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Derde zondag van de Advent: Gaudete
Epistel: H. Paulus aan de Filipenzen : 4 : 4 - 7
Evangelie: Johannes 1 : 19 - 28
Rorate coeli desuper, et nubes, pluant justum.
Hemelen, dauwt van boven en wolken, regent de Rechtvaardige
Vide Domine afflictionem populi tui,
et mitte quem misurus es:
emitte Agnum dominatorem terrae,
de petra deserti ad montem filiae Sion:
ut auferat ipse jugum captivitatis nostrae.
O Heer, aanschouw de verdrukking van Uw volk en zend Uw afgezant;
zend vanuit Petra door de woestijn heen,
naar de berg van Sions dochter het Lam,
dat over de wereld heerst
en het juk van de ballingschap van ons moet afnemen.

“Verlicht de duisternis van onze geest door de genade van uw komst” (gebed).
Het is zo moeilijk om iedere dag juist te weten wat God van ons vraagt. Bidden
wij in blij vertrouwen tot Christus in ons ! “En dan moge de vrede van God, die
alle begrip te boven gaat, ons hart en ons verstand bewaren in Christus Jezus”.
(epistel)
Uit: Dagmissaal
De derde zondag van de Advent wordt ook Gaudete genoemd, naar een
Gregoriaans gezang als Introitus in de mis van deze dag. De term 'Gaudete' is
ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, waarin de
apostel Paulus de gemeenschap oproept tot vreugde:
Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete!
Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!
Deze week zijn er de Advents-quatertemperdagen op woensdag, vrijdag en
zaterdag.
Wij, Rooms-Katholieken, hebben recht op onze zondagsmis !
Wij hebben recht op onze sacramenten !
“Wee hen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die van de
duisternis licht maken en van het licht duisternis…” Jesaja 5, 20
De overheden, zowel burgerlijke als kerkelijke, nemen een zeer grote
verantwoordelijkheid (schuld) op zich door christenen te beroven van hun
erediensten aan God die “Schepper is van al wat zichtbaar en onzichtbaar
is…en in Jezus Christus….God uit God, Licht uit licht…Hij is voor ons
mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald”.
Dat is Kerstmis voor ons ! Dat is ons kerstgeschenk! Geef ons onze H. Mis
terug, want die is van God, niet van jullie !
Johannes de Doper
Voordat Jezus zijn eigenlijke optreden begint, wordt het voorbereid door
Johannes de Doper, de zoon van Zacharias en van Elisabeth die de nicht is van
de H. Maagd Maria, Merkwaardig is dat er in de proloog van het evangelie van
de H. Johannes tweemaal verwezen wordt naar het getuigenis van Johannes de
Doper. De proloog van het Johannes-evangelie is die grandioos mooie tekst,
die als laatste evangelie gebeden wordt op het einde van de H. Mis.
Johannes de Doper werd reeds rond het jaar 665 voor Christus, voorspeld door
de profeet Jesaja: een belangrijke voorbode zou de komst van de Messias
aankondigen en voorbereiden. “Zie, Ik zend mijn bode voor u uit die voor u de
weg moet banen”.- “Een stem die roept in de woestijn”. Zijn advies was:
“Bereid de weg van de Heer, maak Zijn paden recht”. Jezus zegt zelf over
Johannes “Er is geen groter profeet dan Johannes de Doper”. Dat lezen we bij
Mattheus 11, 9.

