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Inleiding

De Catechismus

1. De catechismus onderwijst de christelijke leer door
middel van vragen en antwoorden.
2. De christelijke leer is de leer die onze Heer Jezus Christus
ons gaf toen hij in Judea het heilig Evangelie verkondigde.

Verklaring van de prent

3. Nog voor hij zijn leer verkondigde, heeft Onze-Lieve-Heer
aan de kinderen willen tonen hoe ze de catechismus moeten
bijwonen. Wanneer Hij twaalf jaar was ging hij met Maria en
Jozef naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. We zien
Hem op deze prent links bovenaan in de tempel. Rond Hem
zitten de leraars die de wet onderwijzen. Hij luistert naar hen
en stelt hen vragen. Het Evangelie vertelt ons dat Hij hen
verbaasde door de wijsheid van zijn antwoorden.
4. Toen Hij dertig jaar oud was, begon Jezus Christus door
Judea te trekken om zijn leer te verkondigen. Hij predikte
nu eens in de synagogen, waar de joden bijeenkwamen om
te bidden; dan weer aan de oever van het meer. Rechts
bovenaan, zien we Hem op een boot op het meer van
Galilea. Zijn apostelen omringen Hem, terwijl de joden uit
een naburig dorp aandachtig naar Hem luisteren.
5. Na de hemelvaart van Jezus Christus, werd het Woord van
God door de apostelen, de bisschoppen, de priesters en de
diakens verspreid. Midden op de prent zit de diaken Filippus,
samen met een officier van Candacis, koningin van Ethiopië,
op een wagen. De officier las de bijbel, maar begreep hem
niet. Filippus legde hem uit. De officier zei Ik geloof dat Jezus
Christus de zoon van God is en hij vroeg om gedoopt te
worden.
6. Het onderste deel van de prent stelt links de Paus voor,
die de christelijke leer verkondigt aan alle soorten mensen.
Rechts staat een bisschop die het Evangelie predikt aan nog
onbeschaafde mensen. In het midden zien we een priester
die kinderen catechese geeft.

Het Einddoel van de mens

7. Alle mensen, en vooral de christenen, moeten de
christelijke leer kennen, omdat ze zonder die kennis niet
het einddoel kunnen bereiken waartoe God de mens heeft
geschapen.
8. God heeft ons geschapen om Hem te kennen, Hem te
beminnen en Hem te dienen en om Hem zo eeuwig te
aanschouwen in de hemel.
9. God dienen we
* door zijn geboden te onderhouden,
* door trouw onze verplichtingen na te komen en

* door allerlei goede werken te doen en zo Gods eer tot
stand te brengen.

10. Het is nodig God te dienen
* omdat God ons daartoe geschapen heeft en
* omdat wie God niet dient, zich blootstelt aan het eeuwig

onheil van de hel.
11. Veel mensen dienen God niet. Zij zijn meer gehecht aan
de schepselen dan aan de Schepper.
12. Die mensen houden vooral van de roem die uit
hoogmoed voortkomt, van de rijkdom die uit gierigheid
voortkomt en van het plezier dat ze aan onkuisheid en
gulzigheid beleven.
13. In al die dingen kunnen ze het geluk echter niet vinden,
want het hart van de mens is geschapen voor God en al het
aardse kan het niet bevredigen.
14. God alleen kan ons gelukkig maken: Hij is ons grootste
goed.
15. Reeds in dit leven schenkt God aan zijn dienaars een
onbelast geweten. Hij steunt hen bij wat ze ondernemen;
Hij troost hen in hun angst en Hij overlaadt hen met allerlei
goeds.
16. We zullen het volkomen geluk genieten als wij het eeuwig
leven zullen bezitten, dat wil zeggen, als wij God voor altijd
zullen aanschouwen.

De naam en het teken van de christen

17. Een christen is iemand die is gedoopt en die de leer van
Christus belijdt.
18. Christen zijn is een groot geluk, want de christen is
een kind van God, een broer van Jezus Christus en een
erfgenaam van de hemel.
19. Het kenmerk van de christen is het teken van het heilig
Kruis: In de naam van de Vader, van de Zoon en van de
heilige Geest. Amen. In het Latijn: In nomine Patris, et Filii,
et Spiritui sancti. Amen.
20. Het kruisteken herinnert ons dat er slechts één God is,
dat er drie goddelijke Personen zijn, en dat God de Zoon de
menselijke natuur heeft aangenomen en voor ons aan het
kruis is gestorven.
21. We moeten een kruisteken maken wanneer we opstaan;
wanneer we gaan slapen en bij al onze werkzaamheden, maar
vooral als we ons slecht voelen of bekoord.
22. Wanneer je een kruisteken maakt met ware vroomheid,
verjaag je de duivel en zijn streken en geeft God je zijn zegen.
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Eerste artikel - Ik geloof in God, de almachtige Vader

De openbaring

1. God kan met de mensen spreken, want Hij heeft hen de
gave van het spreken geschonken.
2. God heeft met de mensen gesproken en dat noemen we
de openbaring.
3. Zonder de openbaring zouden we niet zalig kunnen
worden, omdat we niet zouden weten wat we moeten
geloven om zalig te worden.
4. Er zijn drie openbaringen.
* De oorspronkelijke openbaring heeft God aan Adam en

de aartsvaders gedaan.
* De Mozaïsche openbaring heeft God aan Mozes en de

profeten gedaan.
* De christelijke openbaring is ons door Onze-Lieve-Heer

Jezus Christus gedaan.

