukkigen retraite-geest in
ons te hernieuwen en te versterken, sta
ons bij met uwe verlichtende en opwekkende genade Doe ons inzien, dat wij
hebben misdaan, doe ons treuren over
onze tekortkomingen, doe ons ont-
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vlammen van heiligen ij ver om in ons
zelf en in anderen het monster uit de hel
meester te worden, in boeien te klinken,
ja, zooveel mogelijk machteloos te
maken, tot Uwe verheerlijking en tot
waarachtig geluk onzer zielen.
3. Geef ik wel eens toe aan dat gevoel
van nijd, dat een zekere droefheid en
teleurstelling is bij het zien van eens
anders geluk, voorspoed of bevoorrechting ? Of heb ik wel eens blijdschap in mijn hart, als een ander ongelukkig is ? . . . . Ben ik afgunstig, als 't
een ander goed gaat ? . . . . Als een
ander meer heeft dan ik ? . . . . Meer
geprezen wordt dan ik ? . . . . Een post
of betrekking krijgt, die ik mij zelf had
toegedacht ? Misgun ik dan dat
voordeel aan mijn evennaaste, en
wensch ik hem dan ongeluk toe ? . . . .
De nijd moet wel iets verschrikkelijks
zijn, daar toch de eerste doodslag op
deze aarde, de vermoording van den
onschuldigen Abel, tot oorzaak had de
nijd ! Hoeveel haat kweekt de nijd
niet ? . . . lieb ik mij zelf nooit schul,

.
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dig gemaakt aan bedrog .... aan leugentaal . . . . aan lasterpraatj es . .
aan oorblazerij . . . uit jaloezie ? . . .
Was dat dan het gebod van Christus
onderhouden : Bonin uw naaste gelijk
u zelven ? Geven de katholieken dikwijis
door hun onderlinge afgunst en j aloezie,
geen ergernis aan de andersdenkenden,
die weten dat wij volgelingen heeten
van Hem, die gezegd heeft :
Hieraan zal de wereld erkennen, dat
gij majne leerlingen zijt, indien gij elkander lie/hebt gelijk ik U heb lielgehad ? . . . .

Wanneer een gevoel van afgunst zich
in mijn hart genesteld heeft, tracht ik
dan dien roofvogel te verdrijven, door
den persoon, tegen wien ik wrok, een
liefdedienst te bewijzen ? . . . . hem te
hulp te komen ? . . . . hem in bescherming te nemen tegen beschimpingen
van anderen ? ... voor zijn geluk en
welvaart te bidden ? . . . .
Een andere bron van vele geestelijke
en lichamelijke rampen is de gulzigheid,
die ongeregelde neiging naar het genot
van spijs en drank. Ben ik matig in 't
12
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gebruik van spijzen ? . . . . Snoep ik niet
veel to veel, tot nadeel van gezondheid
en fortuin ? . . .. Hoeveel geld, beter
gespaard voor den kwaden dag, of heilzamer besteed aan goede werken, gaat
jaarlijks verloren aan volkomen noodelooze versnaperingen ? . . . . En ik,
Christen, dat wit zeggen navolger van
Christus, mag ik mij zelf ook niet eens
afvragen, of ik de spijzen nuttig zooals
Christus dat deed, .... matig . . . bescheiden . . . . kalm . . . met de bedoeling waartoe de Schepper de spijzen gaf,
namelijk, tot onderhoud en opbeuring
des 'evens ? . . . .
Welk gebruik maak ik van den
Kankert in mij nog die
drank ?
schrikwekkende drankzucht ? . . . .
waardoor ik mij zelf en heel mijn huisgezin diep ongelukkig maak ? . . . . Of
maak ik mij alleen maar aan misbruik
schuldig bij feestelijke gelegenheden? .. .
Maar is dat dan ook niet walgelijk, dat
men zich bij vreugde en blijdschap niet
meer beheerschen kan, of, laf en banghartig, niet streng en matig durft zijn,
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waar anderen zich te buiten gaan ? . . . .
Denk ik er wel aan, hoeveel ergernis ik
geef aan mijne kinderen, aan mijne
kennissen, door mij zelf zoo weinig te
beheerschen ? . . . .
Nog een derde groot kwaad kan ik en
mij zelf en mijn naaste berokkenen door
de gramschap. Ben ik nog dikwijls
driftig geweest sinds de laatste recollectie ? . . . . En waarom was dat dan ? . .
om een kleinigheid ? . . . . om jets, dat
met driftig worden toch niet verbeterd
wordt ? . . . . Waarom ben ik dan zoo
dwaas geweest, om mij kwaad te
maken ? . . .
Heb ik mij, bij opkomende drift, ten
minste het zwijgen opgelegd ? . . . . Of
heb 1k toen telkens ook weer hatelijke,
ruwe woorden gesproken ? . ... Misschien gevloekt ? . Misschien iemand
geslagen ? . . . . Of anderszins schade
toegebracht ? . . . .
Bedenk ik 't wel goed, dat ik door
mijn driftigheid, ook anderen tot gram.schap aanzet ? . ergernis geef aan
mijn kinderen ? .
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Heb ik het woord der Heilige Schrift
in toepassing gebracht : De zon ga niet
onder over uw toorn, en, in plaats van
de gramschap te voeden door wrokkende gedachten, mij zoo spoedig mogelijk weer verzoend en goedig en bedaard
getoond ? . . . . en met woord of daad
te kennen gegeven, dat ik het zoo kwaad
niet bedoelde ? . . . .
Hield ik mij steeds aan de uitspraak
van den Wijzen Man : E en zacht antwoord ontwapent de gramschap; schampere
taal prikkelt den toorn ? . . . .Heb ik alles,

wat mijn evenmensch toornig zou maken,
als ik kon en mocht, vermeden ? . . . .
Of heb ik driftigen van aard noodeloos
gesard ? . . . . Dan ben ik medeschuldig
aan zijn toorn en de gevolgen er van ! .
4. Heer Jesus Christus, God van
lief de, heilige, verstorvene, zachtmoedige Zaligmaker, ik betreur van harte,
dat ik mij heb laten leiden, in woorden
en handelingen, door nijd, onmatigheid en gramschap t
Ik had mij
in de retraite zoo vast voorgenomen,
in alles mij zelf meester te zijn, en mijn
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ongeregelde neigingen te bedwingen! . . .
Vergeef aan uw kind, dat zoo zwak en
teugelloos geweest is ! Vergeef aan uw
leerling en navolger, die toch den naam
van Christus met eere wil dragen ! Vergeef aan uw apostel, die faalde, hoewel
hij toch ook door zijn goed voorbeeld
anderen tot U wilde voeren t
5. Ik maak het vaste voornemen, met
de hulp uwer genade, mijn leven te
beteren, en U nooit meer te beleedigen.
Amen . . .
GEWETENSONDERZOEK VOOR
OCTOBER.
Geestelijke traagheid.

1. Met een hart vol dankbaarheid
voor de vele weldaden, die wij sinds de
vorige recollectie van uwe hand ontvingen, knielen wij wederom voor u
neder, o God en Schepper, Bron onzer
zaligheid en ons opperste Goed ! Onverdroten, onvermoeibaar, onuitputtelijk
zijt Gij altijd bezig, ons in het leven te
houden en met uwe gunsten en genaden
te overladen !
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Hebben wij die werkzaamheid van
Uwen kant ook altijd beantwoord met
werkzaamheid van onzen kant ? Hebben wij met al uw giften en genaden
medegewerkt tot Uwe grootere glorie,
tot ons waarachtig geluk en tot welzijn
van anderen ?
De traagheid, de laatste der zeven
hoofdzon.den en zeker niet de minst
gevaarlijke en verderfelijke, heeft,
helaas, ook in den bodem van ons hart
hare kiemen en wortels ! En hebben wij
het opkomende onkruid altijd onmiddellijk uitgestoken en uitgewied ? . . . .
Of hebben wij het laten voortwoekeren
tot groot nadeel voor den oogst der
goede werken, die wij U op dezen
recollectiedag behoorden aan te bieden ?
2. Korn ons te hulp, o Heer, bij het
onderzoeken van den bodem van ons
hart ! Help ons, het onkruid en de
schadelijke gewassen uitroeien, opdat
wij bij onze volhardings-Communie U een
nieuw-ontgonnen akker kunnen aanbieden, waar het zaad uwer genade, overvloedige vruchten kan voortbrengen
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3. Traagheid is afkeer van arbeid,
tegenzin tegen inspanning, zoowel van
de vermogens des geestes als van de
krachten des lichaams. Er is een traagheid met betrekking tot de natuurlijke
en een traagheid met betrekking tot de
bovennatuurlijke daden. Onderzoeken
wij alles !
Ben ik lui geweest bij den arbeid,
door gehoorzaamheid of noodzakelij kheid mij opgelegd ? Heb ik mij
schuldig gemaakt aan dagdieverij of
lijntrekkerij ? Heb ik toegegeven
aan dat overdreven, ziekelijk verlangen
naar rust en gemak ? . . . . Ben ik niet
dikwijls den dag, dien God mij weer gaf,
begonnen met een akte van luiheid,
door langer in bed to blijven, dan voor
een gezond mensch nuttig of wenschelijk is ? . . . . Heb ik dan ook niet ondervonden, hoe betreurenswaardig het
spreekwoord uitkwam : luiheid is het
oorkussen des duivels ? . . . . Zou ik . . . .
toen . . . . en toen . . . . wel in de bekoring gevallen zijn, als ik flink en
onmiddellijk was opgestaan ? .... Zou
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ik . . . . toen en toen . . . . wel tot
kwaadsprekerij en laster, tot ontevredenheid en gemor zijn gekomen, als ik,
in plaats van mijn tijd met noodeloos
en nutteloos gepraat to verknoeien,
ijverig had doorgewerkt ? . . .
Is de traagheid in natuurlijke handelingen reeds zoo heilloos en verderfelijk,
de traagheid in bovennatuurlijke zaken
is afschuwelijk voor God en Christus.
Omdat gij lauw zijt, zegt Christus, zal
Ik u uitspuwen uit mijn mond.

