
FOYER MARTHE ROBIN -  Brasschaat 
wekelijks foyerblaadje nr 25- 2019 

Zondag 18 augustus 
. 
De bronnen van ons geloof zijn de Heilige Schrift en de Traditie 
 
Als we ons houden aan de evangeliën, de handelingen van de 
apostelen en al hun brieven, en de geschriften van de kerkvaders, dan 
belijden wij het ware geloof. De geloofsleer van de Katholieke Kerk 
steunt enkel daarop.  
De kerkvaders hebben de Kerk gestut en ‘verlicht’ door  
verhelderende  geschriften. Hun ‘leer’ is niet ‘hun’ leer, maar die van 
God. Hun geschriften behoren tot de rijke traditie van de Kerk. 
Met de kerkvaders kunnen wij herhalen dat de Kerk heilig is in haar 
Stichter, maar bezoedeld in haar zondaars en in de zondigheid van 
haar rechtvaardigen. Deze ‘onvolmaaktheid’ beperkt de uitstraling van 
haar waarheid en van de genaden. Nochtans: “Een gelukkig leven”, 
zegt de heilige Augustinus, “vindt men enkel in de Kerk. Zij is gesticht 
op een rots”. 
De Kerk heeft van Christus de sleutel ontvangen om te binden en te 
ontbinden, de opdracht om het ware geloof te verkondigen en de 
sacramenten toe te dienen. 
 
Doordenkertjes….van 10 jaar geleden… actueler dan ooit! 
  
Een traditie van meer dan 18 eeuwen   
Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is het gebruikelijk dat de 
priester de mis opdraagt ‘met het gezicht naar het volk’. 
Mgr. Edward Slattery, de bisschop van het Amerikaanse Tulsa, gaat in 
zijn kathedraal de mis weer opdragen ‘met de rug naar het volk’, dus 
waarin de priester en de congregatie dezelfde richting opgaan:  ad 
orientem. Op deze wijze wil deze bisschop “een meer authentieke 
katholieke eredienst in ere herstellen”. Bisschop Edward Slattery 
kondigt zijn voornemen aan in het septembernummer van het 
bisdomsblad ‘the Eastern Oklahoma Catholic Magazine’.  
…Bedoeld voor God de Vader 
De priester staat nu met zijn gezicht naar de gelovigen en de 
gelovigen kijken de priester aan. Maar de eucharistieviering is 



bedoeld voor God de Vader en niet voor de gelovigen, schrijft 
bisschop Slattery. 
…samen met gelovigen 
Bisschop Slattery wijst in zijn bisdomsblad daarom nog eens op het 
offerkarakter van de Heilige Eucharistie. “De priester draagt samen 
met de gelovigen het misoffer op en hoort dus in dezelfde richting te 
staan als de gelovigen”, aldus de bisschop 
…gericht naar het Oosten 
“Als we de oudste liturgische praktijken van de kerk bestuderen dan 
zien we dat de priester en de gelovigen allemaal met hun gezicht naar 
het oosten waren gericht omdat, als Christus op aarde terugkeert, Hij 
‘vanuit het oosten’ zal komen”, aldus bisschop Slattery. “Een traditie 
van meer dan 18 eeuwen, die de kerk niet voor niets zo lang in ere 
heeft gehouden”.( 2009!) 
 Bisschop Slattery, nu 78 jaar, schreef dit in 2009. Hij was bisschop 
van Tulsa tot 2016  
 
Patriarch waarschuwt Oekraïne in 2009 tegen de westerse invloed 
Patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe Kerk is tijdens zijn bezoek 
aan Oekraïne fel uitgevaren tegen de groeiende verwestersing 
van Oekraïne.  
Hij waarschuwde voor het toenemend consumptiegedrag en de 
ongelovigheid. Op de Russische televisie was te zien hoe hij hel en 
verdoemenis predikte en waarschuwde voor de westerse heidenen en 
het walgelijke consumptiegedrag van het Westen”.  

(2009 - nu zijn we 10 jaar later…???) 
 