Johannes de Doper werd enkele maanden voor Jezus geboren. Zijn geboorte
werd, zoals de geboorte van Jezus, vooraf aangekondigd door een engel. De
Hemel was ook hier dus heel bijzonder aan het werk.
Hoe was het klimaat in Jeruzalem ten tijde van Johannes de Doper? De Joodse
godsdienstige leiders uit Jeruzalem, dus de officiële afgevaardigden van het
Jodendom, hadden een grote macht, vooral op godsdienstig gebied. Geen
wonder dat ze competente ondervragers naar Johannes stuurden, omdat ze zich
op de hoogte wilden stellen wie die Johannes de Doper eigenlijk was die zo’n
geweldige beweging in het leven riep. Want die beweging had een
uitgesproken messiaans karakter.
Het Sanhedrin wilde laten controleren of hij, Johannes de Doper, zich
misschien zelf uitgaf voor de Messias. Johannes de Doper antwoordde de
gezanten kort en duidelijk “Ik ben de Messias niet”, met de nadruk op “ik”;
dus: er is een Andere, die wel de naam Messias draagt. De gezanten, die
gezonden zijn door het Sanhedrin, zijn niet tevreden met dat antwoord. Als hij
de Messias niet is en als zijn optreden toch een messiaans karakter heeft,
beschouwt hij zich dan als een voorloper van de Messias? Daarbij denken ze
aan Elias, die door de Joden verwacht wordt voor de komst van de Messias.
Johannes de Doper deed hen wel denken aan de profeet Elias, alleen al door
zijn kleding, zijn strenge levenswijze en zijn vurige ijver. De gezondenen van
het Sanhedrin stellen aan Johannes de Doper een tweede vraag: “Zijt gij de
profeet?” Het antwoord luidt weer duidelijk en ondubbelzinnig: “Neen”.
Terwijl Jezus hem “meer dan een profeet” noemt, wil Johannes zelf die eretitel
‘profeet’ niet aanvaarden. Hij noemt zich slechts “een stem die roept in de
woestijn”. Zo maakt hij zich met de woorden van de profeet Jesaja bekend.
De klare en krachtige antwoorden kenmerken Johannes als een man met
karakter. Omdat hij de gezanten doorziet, spreekt hij zonder omwegen en zijn
antwoord wordt telkens korter. Niet zijn persoon, maar zijn opdracht stelt hij
duidelijk.
Nu nemen de Farizeeërs zelf de ondervraging over. Zij bestrijden de woorden
die Johannes spreekt over zichzelf niet, maar zijn taak van roeper in de
woestijn geeft hem, volgens hun opvatting, niet het recht om te dopen. Als hij
de Messias niet is, waarom dient hij dan een doopsel toe dat volgens zijn
prediking een messiaans karakter heeft? Het doopsel dat Johannes toedient,
heeft slechts een tijdelijke waarde, die overeenstemt met zijn zending van
voorloper: “Ik doop slechts met water, maar er is al Iemand in uw midden die
zal dopen met de Heilige Geest en met vuur.”
De onwetendheid van de Farizeeërs is nu nog vrij onschuldig. Later wordt dat
anders, wanneer de Farizeeërs zich niet enkel tegen Johannes de Doper keren,
maar ook tegen de Messias. Johannes sluit zijn antwoord aan de Farizeeërs af

met te zeggen dat hij het niet waard is om de nederigste dienst aan de Messias
te bewijzen. Dan eindigt het gesprek.
Dat het verhaal historisch is, wordt versterkt door de plaatsbepaling: het
gebeurde in Bethanië.
De vergelijking tussen Johannes de Doper en Jezus wordt in het Nieuwe
Testament gekristalliseerd in de vergelijking tussen het doopsel met water en
het doopsel met de H. Geest. “Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u
dopen met de heilige Geest”
Johannes de Doper wijst ons in deze tijd van verwachting op de boetedoening,
want ik “Heer, ik ben niet waardig, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek slechts één woord en mijn ziel zal gezond worden”.
Het sacrament van de boete, de biecht, is de gepaste en toch zozeer
onderschatte voorbereiding om de Messias waardig te verwachten en waardig
te kunnen ontvangen. Het is wel echt zo met ons gesteld zoals de christenen het
al eeuwen zeggen: “Heer, wij zijn niet waardig dat Gij tot ons komt”. Wij zijn
zondaars en kunnen slechts rekenen op Uw oneindige barmhartigheid.
Uit: Jaargang Homilies – Pastoor Van der Voort