Ben ik lauw en traag in het bidden ? .. .
Verwaarloos ik, om een kleinigheid,
mijn morgen- en avondgebed ? . . . .
Laat ik, om een nietigheid, mijn bidden
voor en na het eten achterwege ? . . . .
Leef ik soms niet dagen, weken lang in
een toestand, waarin ik mij in 't geheel
niet bekommer om goede werken ? . . . .
Bedrijf ik dag in, dag uit, met de grootste achteloosheid, de eene dagelijksche
zonde na de andere ? . . . . Verzuim ik,
om een onbeduidende reden, de H. Mis,
de H. Communie, de Biecht, het Lof, de
vergadering der H. Familie ? . . . .
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Mijn retraite-voornemen is toch geweest, niet alleen geen groot kwaad
meer te doen, maar ook veel goeds te
verrichten. En wat heb ik nu in de afgeloopen maand voor goeds gedaan ? . . . .
De trage dienstknecht uit het Evangelie,
die zijn talent, waarmee hij woekeren
moest, in den grond had begraven, werd
aldus door Christus gevonnisd : W erpt
den onnutten dienstknecht daarbuiten in
de duisternis : daar zal het geween zijn,
en het gekners der tanden. Heb ik ook

zoo'n vonnis niet verdiend ? . . . . Wat
heb ik uitgevoerd met mijn talent, de
groote vernieuwing des levens, in de
retraite ontvangen ? ... .
0 die ongelukkige geestelijke traagheid ? Ik weet het uit mijn geloof, ik
weet het uit de ervaring, dat ik onmogelijk langen tijd zonder doodzonde kan
blijven, als ik Gods genademiddelen
niet ijverig gebruik, en toch ben ik te
lui geweest om te bidden in de bekoring . . . . te lui om veelvuldig te communiceeren . . . . te lui om terstond te
gaan biechten, als ik in staat van
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vijandschap met God geraakt was
4. Wee mij, ellendige ! Wat heb ik
verdiend ? Dat God mij uitspuwt
0 mijn Jesus, barmhartigheid ! Ik heb
berouw over mijne lauwe luiheid en luie
lauwheid Ik verfoei thans die verveling, die gemakzucht, die trage buien,
die tallooze verwaarloozingen van mijn
plicht ? 0 strenge Rechter, als Gij rekenschap vraagt van elk ijdel woord, dat
de menschen gesproken hebben, zult
Gij dan ook geen rekenschap vragen
van elke minuut, die we hebben verknoeid ? . . .
5. 0 God, ik dank U, dat Gij mij,
door deze recollectie, de genade aanbiedt, om alles goed to maken door een
oprecht berouw en een vast voornemen !
Ik wil nu voortaan geen tijd meer verliezen in loome luiheid. „Bid en werk,
werk en bid", zal mijn lijfspreuk wezen
0 Heer, ik hoop, dat Gij uw dienaar,
nimmer meer zult kunnen betrappen,
dat hij niets, niets uitvoert 'k Wil
elken avond kunnen zeggen : 'k heb niet
geluierd, 'k heb mijn tijd goed besteed,
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ik kan elke minuut bij Onzen Lieven
Heer verantwoorden !
Maar, o Jesus, menschgeworden God,
die gezegd hebt : Min Vader arbeidt
tot nu toe, en ook 1 -1? arbeid, zonder U
vermag ik niets ! Help mij, met uwe
genade, veel te doen voor U, veel te
doen voor mijn ziel en zaligheid, veel te
doen voor 't waarachtig welzijn van
mijn evenmensch. Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
NOVEMBER.
Dagelijksche zonden.

1. Neergeknield voor uwe Goddelijke
Majesteit, verborgen bij ons onder
schijn van brood, aanbidden wij U, Heer
Jesus Christus, koning der eeuwige
glorie, Hoofd der zegepralende en strijdende en lijdende Kerk
Als Oud-Retraitanten zijn wij strijders voor de uitbreiding van uw Rijk
op aarde ; maar, vooral in deze maand,
vergeten wij toch ook onze broeders en
zusters in het vagevuur niet ; gaarne
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dragen wij U deze recollectie-oefening
op tot hunne lafenis, terwijl wij bijzonder uwe barmhartigheid afsmeeken
voor die zielen, die eenmaal of meerdere
malen gedurende haar sterfelijk leven
op aarde, de groote genade eener
retraite ontvingen.
Niettemin eischt deze recollectieoefening van ons, dat wij onze blikken
slaan op onze eigene ziel ; en, gedachtig
uw woord : Niets wat besmeurd is, kan
daar (in uwe glorie) binnengaan, willen
wij in een naarstig gewetensonderzoek
onze smetten ontdekken en uitwisschen, en voortaan door een rein en onbevlekt leven zoozeer trachten te vermij den wat geboet moet worden in het
vagevuur, dat wij des te zekerder ontkomen aan de eeuwige straffen der hel.
2. 0 God en Schepper, die de hel geschapen hebt als strafplaats der doodzonden, en het vagevuur als strafplaats
der dagelijksche zonden en fouten, verlicht ons verstand en versterk onzen
wil, dat wij de boosheid der dagelijksche
zonden goed begrijpende, ze mogen ver-
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foeien en betreuren, en voortaan naar
best vermogen vermijden.
3. Hoe staat het met mijne ziel ten
opzichte van de dagelijksche zonden?. . .
Behoor ik tot die lichtzinnige Christenen, die denken en soms zelfs zeggen :
„o, 't is zoo erg niet, 't is maar een dagelijksche zonde !" ? . . .
Is dat de taal van een schepsel, dat
dagelijks God zijn hemelschen „Vader"
noemt ? . . . . Als het eerste en grootste
gebod is : „Bemin God boven al", getuigt het dan van ware liefde, als men
zonder blikken of blozen, dag in dag uit,
het voorwerp zijner liefde kleine beleedigingen naar het hoofd slingert ?
Dagelijksche zonde noemt men wel is
waar een overtreding van Gods wet in
een kleine zaak, maar 't is toch een
overtreding van Gods wet, en 't is toch
alleen maar een klein kwaad, in vergelij king met het grootste kwaad, de doodzonde, waarmede de eeuwige hel verdiend wordt
Bedrijf ik veel dagelijksche zonden ? . . . . Bijvoorbeeld : ben ik dik-
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wijls vrijwillig verstrooid in het gebed ?
Maak ik dikwijis een ijdel gebruik van
den Heiligen Naam Gods ? . . . . Wordt
ik niet dikwijls driftig, zonder mij onmiddellijk te beheerschen ? . . . . Maak
ik mij schuldig aan kleinen diefstal ? ..
Ben ik niet vaak onaangenaam en ongezeggelijk voor mijn ouders ? . . . Ben ik
niet dikwijis oneerbiedig in de kerk ? .
Ben ik niet herhaaldelijk traag in het verdrijven van verkeerde gedachten
0 God, ik moest sidderen bij de
gedachte, hoe Gij uw beste vrienden
gestraft hebt, om een dagelijksche
zonde Moses twijfelde een oogenblik aan uwe goedertierenheid, om wonderen te doen voor het ondankbare
Israel, en voor straf mocht hij 't beloofde land niet binnengaan. Heb ik ook
niet oogenblikken van twijfel aan uw
almacht, aan uw goedheid in mij toegelaten ? . . . .
De zuster van Moses morde ontevreden tegen het gestelde gezag, en
werd met melaatschheid geslagen. Ben
ik altijd gehoorzaam geweest ? . . . .
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Heb ik nooit ontevreden gemord ? .
David liet een volkstelling uitschrijyen uit ijdelheid en zelfvertrouwen en
tot straf werden zeventig duizend menschen door de pestziekte getroffen. Heb
ik niet meer dan eens toegegeven aan
ijdelheid en zelfvertrouwen ? . . . .
Oza raakte de ark aan, en die oneerbiedigheid kostte hem het leven ! Ben
ik altijd eerbiedig in 't gebruik der
Heilige Sacramenten ? . . . .
De inwoners van Bethsames weigerden eer to betuigen aan de arke, en werden door akelige straffen getroffen. Ben
ik niet dikwijls oneerbiedig in de kerk ?...
De vrouw van Loth stierf oogenblikkelijk tot straf harer nieuwsgierigheid.
En ben ik niet dikwijls nieuwsgierig
naar 't geen gevaarlijk is voor de Heilige
Deugd ? . . . .
Ananias en Saphira vielen dood neer,
tot voorbeeldige straf hunner leugentaal. En hoe dikwijls maak ik mij aan
leugentaal schuldig ?
En dan die lichtzinnige gesprekken
van mij . . . . en vooral dat kwaadspre-
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ken.. . . . dat lasteren in kleinere zaken..
zijn dat ook geen beleedigingen Gods?...
En als ik nu weet, dat dagelijksche
zonden ons langzamerhand tot grootere
zonden brengen, zal ik dan ongestraft
nog maar altijd clOor kunnen gaan met
mijn dagelijksche zonden ? . . . .
4. 0 Heer Jesus Christus, ik ben hier
met schaamte aan 't denken over mijn
dagelijksche zonden, maar moest ik mij
misschien niet eerst en vooral schamen
over een of andere doodzonde, die ik
sinds mijn vorige recollectie bedreven
heb ? . . . . Wat was dat ? . . . . En heb
ik 't al gebiecht ? . . . En zou ik wel
ooit zoo ver gekomen zijn, als ik de
dagelijksche zonden beter vermeden
had ? . . . .
Heer, nu zie ik beter dan ooit, hoezeer •de dagelijksche zonde den mensch
doet verflauwen in uwe lief de, en hem
voorbereidt tot dieper val ! Vergeef mij
mijne tallooze ongerechtigheden ! Vergeef het mij, dat ik zoo onachtzaam, zoo
ondankbaar jegens U geweest ben !
Wat heb ik aan al die dagelijksche
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zonden gehad ? Wat voordeel hebben
zij rij aangebracht ? Ben ik er beter,
ben ik er gelukkiger door geworden ? Integendeel, een mensch wordt nooit gelukkiger door toegeven aan hartstochten ! Ik heb er mij een hevig vagevuur
mede verdiend, ik heb er mij allerlei
ziekten en tegenspoed en rampen mee
verdiend !
5. Mijn Jesus, barmhartigheid ! Uit
lief de tot U betreur en verfoei ik mijne
zonden, en ik maak het vaste besluit,
mij te beteren, en vooral die dagelijksche zonden niet meer te bedrijven,
waardoor ik al zoo dikwijls tot doodzonden gekomen ben ! Help mij, o God,
door uwe genade. Zonder U vermag ik
niets ! Met uwe genade vermag ik alles !
Ik wil deze maand al mijn strijden,
al mijn bidden tegen de dagelijksche
zonden, aan Uw Goddelijk Hart opdragen tot lafenis der geloovige zielen
in het vagevuur, bijzonder voor die
zielen, die tijdens het leven op aarde te
lijden hebben gehad van mijne ergernis,
van mijne onbarmhartigheid, van mijne
13
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ondankbaarheid, van mijne lichtzinnigheid. Mijn Jesus, barmhartigheid voor
de geloovige zielen ! Amen.
GEWETENSONDERZOEK VOOR
DECEMBER.
Goddelijke Geboden.

