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FOYER MARTHE ROBIN -  Brasschaat 
wekelijks foyerblaadje nr 2 2023 

Zondag  1 januari 
  Feest van de Heilige Familie 

 
Epistel : H. Paulus aan de Kolossenzen 3, 12 - 17 
Evangelie : Lucas 2, 42 - 52 
Christus is onder ons gekomen als Kind met Kerstmis en als Koning 
voor ons verschenen op het feest van Driekoningen. Nu begint Hij 
zijn heerlijkheid over ons uit te stralen.. en natuurlijk vooreerst zijn 
deugden in het huis van Nazareth,  wat in deze H. Mis meermaals 
voorgesteld wordt als het ‘Huis van de Heer, het Huis van God’.  
Zo moet ook ons huis als het ware een dierbaar heiligdom zijn…  

Uit: Mijn dagelijkse overwegingen – A. Maege, pr.  
Paus Benedictus XVI- rust in vrede 
“Jesus, ich liebe Dich”, de laatste woorden van de stervende paus 
voor hij de eeuwigheid binnen trad….  Deo gratias !  
"Door te sterven gaat de mens naar de realiteit en de waarheid 
zonder sluier. Het maskerspel van een leven dat zich verschuilt 
achter fictieve posities is voorbij. Dan is de mens wie hij werkelijk is. 
»  

                         Uit: “ De dood en het hiernamaals”-  Joseph Ratzinger 
 
De Kerk is veel dank verschuldigd aan deze bescheiden, maar grote 
paus, die vooral bekend is om zijn ijver voor het behoud van het 
ware geloof en om zijn ijver voor een verheven, sacrale liturgie. 
Wij zijn deze paus bijzonder dankbaar. Voor ons in de Foyer is paus 
Benedictus XVI  dé paus die het mogelijk maakte dat wij in de 
Advent van het jaar 2007 konden overgaan naar het vieren van de H. 
Mis volgens de eeuwenoude ritus.  
Die mogelijkheid werd door velen  wereldwijd benut en heeft geleid 
tot een opbloei van de bestaande-  en een oprichten van nieuwe 
traditionele gemeenschappen waar de ‘Heilige Mis van alle eeuwen’ 
terug toegang vond.  
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Deze paus was bescheiden maar duidelijk, wanneer hij bij kritiek, 
deze Tridentijnse Heilige Mis verdedigde:  
“Wat eeuwenlang goed en heilig was, blijft heilig en groot voor ons 
en kan niet zomaar ongedaan gemaakt worden of plots verboden 
worden of beschouwd worden als schadelijk en slecht”. En “Wat de 
ene paus als geloofspunt afkondigt, kan een volgende paus niet 
ongedaan maken.”  
 
In het Credo spreken we ons geloof uit over de heilige, katholieke en 
‘apostolische’ Kerk. Wel, vele gedeelten van de ‘oude’  Mis gaan 
terug tot aan de tijd van de apostelen. De traditie is, naast de 
geloofswaarheden en de geschriften van de kerkvaders, belangrijk in 
de Kerk. Dat impliceert ook  de Heilige Liturgie ! 
Paus Benedictus XVI was zich goed bewust dat na het Tweede  
Concilie onterecht de verwoestende secularisatie de Kerk was binnen 
geslopen,  en dat het niet de verwereldlijking van de Liturgie is die  
de mensen terug naar God zou brengen, maar wel en alleen het 
sacrale in de Liturgie.   
Het is dan ook onbegrijpelijk dat, wie dwepen met paus Benedictus 
XVI, hem niet volgden op de Liturgische Traditionele weg !. 
. 
Dankzij de mogelijkheid die paus Benedictus gaf voor de terugkeer 
naar een sacrale liturgie, naar de traditie, zijn er nu vele priesters 
goed gevormd in de traditionele gemeenschappen. Waar zovele 
andere kerken leeg lopen, stromen hun kerken vol met mensen van 
alle leeftijden en vooral met jonge mensen, jonge gezinnen  met 
kinderen, met gelovigen die zoeken naar eerbied voor het heilige en 
die dit vinden in een heilige liturgie, de ‘oude Latijnse Mis.  
Ook zien we dat daar de roepingen uit groeien voor priesters, 
religieuzen en goede gezinnen.. 
 
 
Het document dat de Latijnse Mis aan banden legde” brak het 
hart van paus Benedictus - Interview met Aartsbisschop 
Gänswein  
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Interviewer:  
Het opheffen van de restricties voor het opdragen van de H. Mis in 
de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus volgens het Missaal 
van 1962 heeft niet zolang stand gehouden als bedoeld was. Als  
paus emeritus was paus Benedictus XVI in de buurt toen paus 
Franciscus zijn Motu Proprio ‘Traditionis Custodes’ afkondigde. 
Was hij teleurgesteld? 
Antwoord van aartsbisschop Gänswein: van G*  
Dit heeft de paus erg pijnlijk getroffen. Ik denk dat het zijn hart brak 
toen hij het nieuwe Motu Proprio las, omdat dit schrijven de  
bedoeling heeft om mensen , die zich ‘thuis’ voelen in het Missale 
Vetustum voor hun innerlijke en liturgische vrede , weg te trekken 
van Marcel Lefebre. En, als je bedenkt hoeveel eeuwen de oude Mis 
een bron was van spiritueel leven en een voeding voor velen, 
ingesloten ook voor de vele heiligen, dan is het onmogelijk je in te 
beelden dat het niet langer iets goeds kan bieden. Laat ons niet 
vergeten dat vele jonge mensen - die geboren werden lang na het 
Tweede Vaticaans Concilie en die niet echt het drama rond dat 
Concilie begrijpen- dat deze jonge mensen die de Nieuwe Mis 
kennen, daar nooit een geestelijke thuis hebben gevonden, en nooit 
de geestelijke weldaad van de oude Mis kregen. Deze schat werd 
ontnomen  aan het gelovig volk …” 

Corpus Christi Watershed · 3 januari 2023 
 

“Wanneer we ons vertrouwen volledig op de Heer stellen, verandert 
alles…. Wij zijn de kinderen van een Vader die van ons houdt en ons 

nooit  zal verlaten”.                      Paus Benedictus XVI, 2 januari 2013 
 
Driekoningen – Dag van de Huiszegen 
De huiszegen op het feest van Driekoningen is een eeuwenoud 
gebruik dat terug ingang vindt in onze streken. De huizen die 
gezegend zijn dragen een zichtbaar  teken:	20	+	C+M+B	+	23	
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De betekenis van deze cijfers en letters: 
De drie letters “C+M+B “ verwijzen naar de drie koningen  Caspar + 
Melchior + Balthasar 
De letters C+M+B betekenen eveneens “Christus Mansionem 
Benedicat” : “Christus zegene dit huis”.  
En ook openbaring: Cana Magi Baptisma 
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige 
openbaring van de Heer.  
Kerstmis is het feest van het Kind aan alle mensen van goede wil. 
De openbaring van het Kind als God wordt gevierd op het feest van 
Driekoningen, op het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste 
wonder van Christus in Kana. 
De letters verwijzen daarmee ook naar deze feesten: 
C naar de Bruiloft te Kana -Cana 
M naar de aanbidding van de Wijzen- de Magi, Magiërs 
B naar de Doop van de Heer in de Jordaan -Baptisma 
 
 De tekst -zie kader- wordt na zegening boven de deur van het huis 
gebracht. Vorig jaar waren er velen die hun huis lieten zegenen, een 
mooie zinvolle zegening die in vele landen al jaren ingang vond en 
ieder jaar rond deze tijd hernieuwd wordt. 
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