Corona en Heilige Missen Na 8 november beroofde de seculiere regering
(onze vrijmetselaars) de gelovigen van hun erediensten aan God. De Heilige
Mis is voor ons, katholieken, nochtans het allerbelangrijkst om God te
ontmoeten. De Franse gelovigen hebben enkele weken geleden zelf roer in
handen genomen en begonnen op kerkpleinen te bidden. Vele Franse
bisschoppen hebben hun gelovigen gesteund en hun verontwaardiging kordaat
geuit tegenover hun regering. Resultaat: de Fransen hadden hun zondagsmis
opnieuw op 29 november, eerste zondag van de Advent. Het was geen
overwinning op de regering, maar een overwinning voor God!
Wij, in ons land, konden vorige week langs petities ons ongenoegen kenbaar
maken. En Joden zijn verontwaardigd tot bij de Raad van State gegaan. De
Raad van State verklaarde deze corona maatregel die de erediensten verbood,
onwettig. Ondertussen kwamen katholieken op 8 december, feest van de
Onbevlekte Ontvangenis, biddend samen aan de kathedralen. Nu zou men
verwachten dat katholieken zich gesteund voelen door hun bisschoppen. Niets
is minder waar. De Belgische bisschoppen conferentie heeft God en de
Belgische kerkgemeenschap flagrant verraden! Op het tv-nieuws van
woensdagavond zei bisschop Bonny, waarschijnlijk namens de bisschoppen,
dat de H. Mis niet zo nodig was maar dat het goed zou zijn dat gelovigen in een
kerk een kaarsje kunnen branden, tot bij de kribbe gaan om een gevoel van
samenhorigheid te ervaren. Dat is een wereldse, bijna ketterse oplossing
aanbieden voor een ondoorgrondelijk Heilige Mysterie! De Kerk heeft toch een

bijzondere zending! De afschaffing van de Missen is een schande die
katholieken in vele landen hebben gechokeerd ! En terecht.
Jezus zei: “Als gij Mij bemint, weid mijn lammeren, weid Mijn schapen” Joh.
21, 15 – 17. Priesters, volg uw roeping en blijf trouw! Geef aan God de eerste
plaats en celebreer nu meerdere H. Missen per zondag. Jullie zijn geen
protestanten, maar katholieke priesters!! Wees voor God Paulussen en geen
Pilatussen of Judassen !
Wij, Rooms-Katholieken, hebben recht op onze zondagsmis ! Wij hebben
recht op het toedienen van de heilige sacramenten!
Secularisme en de nieuwe dictatuur -Bisschop Schneider -vervolg 2
Denkt u dat de Westerse beschaving op instorten staat?
Ja, de Westerse beschaving, die gebouwd is op het christendom, stort in.
Civilisatie komt van het Latijnse woord civis en betekent inwoners die een
civitas, een stad, bouwen. In een stad heerst orde, is er een wet en een
hiërarchie. Zonder deze drie vervalt men in anarchie en chaos. Wanneer men
de wetten van God uitschakelt, hetzij de natuurwet geschreven door God of de
bovennatuurlijke wet, geschreven in de goddelijke Openbaring van de Heilige
Schrift, dan ontmantel je de civitas, de mooie stad, en volgt er zo wie zo chaos
in de private en in de publieke sfeer.
Dat brengt ons bij het principe ‘chaos’ van de vrijmetselaars: “We moeten
chaos scheppen in de samenleving, dan kunnen we vanuit de chaos onze wetten
opmaken: ordo ab chao”…….
Wij moeten terugkeren tot het respecteren van de natuurwet en als eerste stap
en van daaruit de beschaving opbouwen. De Europese unie is niet langer een
beschaving, omdat ze de natuurwet en de wet van de goddelijke openbaring
van mekaar scheidt. Daarom vertoont de zogenaamde huidige Europese
ontwikkeling onwaardigheid, lelijkheid, chaos en wreedheid. Hoe kan men
spreken van een beschaving waar men massaal een genocide pleegt op
onschuldige mensen in de moederschoot, een genocide die gruwelijk verloopt
en in een omvang die nooit voorkwam in de geschiedenis van de mensheid..
Onschuldige baby’s doden, uw eigen baby’s doden. Voor mij is het voorkomen
van abortus in een samenleving al een aanduiding dat er van beschaving geen
sprake is. Er is technologie, ja, maar geen beschaving. De echte beschaving
wordt vernietigd door het promoten van immoraliteit en door het ontwrichten
van de families. De familie is een miniatuur samenleving: wanneer je de
miniatuur samenleving vernietigt, dan verniel je de stad en volgt de hele
beschaving.
….