1. Toen Gij, o groote God, eeuwen en
eeuwen geleden, op den berg Sinai, uw
Tien Geboden hebt afgekondigd, was
heel 't yolk van Israel, met duizendtallen rondom den berg samengestroomd,
vol van angst en ontzetting. Want de
berg zelf sidderde op zijne grondslagen,
een zwarte wolk hing er om heen, bliksemschichten doorkliefden die donkere
massa, en met het gerommel van den
donder mengde zich het oorverscheurend geschal van honderde trompetten.
Onder zulk een openbaring van uwe
opperheerschappij hebt Gij toen afgekondigd de Goddelijke Grondwet, uw
Tien Geboden, die Gij ook in het hart,
in het geweten van iederen mensch
hebt neergelegd, om hem to doen weten,
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wat hij do en en laten moet volgens
uwen wil, o machtige Schepper
Ook mij zip die geboden van jongs of
in het hart gelegd, ook ik heb ze geleerd
van mijne ouders, in de school, in de
kerk. En in mijn retraite heb ik heel
mijn vorige leven nog eens aan die Tien.
Geboden getoetst, en voornemens gemaakt, om in het nieuwe leven, dat ik
toen begon, uwe wet te onderhouden
met de volgzaamheid van een kind, met
de getrouwheid van een dienaar, met de
onderdanigheid, die aan een schepsel
tegenover zijn Schepper betaamt.
Heb ik sinds dien tijd die geboden
ook altijd goed onderhouden ?
2. Kom, Heilige Geest, verlicht mijn
verstand, om mijne zonden te kennen
en schenk mij de genade van een oprecht
berouw !
3. Eerste gebod : Ik ben de Heer, atze)
God : Gaj zult geen vreemde goden voor
mijne oogen hebben. Hier wordt door den

Schepper aan het schepsel last gegeven,
de eer, die Gode toekomt, Gode te
geven, en aan niemand of aan niets
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anders. Heb ik God geeerd gelijk het
behoort ? Heb ik mijn plichten
tegenover God, mijn godsdienstplichten
stipt en trouw vervuld ? . . . . Hoe bid
ik gewoonlijk mijn morgen- en avondgebed ? . . . . In de Levensregels van.
mijn Retraiteboekje staat : „kruisteeken, opdracht, morgengebed." Maak ik
bij het ontwaken terstond een kruisteeken ? . • . . En bid ik dan de opdracht,
bijvoorbeeld in den vorm van het korte
en schoone schietgebed : „Alles voor U,
allerheiligst Hart van Jesus" ?
Volgt dan ook, terwip ik kniel, een
kort maar vurig morgengebed ? . . . .
Hoe bid ik voor en na het eten ? . . .
Is mijn kruisteeken een werkelijk kruisteeken ? . . . . een gebed ? . . . .
Geef ik eere aan God, door mijn hoofd
te ontdekken, en inwendig althans iets
tot Christus te zeggen, wanneer ik
voorbij de kerk ga ? . . . .
Hoe gedraag ik mij in de kerk ? . . . .
Geef ik daar, door in- en uitwendigen
eerbied aan God de eer, die Hem toekomt ? . . . .
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Eer ik God, door zijn Sacramenten
met godsvrucht te ontvangen ? . . . .
Door met eerbied in woord en daad mij
te gedragen tegenover aan God toegewijde personen, plaatsen en zaken ? . . . .
Eer ik God, door alles, wat in strijd
is met mijn geloof, zooals boeken, couranten, tijdschriften, vergaderingen, die
voor 't geloof gevaarlijk zijn, te verafschuwen en te vermij den ? . . . .
Eer ik God, door mij aan zijn beschikkingen te onderwerpen ? . . . .
Tweede gebod : Gij zult den N aam