Beproevingen 
Beproevingen zijn iets totaal anders dan bekoringen. Beproevingen, 
fysische of psychische, zullen we als goede christenen met een groot 
hart aanvaarden; bekoringen moeten wij als goede christenen proberen 
te overwinnen zodat we niet in zonde vallen. 
Wanneer God ons beproevingen zendt zullen die nooit boven onze 
krachten gaan. Als we ze aanvaarden met geduld zal dat ‘lijden’ 
verdienstelijk worden. Om de hemel te verdienen is alle last hier op 
aarde klein. Alle pijnen van de wereld lijden is niets vergeleken met 
één ogenblik geluk in de hemel. We moeten stoppen met ons de vraag 



te stellen ‘waarom’ God ons beproeft, maar aan God vragen ‘hoe’ we 
onze beproevingen verdienstelijk kunnen maken voor onze ziel. 
Daarom is bidden “breng ons niet in de beproeving” dubieus. Zo kan 
Jezus ons het ‘Onze Vader’ niet geleerd hebben.  
“Het lijden van deze wereld weegt niet op tegen de heerlijkheid 
waarvan ons de openbaring te wachten staat.” (Romeinen, 8, 18) 
Beproevingen zijn ‘kruisen’. Zei Jezus niet: “Wie mijn volgeling wil 
zijn, moet Mij volgen door zijn kruis op te nemen”. (Mt 16, 24) 
 
 
 

Gebed voor de priesters 
 

Heer Jezus, aanwezig in het Allerheiligste Sacrament, 
Gij zijt onder ons aanwezig willen blijven door Uw priesters, 

maak dat hun woorden alleen de Uwe zouden zijn, 
hun gebaren alleen de Uwe, 

hun leven alleen een trouwe weerspiegeling van het Uwe. 
Mogen het mannen zijn die tot God spreken over de mensen 

en die tot de mensen over God spreken. 
Mogen zij niet vreesachtig zijn in hun dienst, 

en de Kerk dienen zoals zij gediend wil worden. 
Mogen het mannen zijn die getuigen 

van het eeuwige in onze tijd, 
en op de wegen van de geschiedenis gaan 

met dezelfde tred als de Uwe 
door aan iedereen goed te doen. 

Mogen zij trouw zijn aan hun engagement, 
jaloers op hun roeping en zelfgave, 

heldere spiegels van de identiteit die de hunne is 
en mogen zij leven in de vreugde 

van de gave die zij ontvingen. 
Dat vraag ik U door de Heilige Maagd Maria, Uw Moeder: 

Zij was aanwezig in Uw leven en 
zal het altijd zijn in het leven van Uw priesters. Amen. 

(Congregatie voor de Clerus - Rome) 
2008 



 Donderdag 22 augustus: Feest van het Onbevlekt Hart van Maria 
Gedurende de tweede wereldoorlog heeft paus Pius XII op 8 december 
1942 de gehele wereld toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Dit 
feest werd reeds voordien gevierd in vele bisdommen. Op 4 mei 1944 
werd het vastgelegd op 22 augustus. Dit feest wijst ons vooral op de 
moederlijke liefde van Maria voor het beproefde mensdom. 
“ Heer, nu wij het onbevlekte Lam opdragen aan uw majesteit bidden 
wij, dat het goddelijk vuur, dat het hart van de heilige maagd Maria op 
onuitsprekelijke wijze heeft ontvlamd, ook onze harten moge doen 
ontvlammen; Door dezelfde Jezus Christus.”  

(Offergebed uit de Mis van 22 augustus) 
 
Mededelingen 
 
* Zondag 11 augustus is er GEEN H. Mis in onze kapel. 
 
* Donderdag 15 augustus, feest van de Tenhemelopneming van Maria 
    is er GEEN H. Mis in onze kapel 
 
* Zondag 18 augustus is de H. Mis om 10 uur in onze kapel 
 
*Zondag 25 augustus is de H. Mis om 10 uur in onze kapel 
 
*Zondag 1 september is de H. Mis om 10 uur in onze kapel 
 
*Zaterdag 7 september is de H. Mis om 18 uur in onze kapel 
 
 
* Informeer u bij de mensen die alle dagen om 8 uur komen bidden in 
   de kapel of de kapel de dag dat u wilt komen, open is. 
 
* Volgend Foyerblaadje op zaterdag 7 september ! 
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