De mooiste samenleving zou zijn waar Christus regeert als de koning van de
maatschappij, in het gezin, in het parlement en in de scholen. Europa had een
mooie samenleving in de christelijke middeleeuwen. Van de vierde eeuw tot
aan het hoogtepunt in de veertiende en vijftiende eeuw, een periode van bijna
duizend jaar, heeft Christus geregeerd in het hele publieke en sociale leven. Dat
was een authentieke beschaving!.....
Vandaag wordt algemeen verwacht dat er een scheiding is tussen kerk en
staat en dat religie geen plaats heeft in de politiek.
Dat is een illusie. Wanneer religie geen plaats krijgt in de politiek, dan worden
politiekers en de staat een soort god. Dan dwaalt het af van de wijsheid. Zonder
de wet van God kent de politiek geen maat of oriëntatie….dan komen we
terecht in een atheïstische samenleving en vandaar in een anti-menselijk beleid.
“Want in Hem is alles geschapen in de hemelen en op aarde, het zichtbare en
het onzichtbare, Tronen en Hoogheden, Heerschappijen en Machten. Het
heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles
bestaat in Hem.” (Kol. 1, 16 – 17)
De politiek heeft zijn ‘profaan’ werk en de Kerk heeft haar geestelijke
opdracht. God verenigd in Christus het tijdelijke en het geestelijke, het
eeuwige, het bovennatuurlijke. Beiden moeten God aanbidden en ––
gehoorzamen: de beleidsmensen van de samenleving en de herders van de
Kerk.
Kunt u iets meer zeggen over de rol van de kerk voor het tijdelijke?
Dat is niet de eerste opdracht van de Kerk…Christus zei tot zijn apostelen:
“Gaat en predikt het evangelie en leert hen te onderhouden alles wat Ik u
bevolen heb.” (Mt, 28-20)
De Kerk bekommert zich in hoofdzaak om de ziel en de sociale, politieke
instanties bekommeren zich om het welzijn van het lichaam. Daarom kan geen
enkel politiek systeem de welvaart van een bevolking garanderen wanneer het
de invloed van Christus uitschakelt. Dan verwordt de samenleving op korte tijd
tot een moreel en geestelijk wrak, omdat de ziel ontbreekt…
Hoe kunnen we Christus opnieuw in de Westerse samenleving brengen?
De Kerk moet haar standpunt duidelijk stellen zoals paus Pius XI in zijn
encycliek Quas Primas (1925). Wij moeten opkomen voor katholieke
christelijke families die zich langzaam opnieuw integreren in het sociale,
politieke en culturele leven. Wij moeten opnieuw een christelijke cultuur
opbouwen, want een authentieke christelijke cultuur is er niet meer in Europa.
We moeten beginnen met het christelijk geloof in zijn integriteit. Dat kan
generaties vragen, maar het is de moeite waard.

Islam en het ont-christenen van Europa
Als katholiek bisschop in een land (Kazakhstan) met voornamelijk Moslims,
hoe bezorgd bent u over de invloed van de Moslims in Europa bijzonder in
verband met wat u zei over de secularisatie?
……De instroom van Moslims begon in Europa een vijftig jaar geleden. Zij
kwamen voornamelijk als arbeidskrachten. Maar sinds de oorlog in Syrië is de
instroom van Moslims in Europa deel van het plan om Europa te islamiseren.
Islamiseren betekent praktisch het uitroeien van christenen. De plannen van
vele wereldleiders zijn duidelijk het ont-christenen van Europa. Dat is altijd het
doel geweest van de vrijmetselaars. Het duidelijkste bewijs hiervan is de
Franse Revolutie. Een ander doel van vrijmetselaars is het neerhalen van de
moraal en de families ontwrichten. En dit werd door machtige invloeden in de
Europese regeringen geleidelijk aan bewerkt, sinds de Franse Revolutie tot op
vandaag.
Ook de Communistische Revolutie (1917) kwam de vrijmetselaars goed uit om
een nieuwe tempel en een nieuwe god te aanbidden, de mens, wat tenslotte tot
de aanbidding van Satan leidt…….
…Men behield het geloof onder het communisme, ook al was er geen
godsdienstige vrijheid, men had het geloof en men was innerlijk vrij. Nu zijn er
velen gewond en verdorven, ook kinderen. Zo is het gemakkelijk om de massa
te manipuleren.
Wanneer men de natuur doodt dan heeft het geloof geen fundament meer om
een weerstand op te bouwen tegen de vijand. Maar dat is onvoldoende voor de
duivelse wereldse plannen. Zij zoeken concrete middelen om Europa te
vernietigen. En islamisering kan beschouwd worden als een middel daartoe. Nu
de Moslims toenemen krijgen zij politieke macht en voeren zij de sharia in. Dat
kan men al vaststellen in Europa en dat verklaart de verspreiding van de
militante Islam.
De vrijmetselaars promoten emotioneel de hulp aan de moslims- vluchtelingen.
Meer vluchtelingen in onze landen komt hen goed uit. Zij zeggen: Christus was
ook een vluchteling en de Kerk is altijd barmhartig geweest voor
vreemdelingen. Maar deze vluchtelingen stroom is voor vrijmetselaars een
middel om het christendom te verdrukken.
Is de Islam een religie van vrede of is ISIS het ware gelaat van de Islam?
Geweld tegenover ongelovigen is gerechtvaardigd in de Koran. ISIS is een
politiek misbruik van de Islam. ….Ik wil niet dieper ingaan op de politieke
kant van de Islam. Alleen dit: er is een verschil tussen de moslims als volk en
de Islam. In mijn land, Kazakhstan, zijn moslims niet gewelddadig en laten de
anderen vrij in hun geloof. Zij zijn moslim omdat hun ouders en voorouders
moslim waren. Van de Koran kennen zij slechts hier en daar een uitdrukking.
De meesten kennen niets van de Koran of de Sharia. Zij beleven een natuurlijk
geloof in één God als Schepper en Rechter. Een natuurlijk geloof is een geloof