van den Heer,, uwen God, niet zonder reden
gebruiken. Heb ik, sinds mijn retraite,
of sinds de vorige recollectie, weer gevloekt ? . . . . Doe ik wel genoeg mijn
best, om het of te leeren ? Leg
ik mij zelf wel eens een boete op, wanneer ik me weer betrapt heb op die
slechte gewoonte ? . . . . Of, vloek ik wel
niet, maar kleeft mij toch nog altijd die
hebbelijkheid aan, het woord „God",
bij elk verrassend voorval, bij elk gevoel
van ongeduld, bij elke uiting van schrik
te bezigen ? . Dal is toch oneer-
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biedig jegens den Schepper ? . . . . Heb
ik dat nu nog niet afgeleerd ? . . . .
Derde gebod : Wees gedachtig, dat gaj
den dag des Heeren heiligt. Heb ik mij
op Zon- en feestdagen van slafelijken
arbeid onthouden ? . . . . Alsdan de Heilige Mis godvruchtig bijgewoond ? . . . .
Heb ik misschien den Zondag ontheiligd
door gevaarlijke plaatsen te bezoeken,
door losbandige vermaken te genieten,
door onmatig te drinken ? . . . . Hoe is 't
te verwonderen, dat God mijn gebed
niet verhoort, mij allerlei tegenspoed
overzendt, als ik den Zondag, zijn dag,
tot zonde-dag, tot een dag voor den
duivel maak ? . . . . Kom ik trouw in de
namiddagoefeningen ? . . . .
Vierde gebod : Eer uwen vader en uwe
moeder. Ben ik werkelijk, sinds mijn
retraite, eerbiediger, liefdevoller, aangenamer jegens mijn ouders ? . . . En, ben
ik huisvader of huismoeder, geef ik dan
altijd . . . in alles . . . . een goed voorbeeld aan mijn kinderen Let ik
goed, niet alleen op hun tijdelijk, maar
oak op hun geestelijk welzijn ? . . . .
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Ben ik eerbiedig in woord en daad,
tegenover mijn meerderen ? . . . . Toon
ik, door mijn gedrag, dat ik het katholiek beginsel huldig : alle gezag komt
van God ? . . . .
4. Mijn Heer en mijn God, ik dank U,
dat ik, met de hulp uwer genade, deze
vier eerste uwer tien geboden, dikwijls
goed heb onderhouden. Help mij, om
in dit goede te volharden !
Maar ook moet ik toch eerlijk bekennen, dat ik mij meer dan eens aan kleine,
misschien aan groote, overtredingen van
deze vier.... en ook van de andere
geboden . . . . heb schuldig gemaakt . . .
Ik vraag U om vergiffenis ! Heer,
erbarm U mij ner ! Gij kent mijn goeden
wil ! Ik vind het zoo jammer, dat ik de
voornemens van mijne retraite niet
beter heb uitgevoerd ! Ik zou op dit
oogenblik veel gelukkiger en tevredener
zijn
5. 0 Heer, ik dank U uit geheel mijn
hart, dat gij mij de gelegenheid Beef t,
het verledene te herstellen Ik g a mij
nu, in 't begin van het kerkelijk j aar,

200 GEWETENSONDERZOEK 2. - DEC.

eens goed 'voorbereiden op mijn volhardings-communie van aanstaanden Zondag, en hoop van U de genade te verwerven der volledige vergiffenis, maar
ook de genade, weer eens goed opnieuw
te beginner, in handel en wandel, in
woorden en werken, trouw te blijven
aan Uwe geboden, tot Uwe eer, tot
voorbeeld mijner medemenschen, tot
mijn eigen tijdelijk en eeuwig geluk.
Amen.

TWEE KRUISWEGOEFENINGEN.
Evenals in vergaderingen van de
Maria-congregatie en H. Familie op
meerdere plaatsen het gebruik bestaat
om tij dens de veertigdaagsche vasten en
in de Novembermaand, de oefening van
den heiligen kruisweg te verrichten, zoo
wordt dit hies en daar ook reeds gedaan
in de Maandelijksche avondrecollectie.
Dan vervallen de overige oefeningen,
ook het gewetensonderzoek. De zegen
met het Allerheiligste behoeft echter
niet achterwege te blijven.
In het Retraite-kerkboekj e voor
Oud-Retraitanten vindt men daartoe
zeer geschikte gebeden, alsook in het
andere Oud-Retraitanten-boekj e, getiteld : „In en na de Retraite", waar zelfs
twee verschillende kruiswegoefeningen
te vinden zijn. De Oud-Retraitanten
kunnen dan de gebeden van den vOorbiddenden Directeur in hun eigen boekje
volgen.
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In kerken, waar de priester, langs de
staties voortgaande, zich goed verstaanbaar kan maken voor de OudRetraitanten, zal het nuttig zijn, bijwijlen afwisseling te brengen in de gebeden.
Tot dit Joel vindt men hier twee toepasselijke kruiswegoefeningen.
KRUISWEGOEFENING IN DE
VASTEN.

V oorbereidingsgebed.
Dierbare Zaligmaker, wij gaan uw
kruisweg overwegen. Wij weten, dat
Gij hier, in het Heilig Sacrament, niets
te lijden hebt, onsterfelijk, goddelijk
gelukkig zijt. Maar vroeger hebt gij
toch geleden, verschrikkelijk geleden,
meer geleden, dan alle menschen te
zamen zouden kunnen lijden, en geleden
voor ons ! Gaarne brengen wij U het
liefdebewijs van ons dankbaar medelijden ; o, verlicht ons verstand en verwarm ons gemoed ; ja, moge ons medelijden z(56 groot zijn, dat wij uit geheel
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ons hart al onze zonden verfoeien, die
wij na onze retraite mochten bedreven
hebben, en met een heiligen ijver bezield U eerherstel geven voor alle beleedigingen, vooral voor de beleedigingen, die U door Oud-Retraitanten zijn
aangedaan.
De aflaten, aan deze oefening verbonden, dragen wij op, door Maria's
handen, voor de zielen in het vagevuur,
bijzonder voor haar, die ook eens 't
geluk eener retraite hebben genoten.
Men kan hier aangeven : Retraitekerkboekje, bladz. 70 : „Stabat Mater" :

Bij het Kruis met weenende oogen
Stond de Moeder diep bewogen,
Wij1 haar Zoon to sterven hing.
EERSTE STATIE.
Jesus wordt ter dood veroordeeld.

Wij aanbidden U, Christus en lovenU
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de
wereld verlost hebt.
De Rechter over levenden en dooden,
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Hij, die den schepter zwaait in het Rijk
Gods, wordt hier gevonnisd door zijn
eigen schepsel, een heidenschen landvoogd, een lafaard, die tegen beter
weten in, uit louter menschenvrees, een
onschuldige veroordeelt.
Neen, Heer Jesus, niet Gij hebt de
doodstraf verdiend, maar ik Gij hebt
nooit iets verkeerds gedaan, ik heb
gezondigd tegen den hemel en tegen U !
Mijn God, wat staat mij dan te wachten,
wanneer ik eens geoordeeld zal worden !
Ik zal tot Rechter hebben, niet een
heiden, niet een lafaard, maar de alomtegenwoordige, alwetende, allerrechtvaardigste God !
0 Jesus, om den smaad, die U door
Pilatus is aangedaan, geef mij de genade, zoo mijne zonden uit te boeten
door berouw en versterving, dat ik uw
oordeel niet behoef te vreezen.
Onze Vader. Wees gegroet.
Ontferm U onzer, Heer, ontferm U
onzer !
God, wees ons zondaars genadig
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TWEEDE STATIE.

Jesus neemt het kruis op zijne schouders.
Wij aanbidden U, . . . .
Nu gaat het vonnis worden uitgevoerd. Men rukt Jesus den rooden spotmantel weer af, men werpt den rietstok
weg, en geeft Hem weer zijn eigen kleed
tot dekking van zijn heilig lichaam, dat
nog bloedt van de geeseling. De doornenkroon blijft op zijn Goddelijk hoof d.
Nu wordt Hem het ruwe schandhout
des kruises op de schouders gelegd
Pijnlijk zwaar ploft het neer op zijn
doorwonden schouder. De Schriftgeleerden en Farizeen grijnzen van voldoening. Een woelige straatmenigte omgeeft den Veroordeelde. De droeve stoet
zet zich in beweging.
Indien ik dat kruis zoo moest dragen,
met een doorwond lichaam, to midden
van hoon en spot, zou dan misschien
mijn boete opwegen tegen de misdreven
zonden ? Helaas, bij lange na niet
Want een doodzonde verdient reeds een
eeuwige pijn !
0 Jesus, die gezegd hebt : „Neemt
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mijn juk op u", help mij, het zachte juk
uwer geboden voortaan beter te dragen,
en het nimmermeer of te werpen door
het bedrijven eener doodzonde.
Onze Vader, . . . .
DERDE STATIE.
Jesus valt voor de eerste maal onder het
kruis.

Wij aanbidden U, . . . .
Gij valt, mijn Jesus, onder den last
des kruises ? 0 geen wonder ! Maar wat
wet wonder zou moeten zijn : als ik nog
ooit weer in doodzonde zou vallen
Zooveel genaden, van U ontvangen in
mijn retraite, zooveel genaden, mij telkens aangeboden in elke recollectie,
moesten toch verhinderen, dat ik U ooit
nog grootelijks beleedigde. 0 God, wat
ben ik toch zwak ! Maar is het niet mijn
eigen schuld ?
Wie bang is voor de menschen, zegt de
H. Schrift, spoedig zal hij vallen.0 hoevelen vallen in de zonden, omdat zij uit
menschelijk opzicht, uit laffe menschenvrees, geen weerstand durven bieden
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aan de verleiding, aan de gevaarlijke
gesprekken
0 Jesus, om de pijnen, bij dezen eersten val door U geleden, bidden wij U,
het groote struikelblok van zoovele
zielen, het menschelijk opzicht, toch
voorgoed uit den weg te ruimen, en
zeker U niet door een nieuwen val te
beleedigen, ten gevolge van valsche
schaamte en onoprechtheid in den
biechtstoel.
Onze Vader, . . • •
VIERDE STATIE.
Jesus ontmoet zijne bedroefele Moeder.

