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De Kerk is heilig in haar Stichter, maar niet zonder zondaars 
 
De Kerk is heilig omdat haar stichter, Jezus Christus, heilig is. Hij 
blijft Hogepriester in eeuwigheid. “Zulk een hogepriester hadden wij 
nodig: een die heilig is, schuldeloos en onbesmet, gescheiden van de 
zondaars en verheven boven de hemelen”. (Hebr. 7, 26)   
 
De priester krijgt bij zijn wijding een  tweevoudige opdracht. 
Allereerst onderricht hij de geopenbaarde en onfeilbare boodschap 
van Christus en zijn apostelen. Daarnaast reikt hij de middelen ( o.a. 
de sacramenten) aan die de Kerk geeft opdat de gelovige het eeuwig 
leven bij God kan bereiken. 
De Kerk is onfeilbaar wanneer het gaat over haar eerste opdracht 
namelijk het verkondigen van het woord van God.  
De priester kan dit woord van God expliciet verlevendigen, maar geen 
enkele priester mag raken aan de wezenlijke heiligheid van de 
oorspronkelijke ‘blijde boodschap’. 
De goddelijke bijstand is relatief wanneer het de tweede opdracht  
betreft, nl. de kerkelijke wetten en voorschriften die gegeven worden 
voor het welzijn van de gelovigen.  
De kerkelijke wetten soms tijd- en cultuur gebonden en staan niet 
helemaal los van de graad van heiligheid van de paus die de wetten 
verordent.  
 
De Kerk is heilig in haar stichter, maar niet zonder zondaars. 
De heiligen hebben de volle waarheid in het woord van God ontdekt, 
iets wat wij, zondaars,  altijd in een erg onvolmaakte staat ervaren.  
Het zal pas in het ander leven zijn dat de Kerk heilig is in al haar 
leden. 
 
Jezus volgt zijn ‘onvolmaakte’ priesters die in zondige milieus Zijn 
boodschap preken waarbij zij zich niet mogen laten leiden door wat de 
wereld wenst te horen. Jezus waarschuwt hen met de woorden die Hij 



destijds tot Petrus sprak: “…want gij laat u leiden door menselijke 
overwegingen en niet door wat God wil”. ( Mt. 16, 23) 
Heel toepasselijk op onze tijd waar het Evangelie geregeld ‘geweld’ 
wordt aangedaan door het verkondigen van onwaarheden die gaan van  
het herleiden van de waarheden tot fabeltjes of tot het verkondigen 
van regelrechte ketterijen. 
 
De Kerk heeft nood aan ‘Paulussen’!  
In zijn tijd heeft de heilige Paulus niet geaarzeld op te komen tegen 
valse verkondigingen van het Evangelie van Christus. 
Hij zegt duidelijk dat er maar één evangelie bestaat: “ Ik sta verbaasd 
dat gij zo spoedig van Hem die u tot de genade geroepen heeft, afvalt 
om een ander evangelie te aanvaarden. Er bestaat geen ander. Er zijn 
alleen maar mensen die u in verwarring brengen en er op uit zijn het 
Evangelie van Christus te verdraaien. ….Wat ik vroeger al gezegd 
heb, herhaal ik nu: als iemand u een ander evangelie predikt dan gij 
hebt ontvangen, hij zij vervloekt! Wie tracht ik nu voor mij te winnen, 
de mensen of God? Zoek ik soms de gunst van de mensen? Wilde ik 
nog mensen behagen, dan zou ik geen dienaar van Christus zijn. Ik 
verzeker u, broeders,; het Evangelie dat ik verkondigd heb is niet naar 
de mens. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar 
door een openbaring van Jezus Christus”. (Gal. I 6-12) 

“Zo moet men ons dus beschouwen: als helpers van Christus , belast 
met het beheer van Gods geheimen. Welnu van een beheerder wordt 
geëist dat hij betrouwbaar is”. (I Kor. 3,1-2) 

Naar: L’Eglise Sainte -kardinaal Journet 
 

Evangelie van de 8ste zondag na Pinksteren  (Lucas 16,1-9) 
Dit evangelie plaatst de materiële bekommernis in het leven in zijn 
juiste kader en betekenis. God geeft aan de mens het beheer over het 
stoffelijke.                                                         

De mens moet dit zo gebruiken en beheren dat, wanneer hij in 
moeilijkheden komt en zijn materieel welzijn gevaar loopt, hij kan 
rekenen op de hulp van vrienden. Dit geldt zeker wanneer het 
‘kritieke’ moment aanbreekt, nl. het moment van de overgang van dit 
leven naar het hiernamaals: het uur van de dood. Dan moet de mens 



het bestaan prijsgeven dat hij tot dan toe heeft geleid.                                                                                  
Wanneer hij tijdens zijn leven anderen heeft geholpen zullen die op 
hun beurt ook bij God ten beste spreken voor hem, zodat hij in de 
eeuwige woontenten” kan worden binnengeleid. 