dat staat ingeprent in de ziel van iedere mens. Maar wanneer Moslims zich
gaan verdiepen in de Koran en de Sharia, beginnen zij zich te radicaliseren en
zijn ze geneigd tot gewelddadige onredelijkheid.
In het christendom kennen wij geloof én rede; in de Islam is er geen
bovennatuurlijk geloof en de redelijkheid tegenover religieuze zaken, ook op
het natuurlijk niveau, is deficiënt (gebrekkig).
En, volgens de Islam is de wil van God willekeurig?
Ja, je kan dit geen geloof noemen! Islam in zichzelf is geen geloof.
Waarom is dit geen geloof?
Het is geen geloof omdat het enige geloof gegeven is aan de christenen. Geloof
is per definitie een goddelijke deugd die men met de genade van God verkrijgt
en die ons doet geloven in wat Hij heeft gezegd en geopenbaard, en in al wat de
Kerk ons voorhoudt te geloven. (Zie KKK). Geloof vraagt een intellectuele
daad, door de genade van God, om de bovennatuurlijke wereld te aanvaarden
die door Jezus Christus, de geïncarneerde God, werd voorbereid in het Oude
Testament. Er is maar één openbaring: het Oude en het Nieuwe Testament
vormen samen een onscheidbare eenheid met zijn vervulling in Christus.
Geloof in God is enkel van toepassing op het geloof in de Heilige
Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wanneer een persoon dit
aanvaardt kan men zeggen dat hij gelooft. Wanneer iemand niet gelooft in de
Heilige Drie-eenheid, heeft hij geen geloof maar enkel een natuurlijke
godsdienst. Bij een natuurlijke godsdienst kan men komen tot de kennis van
een God die Schepper en Rechter is.
Velen denken dat een natuurlijke kennis van God voldoende is om zalig te
worden. Er zijn vele gevallen, bijv op internet of in boeken, van de bekering
van Moslims tot het christendom, die nadien vervolgd worden door hun eigen
familie en zelfs gedood worden door hun eigen ouders. Dat is een pure
demonstratie van blind fanatisme waar het aspect van redelijkheid in hoge mate
afwezig is. Dan gelooft men in een blinde en willekeurige God….
(wordt vervolgd)
Uit: Christus Vincit – Bisschop Schneider

Reactie van een katholieke kardinaal! Kardinaal Muller, voormalig hoofd
van de Congregatie van de Geloofsleer, zegt: “Politiekers hebben geenszins het
recht de Heilige Mis en het vieren van de Sacramenten te verbieden…. We
moeten vechten voor onze basisrechten, het recht op vrijheid van godsdienst en
godsdienstbeleving. Wij moeten een duidelijke voorkeur geven aan de
eredienst voor God en het samenkomen als leden van het lichaam van Jezus
Christus, dat de Kerk is.. Wij zijn geen spiritualistische godsdienst Het Woord
is vlees geworden en wij zijn mensen van vlees en bloed en ziel. Wij leven in
de materiële wereld en daarom hebben wij een zichtbare lichamelijke meditatie

bij de sacramenten nodig samen met de gemeenschap van gelovigen.” Life
SiteNews 10 dec.’20
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