Wij aanbidden U . . . .
Wie kan zijn moeder zien schreien, en
ongevoelig blijven ? Mijn God ! welk
een ontmoeting ! Geen teederder, inniger, edeler liefde is denkbaar, dan
tusschen Jesus en Maria. En nu ontmoeten zij elkander op zulk een oogenblik van smaad en smart en hulpelooze
ellende !
Vergeet de zuchten uwer moeder niet

Wanneer gij op uw levensweg een ont-
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moeting hebt die U tot zonde bekoort,
denk dan toch aan de zuchten uwer
Moeder, denk aan deze smartelijke ontmoeting, en zondig niet !
O Jesus en Maria, die door uw zielelijden hebt willen boeten voor de vrijwillig gezochte, gevaarlijke, en zondige
ontmoetingen onzer jeugd, en latere
jaren misschien, schenkt ons een waar
berouw over al onze zonden, met een
onwrikbaar voornemen, ze niet meer te
bedrij yen.
Onze Vader, . . . .
VI JFDE STATIE.
Simon van Cyrene helpt Jesus het kruis
dragen.

Wij aanbidden U . . . .
Toen de beulen bemerkten, dat Jesus
hoe langer hoe zwakker werd, dwongen
zij Simon van Cyrene, den vader van
Alexander en Rufus, Jesus het kruis
te helpen dragen. Zijn die kinderen getuigen geweest van den angst en den
tegenzin, waarmede hun vader daartoe
overging, dan zullen zij ook bespeurd
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hebben, dat zijn stemming veranderde
in medelij den en eerbied bij het zien der
ellende en der zachtmoedigheid van den
lijdenden Jesus.
0 Heer, wij vragen U vergiffenis voor
alle ouders, die slechte, in plaats van
goede voorbeelden aan hunne kinderen
geven.
0 Jesus, die gezegd hebt : Wie zijn
kruis niet opneemt en Mij niet volgt, is
mij ner niet waardig, o leer ons, den tegen-

zin onzer bedorven natuur overwinnen ;
leer ons, tot eigen heil en tot voorbeeld
onzer kinderen, de kruisen des levens
met onderwerping aan Gods heiligen
Wil, met kloekheid en blij den mannenmoed dragen.
Onze Vader,
.
ZESDE STATIE.
Veronica droogt het gelaat van Jesus a/.

Wij aanbidden U
U. . .
Toon mij uw aanschijn, dat ik U
kenne ! 0, indien het mij eens gegund

ware, uw gelaat, o Jesus, to aanschouwen, zooals het was op den kruisweg :
14
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bespuwd, bebloed, gezwollen 0, indien
ik, in bekoring tot zonde, plotseling dat
Heilig Aanschijn voor mij zag, mij
droevig verwij tend : „dat alles heb ik
voor u geleden, opdat gij voortaan niet
meer zoudt zondigen", zoude ik dan
de bekoring niet gemakkelijker overwinnen ? . . . . Zou ik dan niet even
kloek en flink willen zijn als die Veronica, die met vertreding van alle menschelijk opzicht den lief devollenLeeraar
van Nazareth, den Zoon van God, getroost heeft door haar toewij ding en
heldhaftige lief dedaad ?
0 Jesus, leer mij iets voor U over
hebben. Prent de beeltenis van uw
lijden diep in mijne gedachten, om
vooral in tijd van bekoring niet to vergeten, wat Gij voor mij geleden hebt.
Onze Vader , . . .
ZEVENDE STATIE.

Jesus valt ten tweeden male onder zijn
kruis.
Wij aanbidden U . . . .
Ofschoon geholpen door Simon van
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Cyrene bij het dragen van uw kruis,
valt Gij toch weer, ten tweeden male.
Het is, als wildet Gij mij waarschuwen,
dat ook ik, al word ik geholpen door
uwe genade, toch nog in zonde kan
vallen ; want altijd blijft het ten slotte
aan mijn vrijen wil overgelaten, al of
niet te zondigen. Die meent te staan,
moge toezien, dat hij niet valle. Zelfs na
de beste retraite is het mogelijk, in de
doodzonde te vallen
Daarom, o Jesus, help mij, sta mij bij,
en leer mij voorzichtig zijn ; leer mij
waken en bidden, want de geest is wel
gewillig, maar het vleesch is zwak.
Onze Vader , . .
ACHTSTE STATIE.
Jesus spreekt tot de weenende vrouwen.
Wij aanbidden U
U. . . .
Terwijl nu een groote volksmenigte
den Zaligmaker omringde en langzaam
met Hem voorttrok, stonden daar aan
den weg ook een aantal vrouwen, weenend en jammerend van medelijden

2I2

KRUISWEGOEFENING

met den goeden Meester, die zoo dikwijls
zijn zegenende handen had nedergelegd
op de hoofden harer kinderen. Doch zie,
de lijdende, half bezwijkende, bukkende
kruisdrager, de gegeeselde en met doornen gekroonde en meegesleurde, blijft
eensklaps staan, en richt zich op, en
dwingt heel zijn omgeving, een oogenblik te wachten. Hij heeft aan die moeders iets te zeggen, dat cloOr moet klinken in de harten van alle ouders tot aan
het einde der dagen :
Dochters van Jerusalem, weent niet
over Mi j, maar weent over u zelf. Want
zie, komen zullen de dagen, waarop zij
zullen zeggen : gelukkig de onvruchtbaren . . . Dan zal men beginnen te zeggen
tot de bergen valt op ons, en tot de
heuvelen : bedekt ons. Want indien men
zoo handelt met het groene hout, wat zal
er dan met het dorre geschieden ?
0 mijn Jesus, wat is uw voorspelling
in den loop der tijden dikwkils nog
op vele wijzen vervuld ! Aan hoevele
ouders had men kunnen zeggen : 't ware
beter, dat uw zoon of uw dochter niet
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was geboren, of als klein kind was gaan
hemelen !
0 Jesus, ontferm U over die ouders,
ontferm U over die kinderen, en schenk
ons alien de genade, zoo te leven, dat
wij niet eenmaal, als dor hout in het
vuur, zoo voor eeuwig geworpen worden
in de hel !
Onze Vader . • • •
NEGENDE STATIE.
Jesus valt ten derden male order het kruis.

Wij aanbidden U . . . .
Bijna hebt Gij, o Jesus, den top van
den Calvarieberg bereikt, en nu stort
Gij wederom ter aarde, uitgeput van
vermoeienis. Maar Gij blij ft niet liggen.
Neen, met nieuwen moed staat Gij weder
op, om uw offer te voltooien, het bloedig
kruisoffer, waardoor de eer van God
wordt hersteld en het hell der zielen
teruggekocht.
0 leer ons nooit den moed verliezen,
ook al vallen wij herhaaldelijk in dezelfde fouten : zegt niet de Heilige
Schrift : Zevenmaal toch valt de recht-
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vaardige ? Doch ze voegt er bij : en hij
zal opstaan. Wie volhardt in het spoedig

opstaan, zal eindigen met niet meer to
vallen.
Leer ons vooral, o Jesus, strijden
tegen de zonde van gewoonte, die ons
tot heden zoo dikwijls deed vallen !
Onze Vader, . . . .
TIENDE STATIE.
Jesus wordt van zijn kleederen beroofd
en met gal en azijn gelaafd.

Wij aanbidden U . . . .
0 Jesus, welk een pijn welk een
schaamte ! welk een vernedering ! Hier
roept Gij ons toe, wat uw dienaar
Paulus de Ephesiers toeriep : Wilt u
toch niet overgeven aan onmatigheid in
den drank, want wellust is daarin

Hier hebt Gij geboet voor de zonden
van dronkenschap en onkuischheid, die
zooveel ellende over de wereld brachten
en nog brengen !
0, wij bidden U, voor ons zelf, voor
onze kinderen, voor onze dierbaren :
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Jesus, minnaar der reinheid, allerheiligste Zoon van God en van de onbevlekte
Moedermaagd, leer ons de versterving
van alle verboden genot
onze Vader, . . . .
ELFDE STATIE.
Jesus wordt gekruisigd.

Wij aanbidden U
U. . . .
Wat moet dat toch een hartverscheurende pijn voor U zijn geweest, o Jesus,
toen Gij, reeds zoo doorwond en bloedend, op het kruishout werdt vastgenageld ! Al uwe ledematen worden zó(5
uitgerekt, dat men uwe beenderen
tellen kan. De openingen in uwe handen
en voeten scheuren open door de spanning en 't gewicht van Uw Heilig
Lichaam.
0, nu wordt de voorspelling vervuld
Zij hebben mijne handen en voeten doorboord ,zij hebben al mi jnebeender en geteld.