Materiële rijkdom mag niet egoïstisch beheerd worden. Het verstandig 
gebruik ervan wil zeggen; het liever geven dan nemen, het liever 
helpen dan geholpen worden. Hoe meer ‘goed’ men doet met zijn 
bezit, hoe meer men zal ontvangen in het andere leven.  

Hetgeen de mens moet beheren is zijn aards bezit en zijn natuurlijke 
menselijke gaven, zijn lichamelijke kracht en gezondheid, zijn 
geestelijke gaven en de begaafdheden van zijn ziel. 

Wij moeten datgene wat God ons gegeven heeft, volgens de wil van 
God, gebruiken. De enige vraag die een christen zich moet stellen is: 
“Wat komt overeen met de wil van God, die mij dit alles in beheer 
heeft gegeven?” Wanneer men zo denkt en ernaar handelt, dan zal 
God iets veel groter schenken, namelijk het bovennatuurlijke en dat is 
de rijkdom van de genade en het bezit van de Heilige Geest. 

Wij hebben het materieel goed, ja. Wij hebben een dak boven ons 
hoofd, een eigen huis, zuiver drinkwater, voedsel waaruit we ruim 
kunnen kiezen, werk en meer of minder gezondheid en andere gaven. 
Wij hebben de tijd voor ontspanning. Wij vinden deze welstand 
normaal. Dat kan zijn. En,  waar plaats ik God die me dat alles gaf? 
En wat wil God dat ik doe met wat Hij me geeft?  

Het antwoord is vlug gegeven: men moet zich onthechten van zijn 
rijkdom. Dat weten alle christenen, maar ernaar leven is niet zo 
gemakkelijk. Een godsdienstige levenshouding betekent immers dat 
niet onze wil beslist, maar de wil van God moet geschieden. Want, de 
Wil van God volgen, dat moet de norm worden van ons handelen. 
Alleen dan stijgt het leven uit boven de mensendienst tot een ware 
‘godsdienst’. Want de Wil van God volgen moet de norm worden van 
ons handelen. Dan alleen stijgt het leven uit boven een ‘mensendienst’ 
naar een ‘dienst aan God’.        Uit:Jaargang homilies – Pastoor van der Voort 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Zoals de H. Maagd Maria de ‘Ster der Zee’ genoemd wordt, de 
patrones om schepen veilig de haven binnen te loodsen, zo leidt Zij de 
ziel doorheen de Onbevlekte poort van haar Hart naar het Hart van 
haar Zoon. Door haar bemiddeling zijn onze gebeden, onze verzoeken 
en intenties op een bijzondere wijze gericht naar de Hemel.  De kracht 
van haar tussenkomst is zo aandringend dat het onmogelijk is dat het 
zou verworpen worden door Haar Zoon.  Zij bidt onophoudelijk  voor 
ons en  bekomt  al de  genade   die wij   afsmeken, omdat Haar enige 
wens onze heiligmaking is.   
Laten wij ons met al onze noden wenden tot onze hemelse Moeder…. 
de hulp te vragen van Haar gebeden.  Door onze toewijding roepen we 
haar krachtigste bemiddeling af omdat we in deze genade haar eigen 
Hart insluiten, dat verweven is met het Hart van haar Zoon”. 

Uit: Op het einde zal Mijn Onbevlekt Hart triomferen – 14de dag 
 
 
Mededelingen 
*Zondag 4 augustus is de H. Mis om 10u00 in onze kapel. Na de Mis 
  bent u uitgenodigd  op een kleine receptie in de conferentiezaal. 
  
*Maandag tot en met zaterdag !!! is onze kapel open voor gebed  vanaf 
  8h00 tot 9h10. Om 8h30 bidden wij samen de rozenkrans. 
  Let op ; tijdens de maand augustus is er GEEN H. Mis in de Sint- 
               Teresia kerk te Ekeren. 
 
*Zondagen 18 en 25 augustus is de H. Mis om 10u00 
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