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Zondag 11 juli 
 

Zevende zondag na Pinksteren 
Epistel : Paulus aan de Romeinen, 6, 19 – 23 
Evangelie : Mattheus, 7, 15 – 21 

Het evangelie is een blijvende vermaning in dit leven. Wij mogen ons niet 
laten misleiden door valse herders, maar wij mogen ook het eigen leven 
niet misvormen tot een schijn van oprechtheid !                Uit: Dagmissaal 
 
Feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Carmel  
De Kerk viert dit feest op 16 juli. Het is bij uitstek het feest van de Orde 
van de Karmelieten en de Karmelitessen.  
Op de berg Carmel in Palestina bevond zich een vereniging van 
kluizenaars die door de kruisvaarder Bethold in 1150 in een orde bijeen 
gebracht werden. Door de Saracenen, met hun hervatte moslimse 
heerschappij, werden ze verplicht te verhuizen naar Europa. In de nacht 
voor 16 juli 1225 vroeg de H. Maagd aan paus Honorius III de 
Karmelieten-orde te erkennen. Omdat de Karmelieten nog steeds vijandig 
benaderd werden vroeg de 6de generale overste van de Orde, de heilige 
Simon Stock (stock omdat hij als kluizenaar in een holle boom woonde) 
aan de Heilige Maagd Maria om een bijzonder teken. Op 16 juli 1251 
toonde Maria hem het scapulier als bijzonder teken van haar liefde en 
bescherming. Simon Stock stierf in 1268 in Bordeaux. 
Het scapulier is  in oorsprong een schouderkleed dat door  
door leden van de oudere orden (zoals de Alexianen) op borst en rug over 
het habijt wordt gedragen. Oorspronkelijk was dit ‘schouderkleed’ om de 
pij te beschermen bij handenarbeid. Maar al spoedig werd het een 
karakteristiek onderdeel van de monnikenkledij. Later werd het door 
nieuwere orden en congregaties als een soort erekleed overgenomen.  
Het scapulier heeft dezelfde kleur als de pij of het habijt, behalve bij de 
cisterciënzers, die een witte pij en een zwart scapulier dragen 

Later werd dit scapulier in verkleinde vorm door leken uit devotie onder de 
gewone kleding over borst en rug gedragen. Het werd in dat geval 
verkleind tot twee vierkante lapjes, verbonden door schouderlinten, in de 
kleur van de orde met dewelke men zich verbonden voelde. Zo bestaat er 
het zwarte scapulier van de paters Servieten, het blauwe scapulier van de 
paters Theatijnen, het witte scapulier van de Orde van de H. 

Drievuldigheid en het bruine scapulier van de paters Karmelieten. Dit 
laatste is veruit het meest verbreide scapulier. 

En het groene scapulier? Het groene scapulier, of scapulier van het 
Onbevlekt Hart van Maria wordt zeer ten onrechte ‘scapulier’ genoemd. 
Want het gaat hier niet over het kleed van één of ander Broederschap, maar 
wel doodeenvoudig over twee heiligenprentjes, vastgemaakt op een groen 
stuk stof, dat op zijn beurt bevestigd is aan één enkele koord van dezelfde 
kleur. 

In 1910 gaf Paus Pius X toestemming om de lapjes te vervangen door een 
scapuliermedaille, waarop attributen van de betrokken orde staan afgebeeld 
(behalve voor de scapulieren van leden van de Derde Orde). 

Aan leken wordt het scapulier opgelegd door een priester opdat zij aan 
dezelfde grote genaden als de Karmelieten zouden deelachtig worden. Eén 
van die genaden is het ‘privilegium’ van de zaterdag’. Immers in de 
zogenaamde ‘Bulla Sabbatina’ verzekert paus Johannes XXII ( 1249- 
1334) aan de dragers van het scapulier dat zij spoedig, vooral op de 
zaterdag na hun dood, uit het vagevuur zullen bevrijd worden. De 
Congregatie van de Aflaten keurde dit goed op 4 juli 1908. -Wikipedia e.a. 
 
Even dit… 
In de kerkdienst op zondagmorgen heeft meneer pastoor het in de preek 
over vergiffenis schenken aan je vijanden. Aan het eind van de preek 
vraagt de pastoor aan de kerkgangers of iedereen zijn vijanden heeft 
vergeven. Iedereen in de kerk steekt zijn hand omhoog, behalve een oud 
mannetje op de eerste rij. De pastoor vraagt verbaasd aan het oude 
mannetje waarom hij zijn hand niet opsteekt. Het oude mannetje zegt: “ik 
heb geen vijanden". "Zo", zegt de pastoor verbaasd, "geen vijanden?, dat is 
heel bijzonder op uw leeftijd? Hoe oud bent u eigenlijk?” "Ik ben 105 jaar 
3 maanden, 2 weken en 3 dagen oud", zegt het oude mannetje. “105 jaar en 
u heeft helemaal geen vijanden?”, vraagt de pastoor nog verbaasder. 
“Nee”, zegt het oude mannetje, “ik heb geen vijanden, ze zijn allemaal al 
dood"!                          Marc Maas, fb 
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