0 Jesus, die geboet hebt voor onze
zondige handelingen, help ons, onze
handen nimmer uit to strekken tot het
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verbodene, noch onze voeten te zetten
op de paden der zonde.
0 Maria, wier teeder Moederhart bij
elken hamerslag van 't bonzen dreigde
te breken, bid voor ons in de bekoring
tot zonde.
Onze Vader, . • • •
TWAALFDE STATIE.
Jesus sterft.

U. . . .
Wij aanbidden U
Drie uren hangt nog de Godmensch
aan het kruis, eer zijn laatste oogenblik
is geslagen. Eindelijk breekt het aan !
Met luider stern roept Jesus : V ader,, in
uwe handers beveel Ik mij nen geest. Dan
buigt Hij het hoofd en sterft. Jesus is
gestorven, gestorven voor mij
Maria gaat een zwaard van droefheid
door de ziel, voor mij, voor mij, armen
zondaar
0 Jesus, die ons verlost hebt door uw
dood, o Maria, die onze Moeder geworden zijt in smarten onder het kruis, het
spijt ons, dat wij U ooit beleedigd hebben door de zonde.
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Wanneer ik vraag : wie hebben mij
het meest, het onbaatzuchtigste, het
offervaardigst bemind ? Dan moet ik
antwoorden : Jesus en Maria !
Maar dan zullen het ook Jesus en
Maria zijn, die ik op mijne beurt het
meest, het onbaatzuchtigst, het edelmoedigst, het offervaardigst beminnen
zal !
Onze Vader, . . . .
DERTIENDE STATIE.
Het lichaam van Jesus wordt van het
kruis genomen en op den schoot zij ner
Moeder gelegd.
Wij aanbidden U . . .
Nu is Jesus uit zijn lij den verlost,
Maria nog niet. Wel troost haar de gedachte, dat haar Goddelijk Kind thans
tenminste geen smart meer heeft, doch,
wanneer het stoffelijk overschot eerbiedig van het kruis genomen, en op haren
schoot gelegd wordt, en zij al die gapende wonden en droevige lijdensteekenen aanschouwt, dan meent zij nog eens
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alles zelf to gevoelen, wat Naar Jesus
geleden heeft.
0 Maria, om uw moedersmart, verwerf ons de genade, dat wij nimmermeer de zonden bedrijven, tot welker
uitboeting Uw Jesus zoo smartelijk in
zijn Heilig Lichaam geleden heeft.
Onze Vader, . . . .
VEERTIENDE STATIE.
Jesus wordt in he gal gelegd.

Wij aanbidden U . . . .
0 hoe dankbaar zal Maria geweest
zijn jegens Nicodemus en Joseph van
Arimatea, en Maria Magdalena en de
andere vrouwen, die met zooveel eerbiedige liefde de laatste eer bewezen aan
Jesus' Heilig Lichaam !
0 Maria, geef, dat ook ik uw dankbaarheid verdiene door openlijke en
openhartige, eerbiedige liefde jegens uw
Goddelijken Zoon, voor ons verborgen
in het Allerheiligste Sacrament.
0 groote God, wij aanbidden hier bij
uw graf de onnaspeurlijke wegen uwer
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Voorzienigheid. 't Is of uw vijanden
hebben gezegevierd ! En toch hebt Gij
door uw dood de wereld, j a den dood
zelven overwonnen. Door den profeet
Jeremias hebt Gij ons eeuwen te voren
aangekondigd : Gij zult weten, dat ik
de Heer ben, als Ik uwe graisteden zal
hebben geopend. Ja, eens komt de dag,

dat al uwe vijanden, en al uwe vrienden
uit hun graf zullen opstaan, om voor
elkander te getuigen, dat Gij de Koning,
de Rechter zijt, die zal oordeelen over
levenden en dooden.
0 Jesus, help ons zoo te leven, dat
wij dat oordeel niet behoeven te vreezen.
Onze Vader, . . . .
DANKGEBED.
Heb dank, mijn Goddelijke Zaligmaker, voor de herinnering aan uw
kruisweg, waarmede wij ons eenige
oogenblikken hebben mogen bezighouden. Gij hebt gezegd : Wie mij navolgt,
zal niet in de duisternis wandelen, maar
het licht des levens hebben.

Het is ons van harte leed, dat wij,
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door de zonde, en door onze ongetrouwheid in het uitvoeren onzer retraitevoornemens, zijn afgeweken van uwe
navolging.
Door de gedachtenis aan Uw bitter en
toch zoo moedig lij den gesterkt, en door
Uwe genade geholpen, zullen wij U
voortaan beter volgen op den kruisweg
van het heilige en verstorven leven, den
eenigen weg, die voert tot het eeuwige
licht en de onvergankelijke glorie des
hemel§. Amen.

KRUISWEGOEFENING IN
NOVEMBER.
VOORBEREIDINGSGEBED.

Heer Jesus Christus, waarachtig God
en waarachtig mensch, Zaligmaker der
wergild, wij gaan eenige oogenblikken
uw lij den en dood overwegen, om door
de beschouwing uwer vernederingen en
smarten ons zelven op te wekken tot
berouw over de fouten,'sinds de laatste
recollectie wederom bedreven, en tot
voor we eer.
Hoe grievender wij U in het openbaar
versmaad, hoe onmenschelijker wij U
in het openbaar gepijnigd zien, des te
heviger ontvlamt in ons het verlangen,
U in het openbaar onze lief de en dankbaarheid te betuigen, U in 't openbaar,
niet slechts ten aanzien van onze
mede-oud-retraitanten, maar ook van
alle andere menschen) glorie te geven als
onzen Koning, als onzen besten Vriend
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en eenigen Leermeester, als onzen
menschgeworden God !
0 wij wenschen zoo vurig, dat 't geen
de Engelen en Heiligen des hemels in
eeuwigen jubel u toezingen, ook de onsterfelijke juichtoon worde over heel het
aardrijk : W aardig is het geslachtofierd
Lam te ontvangen de macht en rijkdom en
wijsheid en kracht en eer en glorie in
eeuwigheid.
O Maria, nu wij Uw Goddelijk Kind
gaan troosten en verheerlijken op zijn
droevigen tocht naar Calvarie, bidden
wij U, de aflaten, die wij daarmede kunnen verdienen, op te dragen aan God tot
lafenis der geloovige zielen in het vagevuur, vooral voor de overledene OudRetraitanten onzer parochie.
Men kan bier aangeven Retraitekerkboekie bladz. 70 „Stabat Mater" :
Bij het Kruis met weenende oogen
Stond de Moeder diep bewogen,
Wij1 haar Zoon te sterven hing.
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EERSTE STATIE.
Jesus wordt ter dood veroordeeld.

Wij aanbidden U . . . .
0 welk een lafaard is die Pilatus!
Overtuigd van Jesus' onschuld, durft
Hij Hem toch niet vrijspreken . . . . en
ook zelf niet veroordeelen . . . . en daarom levert hij Hem over aan de willekeur van een opgeruide volksmenigte,
die als waanzinnig de kreten uitstoot :
Kruisig Hem, kruisig Hem ! Zijn bloed
kome over ons en over onze kinderen !

Heer Jesus Christus, wij bidden en
smeeken U, schenk ons de genade, nooit
of nimmer laf te zijn, waar 't geldt,
openlijk uwe eere, uwe heiligheid, uwe
Godheid te verdedigen !
0 Maria, bid voor ons, dat toch niet,
door onze lafheid, het Bloed van uw
Goddelijken Zoon ons en ons nageslacht
tot vloek in plaats van zegen worde
Onze V ader. Wees Gegroet.
Ontferm U onzer, Heer, ontferm
onzer !
God, wees ons zondaars, genadig !
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Dat de zielen der overledenen door Gods
barmhartigheid in vrede rusten. Amen.
TWEEDE STATIE.

Jesus neemt het kruis

zijne schouders.

Wij aanbidden U . . . .
Dierbare Jesus, toen uW koninklijke
Voorvader David te voet moest vluchten voor zijn ontaarden noon Absalon,
heeft hij een trouwen onderdaan gevonden, die niet van zijne zijde wijkend,
uit de diepte zijns harten de kreet deed
weergalmen : Zoo waar de Heer leeft,
en zoo waar mijn Heer en Koning leeit
waar Gij ook, main Heer en Koning zij t,
hetzij ten doode, hetzij ten leven, daar zal
uw dienaar zijn.
Jesus, dat is ook de kreet van ons
hart, terwij1 Gij, die kort te voren als
een koning des vredes met jubel en
palmgewuif Jerusalem binnenreedt, nu,
als een boosdoener, te voet, beladen
met uw kruis, de stad weer uit gaat
trekken.
niet alleen, wanneer Gij in Sacra-
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mentsprocessies en bij publieke toewij dingen aan uw Goddelijk Hart,
feestelijk wordt gehuldigd, maar ook, en
niet minder, wanneer Gij ooit in 't openbaar mocht worden verguisd en versmaad en vervolgd, zullen wij uw kruis
opnemen, de trouwe dienaren zijn, die
U niet verlaten, en U geven wat U toekomt : koninklijke eer en hulde, ten
spijt van al uwe vijanden !
0 Maria, bid voor onze overleden
Oud-Retraitanten, die misschien in het
vagevuur nog boete doen voor hun
tekortkomingen in uitwendigen eerbied
jegens uw Goddelijken Zoon.
Onze Vader, . . . .
DERDE STATIE.
Jesus valt voor de eerste maal onder het
kruis.
Wij aanbidden U
U. . . .
Goede Zaligmaker, mocht de Gewijde
Zanger uitroepen : Met geweld ben ik
voortgestooten tot vallen, maar de Heer
heeft mij geholpen, ook Gij zijt voort15
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gestooten tot vallens toe, en aan U,
dierbare Jesus, is hier geen hulp geboden, noch door de menschen, noch door
uw eigen goddelijke wondermacht.
Waarom hebt Gij toch deze lichamelijke
zwakheid willen verduren ?
0, om ons te leeren op te staan, als
wij sours uit zwakheid bezwijken, onverwijld de fouten te herstellen, en dan
weer kloek en moedig voort te gaan in
het ijveren voor uwe glorie.
Heilige Maagd Maria, Hulp der Christenen, sta ons bij in alien nood, en bid
voor de geloovige zielen, die nu nog
lijden moeten, omdat zij niet spoedig
genoeg uit de zonde zijn opgestaan.
Onze Vader, . . . .
VIERDE STATIE.

Jesus ontmoet zijne bedrodde Moeda.
Wij aanbidden U
U. . . .
0 Maria, ziedaar uw Kind ! Zie nu
dat bleek en bezoedeld gelaat, die doornenkroon, waartegen telkens weer zoo
pijnlijk de kruisbalk stoot, die met bloed
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doorweekte kleederen, die hartstochtelijk opgezweepte menigte I
en bovenal . . . . dien onuitsprekelijken oogopslag, waarmee Jesus' bebloede oogen
de uwe ontmoeten.
0 sterkeVrouwe en Moeder, hoe hebt
gij dat alles kunnen verdragen !
Maria, gij zoudt toen zoo gaarne uw
Jesus genaderd zijn, om Hem te verkwikken met uw moederlijke lief de. 0,
wij, wij kunnen, wij mogen, wat de
Voorzienigheid U niet heeft toegestaan:
wanneer Jesus verguisd, gehoond, geminacht wordt, kunnen wij tot Hem
naderen in het Heilig Sacrament en
Hem eerherstel geven, en Hem troosten
door onzen ijver, om anderen een goed
voorbeeld te geven.
Maria, dat zullen wij doen ! Help ons,
sta ons bij, en ontferm U over de zielen
onzer overleden Oud-Retraitanten, die
in ijver en eerherstel mochten te kort
geschoten zijn.
Onze Vader, .

15*
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VI JFDE STATIE.
Simon van Cyrene helpt Jesus het kruis
dragen.

Wij aanbidden U
U. . . .
0 mijn Jesus, wanneer men U niet
helpt, zijt Gij van uitputting gestorven,
alvorens de strafplaats bereikt te hebben ! Dat bemerken ook de j oodsche
priesters en de beulen. Juist komt daar
een man, Simon van Cyrene, de stadspoort binnen. Deze wordt nu gedwongen, geprest, om het kruis achter U te
helpen dragen.
Goddelijke Verlosser, wij, wij zullen
niet wachten, totdat we door de omstandigheden gedwongen worden, U de
hulde van ons arbeidsvermogen aan te
bieden. Neen, Heer Jesus, blij en gaarne
zullen wij alles, wat overschiet van
onzen dagelijkschen arbeid, besteden
voor de heilige zaak, waarvoor Gij zoo
heldhaftig geleden hebt : de eere van
God en der zielen eeuwig heil
0 Maria, bij uw dankbaarheid jegens
Simon voor de hulp, die hij hood aan
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uw kind, help ons Jesus bijstaan in de
uitbreiding an zijn Rijk op aarde, en
help ook de lijdende zielen in het
vagevuur, dat zij spoedig Uw Goddelij ken Zoon voor eeuwig kunnen gaan
verheerlijken in het Rijk der hemelen.
Onze Vader, ... .
ZESDE STATIE.
Veronica droogt het gelaat van Jesus at.

U. . . .
Wij aanbidden U
Wat een, zwakke vrouw vermocht,
zou dat ons:Oud-Retraitanten, onmogelijk of te moeilijk zijn ?
Wanneer een vrouw, met diepe verachting voor het oordeel der Godvijandige omgeving, door de menigte
heenbreekt, en met eigen hand, aan den
gehoonden Jesus, de eenige lichamelijke
vertroosting aanbiedt, die op dit oogenblik nog mogelijk is, zouden wij dan
geen moed bezitten, door grootere vurigheid in gebed en in al het godsdienstige,
Jesus eerherstel te geven voor den
smaad, Hem aangedaan ?
Dierbare Jesus, hier begrijpen wij uw
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woord tot den „Katholiek van de
daad" : dat de school des kruises de
wereld heeft herschapen tot een school
van heldenmoed.
0. Maria, bij den troost, die aan uw
Kind, en aan U in uw Kind geschonken
werd door de heldhaftige liefdedaad
dier edele Veronica, geef, dat ook wij
door zulke daden U beiden de hulde
brengen van onzen troost. 0 Maria,
troost gij op uwe beurt de lijdende zielen
in het vagevuur.
Onze Vader . . . .
ZEVENDE STATIE.

Jesus v alt ten tw eeden male onder het kruis
U. . . .
Wij aanbidden U
Dierbare Jesus, voor de tweede maal
zie ik U vallen, steeds machteloozer
door pijn en bloedverlies. En toch staat
Gij weer op, en gaat gij weer moedig
vooruit . . . .
her leert Gij ons vertrouwen op de
Voorzienigheid, ook al is eigen zwakheid nog zoo groot. Hier bemoedigt Gij
ons met de woorden der Heilige Schrift :
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Van God zijn de schreden des rechtvaardigen,
Aan hem geeft Hij vastheid,
En bestendigheid aan zijn wandel ;
Als hij struikelt, zal hij niet blijven
liggen,
Want God ondersteunt hem met Zijn
hand. (Ps. 36, 23, 24).

0, leer ons vertrouwen op uw wakend
oog, op uw almacht, die kan, op uw
liefde, die wil helpen.
Maria, bij uw beminnelijk Moederhart, zoo pijnlijk weer geschokt op 't
oogenblik van Jesus' tweeden vat, leer
ons, bij 't ondervinden van eigen zwakheid, betrouwen op Gods hulp. Help gij
de zielen in 't vagevuur, die in hun aardsche leven to weinig vertrouwden op
God !
Onze Vader . . . .
ACHTSTE STATIE.
Jesus spreekt tot de weenende vrouwen.

Wij aanbidden U . . . .
Dierbare Jesus, Gij zegt tot die weenende vrouwen : Weent niet over Mij,
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maar weent veeleer over u zelven en over
uwe kinderen. 0 mijn God ! Is dit woord
ook tot ons gezegd ? Wacht ook ons en
onze kinderen de straffende hand des
Heeren ?
Neen, Heer Jesus, wij zweren het U,
wij zullen niet, evenals de dwaze inwoners van Jerusalem, U weer spoedig
vergeten, en door een zondig leven de
wraak des hemels over ons afroepen.
Neen, integendeel, wij zullen doen, wat
in ons vermogen is, om de zonde te
verdrijven, om de zondaars tot U terug
te brengen, om de zielen onzer kinderen
in geloof en reinheid te bewaren !
0 Moeder des Heeren, help, o help
ons toch, dat nooit in later tij d, tot ons
nageslacht behoeft te worden gezegd :
zalig de onvruchtbaren ! 0 Maria, bid met
ons mede: Saar, o Heer, s5aar uw yolk,
en lever uw er/deelniet over aan de schande.
0 Moeder, bid vooral voor die geloovige
zielen in het vagevuur, die tij dens het
sterfelijk leven, niet genoeg voor het
toevertrouwde kroost gezorgd hebben.
Onze Vader, . . . .
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NEGENDE STATIE.
Jesus valt ten derden male onder het kruis

.

Wij aanbidden U.
U ...
Goddelijke Verlosser, nu ik U voor de
derde maal zie bezwij ken, denk ik aan
de Christenen, de Oud-Retraitanten,
die, na lang den strijd to hebben volgehouden, eindelijk, door moeite en tegenspoed overmand, den moed lieten zinken, en of in oude zonden terugvielen,
Of ophielden met het heilige apostolaat
der zielen.
Wij bidden en smeeken U, geef ons
onoverwinnelij ken moed en volharding ;
dat wij met den Heiligen Paulus kunnen jubelen het lied der volhardende
uitverkorenen : noch dood, noch leven,
noch geesten, noch heerschappijen, noch
machten, noch hoogte, noch diepte, geen
schepsel ter wereld zal ons kunnen scheiden van de lielde Gods in Christus Jesus,
onzen Heer.
Moeder des Heeren, gij hebt er geen
oogenblik aan gedacht, om, nu Jesus
den Calvarieberg beklimmen gaat, Hem
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te verlaten. 0 help ons, Jesus trouw te
blijven, wat er ook gebeure, en verlos
door uw voorspraak de zielen des vagevuurs, die zoo hevig verlangen bij Jesus
te zijn !
Onze Vader, . . .
TIENDE STATIE.

Jesus wordt van zijn kleederen beroold
en met gal en azijn gelaafd.
Wij aanbidden U . . . .
Mijn Heer en mijn God, als ooit
iemand zich de bedwelming van den
drank mocht veroorloven, dan zeker
Gij, op dit oogenblik ! En toch hebt
Gij alleen de bitterheid geproefd en de
bedwelming afgewezen ! Wij vragen U
vergiffenis voor al het misbruik van
bedwelmenden drank, vooral door Katholieken, misschien ook door OudRetraitanten gepleegd.
Jesus, nu men U de vernederende beschaming aandoet door U van uw kleederen te berooven ten aanschouwen
eener goddelooze menigte, gevoelen wij
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ons gedrongen, U te verklaren, dat wij
ook in deze vernedering uw glorie en
waardigheid niet vergeten, maar eerbiedig gedenken, wat de Ziener der
Openbaring op uw kleed en gordel geschreven zag : Koning der Koningen en
Heer der Heerschers !
Hoe dieper men U gehoond heeft, des
te hooger zullen wij U verheffen, omdat
Gij onze God en onze groote lief de zijt !
Moeder des Heeren, die ook deze beschaming hebt medegeleden met uw
allerdierbaarst Kind, U bevelen wij de
reinheid en zedigheid van ons en onze
kinderen ; u bevelen wij de verlossing
van de zielen des vagevuurs, die nog
moeten boeten voor de zonden des
vleesches.
Onze Vader, . . • •
ELIDE STATIE.

Jesus wordt gekruisigd.
Wij aanbidden U . . . .
Allerdierbaarste Jesus, met medelijden aanschouwen wij, hoe uwehanden
en voeten met ruwe spijkers worden
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doorboord, hoe men de vier groote wonden slaat, waaruit voor het meerendeel
uw bloed zal wegvloeien, totdat de
scheiding van lichaam en bloed zal worden voltooid bij de doorboring van uw
beminnelijk Hart.
Wij smeeken u, bij uwe heilige wonden, waarvan Gij de openingen voor
eeuwig hebt willen behouden in uw
verheerlijkt lichaam, dat wij ons toch
nimmer schamen, iets geleden to hebben voor U.
Maria, smartvolle Moeder, zoo diep in
de ziel gefolterd bij het hooren der
hamerslagen, bij 't zien van Jesus' bloedende wonden, bid voor ons om volhardende opgewektheid bij lij den en tegenspoed ; en red de geloovige zielen uit het
vagevuur, die toch zijn vrijgekocht door
het Bloed van Uw Goddelijken Zoon.
Onze Vader, . . . .
TWAALFDE STATIE.
Jesus sterft.

Wij aanbidden U
U. . . .
Jesus sterft ! Het schoonste en on-
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schuldigste schepsel, in de geschapen
wereld denkbaar, de Godmensch, sterft,
om door zijn dood eerherstel te bieden
aan de verbolgen Godheid, redding te
brengen aan het booze, verloren menschdom.
Jesus sterft voor ons, en zouden wij
voor Hem niet eens willen leven en
werken ? Jesus sterft voor de glorie Gods
en zouden wij voor de glorie Gods onverschillig zijn ? Jesus sterft om de
zielen zalig te maken, en zouden wij, ons
terugtrekkend in behagelijke rust, weigeren de zielen onzer medebroeders te
redden door onzen invloed op 't openbare leven ?
0 Maria, tot u hebben wij hier een
bijzondere bede : tot u smeeken wij
dagelijks zoo dikwerf : „bid voor ons,
zondaars, nu en in het uur van onzen
dood" : o sta ons bij, zoo te leven, dat
wij op 't oogenblik van ons sterven, met
Jesus kalm en rustig kunnen zeggen :
V ader, in uwe harden beveel ik mijnen
geest:1 0 Moeder van smarten, gedenk de
.
zielen der overledene Oud-Retraitanten,
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die zich in leven en dood aan u hadden
toegewijd.
Onze Vader, . • • •
DERTIENDE STATIE.

Het lichaam van Jesus wordt. van het
kruis genomen en op den schoot zijner
Moeder gelegd.
Wij aanbidden U
U. . . .
Nauwelijks zijt Gij gestorven, beminnelijke Jesus, of de vrucht van uw dood
openbaart zich in de harten der menschen. De honderdman verheerlijkt U
en zegt : W aarlijk, deze mensch was Gods
Zoon Jozef van Arimatea en Nicodemus, leden van den Hoogen Raad, rijke
en aanzienlijke personen, leggen hun
menschelijk opzicht af, en toonen zich
eensklaps de moedige verdedigers, de
trouwe eerewacht van uw Goddelijk
Lichaam.
0 dierbare Jesus, die om uw gestorven Lichaam als middelpunt, mannen
en vrouwen, arm en rijk vereenigd hebt,
geef, bidden wij U, dat wij met verza-
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king van alle eerzucht en menschelijk
opzicht, altijd eendrachtig samenwerken tot uwe verheerlijking.
0 Maria, Koningin der Martelaren,
bij de zieledroefheid en ontuitsprekelijke lief de, waarmede Gij de Heilige
Wonden van uwen Jesus, met behulp der
vrienden van Jesus, hebt gereinigd en
gebalsemd, zie, wij hebben er alles voor
over, om eendrachtig met u to mogen
medewerken aan de verheerlij king van
uw Zoon. 0 Maria, die in uwe gedachten
de heilige ziel van uwen Jesus naar het
voorgeborchte hebt gevolgd, troost de
zielen in het vagevuur.
Onze Vader, . . . .
VEERTIENDE STATIE.
Jesus wordt in het grai gelegd.
Wij aanbidden U
U. . . .
Tijdens uw openbaar leven hebt Gij,
o Jesus, met recht kunnen zeggen : de
vossen hebben Nolen, en de vogelen des
hemels nesten, maar de Menschenzoon
heeit niets, waar Hij het hoofd kan neder-
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leggen. Wat is alles nu veranderd ! Hij,
die in zijn armoede geen eigen tehuis
had, vindt voor zijn stoffelijk overschot
een kostbare begraafplaats !
Dierbare Jesus, die met ziel en lichaam
bij ons wilt verblijven in het Allerheiligste Sacrament des Altaars, Gij leert
ons hier, dat wij, na uwen dood, nog
door vriendendienst en eerbetoon kunnen doen, wat wij U zoo gaarne tijdens
uw sterfelijk leven hadden gedaan. .
0, schenk ons de genade, uw allerheiligst Sacrament altijd te eerbiedigen
en te naderen als het middelpunt van
onzen heiligen godsdienst, als onzen
hemel op aarde.
Moeder Maria, getroost door de toewij ding van Jesus'vrienden, wees verzekerd, dat ook wij u zullen troosten
door Jesus te eeren, met al de liefde en
toewij ding, met al de belangelooze
werkzaamheid, waartoe wij in staat zijn.
Troost dan de zielen der overleden
Oud-Retraitanten in het vagevuur, die
toch ook de vrienden van Jesus waren
Onze Vader, . . . .
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Dankgebed.
Debt dank, Jesus en Maria, voor de
genaden, voor de vertroostingen en opwekkingen, ons gedurende deze oefening geschonken. Wat is het toch waar,
wat Gij zegt tot den „katholiek van de
daad" : „Een uur van bovennatuurlijke
vertroosting is meer waard, dan alle genoegens der wereld."
0, schenkt ons nu ook de genade, dikwijis terug te keeren tot de overweging
van uw lijden, om frissche kracht en
hernieuwden moed op te doen in onzen
strijd tegen eigen ongeregelde driften,
in onzen strijd tegen den duivel, in onzen
strijd tegen den bedervenden tirannieken wereldgeest.
Door U en met U, Jesus en Maria,
zullen wij echte voorbeeldige (budRetraitanten zij n degelijke katholieken
van de daad, zullen wij, met de wapenen van geloof en van reinheid en van
eendrachtige, onbaatzuchtige lief de,
zegepralen over al Uwe vijanden, die
ook de onze zijn. Amen.
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