De geloofsbelijdenis

5. De geloofsbelijdenis komt van de apostelen en bevat in
twaalf artikels de belangrijkste waarheden die we moeten
geloven.
6. De eerste waarheid die we moeten geloven is: “Er is slechts
één God”.
7. We geloven in God, omdat Hij ons zelf zijn bestaan heeft
geopenbaard.
8. Het bestaan van God volgt ook uit het bestaan van de
schepsels. Waar schepsels zijn, moet ook een Schepper zijn.
Niets komt uit zichzelf tot stand, een huis of een uurwerk
ontstaan ook niet bij toeval.
9. God is een oneindig volmaakte Geest, Schepper. Hij is
Heer en Regeerder van hemel en aarde.
10. God wordt een Geest genoemd, omdat Hij geen lichaam
heeft.
11. God wordt oneindig volmaakt genoemd, omdat er aan
zijn goddelijk wezen niets ontbreekt en omdat alles aan Hem
zo volmaakt is, dat er geen volmaakter wezen kan uitgedacht
worden.
12. God is van alle eeuwigheid, dat betekent: zonder begin,
en God zal zijn tot in alle eeuwigheid, dat betekent: zonder
einde.
13. God is in de hemel, op de aarde en op alle plaatsen.
14. God kent alles, het verleden, het heden, de toekomst. Hij
kent zelfs onze gedachten en verlangens. Hij ziet ons altijd,
zelfs als we ons verbergen en Hem verbitteren..

Het mysterie van de Allerheiligste
Drievuldigheid

15. Een mysterie is een waarheid die God heeft
geopenbaard. We moeten ze geloven, ook al gaat ze ons
verstand te boven.
16. Het grootste mysterie van ons geloof is het mysterie van
de Allerheiligste Drievuldigheid. God de Vader, God de Zoon
en God de Heilige Geest zijn drie personen, die maar één
God zijn.
17. De Vader is God, de Zoon is God, de Heilige Geest is God.
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn maar één God. Ze
zijn in alles even volmaakt, omdat Ze maar één en hetzelfde
goddelijk wezen of dezelfde goddelijke natuur hebben.

Verklaring van de plaat

18. De Allerheiligste Drievuldigheid is hier voorgesteld door
een driehoek. God de Vader rust op de aardbol en houdt het
kruis vast waaraan Jezus Christus hangt, zijn Zoon. De heilige
Geest, in de gedaante van een duif, schittert tussen de Vader
en de Zoon en dat betekent dat Hij voortkomt van de Vader
en van de Zoon.
19. Links bovenaan zien we Jezus Christus die zijn apostelen
de zending geeft alle volkeren te onderwijzen en ze te dopen
in de naam van de Vader, van de Zoon en van de heilige
Geest.
20. Rechts is het doopsel van Jezus Christus voorgesteld,
waarbij de drie goddelijke Personen zich hebben
geopenbaard.
21. Links onderaan staat Abraham, die bezoek krijgt van drie
engelen.
22. Rechts staat de heilige Augustinus en het kind. De
heilige bisschop van Hippo wandelde op het strand en
probeerde het mysterie van de Allerheiligste Drievuldigheid
te doorgronden. Hij zag plots een kindje dat in het zand
een kleine put had gegraven en met een kommetje water
uit de zee schepte om het in de put te gieten. “Mijn kind,
wat ben je van plan met dat water?” - “Ik wil al het water van
de zee in deze put gieten. Het zal voor mij gemakkelijker
zijn al het water van de zee in deze put te gieten, dan
voor u het mysterie van de Allerheiligste Drievuldigheid te
doorgronden.” Na dat laatste antwoord verdween het kind.
Het was een engel die, in de gedaante van een kind, aan
de heilige Augustinus te kennen gaf dat het mysterie van de
Allerheiligste Drievuldigheid ondoorgrondelijk is voor een
geschapen geest.
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Eerste artikel (vervolg) - Schepper van hemel en aarde
1. Deze woorden van de geloofsbelijdenis: God is de
Schepper van hemel en aarde, betekenen dat God de hemel
en de aarde, en alles wat daarin is, uit niets gemaakt heeft.
2. De mensen kunnen niet scheppen, omdat men, om iets
van niets te maken, almachtig moet zijn. God alleen kan
scheppen, omdat Hij alleen almachtig is
3. God was niet gedwongen de wereld te scheppen. Hij deed
dit uit loutere goedheid.
4. God heeft de wereld geschapen door zijn woord, louter
door zijn wil.
5. De meest volmaakte schepselen van God zijn de engelen
en de mensen.

De engelen

6. De engelen zijn zuivere geesten, die God geschapen heeft
om Hem te dienen en te loven.
7. God heeft de engelen geschapen in een staat van genade
en heiligheid, maar ze zijn niet allemaal in die staat gebleven.
Een groot aantal zijn tegen God opgestaan, en door hun
hoogmoed naar de afgrond van de hel gedreven.
8. God beloonde de trouw van de goede engelen. Hij
bevestigde ze daarom in genade en gaf hen de hemel.
9. De taak van de goede engelen is God te loven en zijn
bevelen uit te voeren.
10. De goede engelen, en de engelbewaarders in het
bijzonder, waken over ons en zijn ons behulpzaam.
11. Wij moeten de aanwezigheid van onze engelbewaarder
eerbiedigen, en hem in de bekoringen en gevaren
aanroepen.
12. God heeft de boze geesten gestraft, uit de hemel
verbannen en in de afgrond van de hel neergestort.
13. De boze engelen willen ons tot de ondeugd verleiden,
omdat zij Gods vijanden zijn, en tevens jaloers zijn op het
eeuwig geluk dat ons beloofd is.

Het werk van zes dagen

14. God heeft hemel en aarde geschapen in zes dagen.

Uitleg van de plaat

15. Deze plaat stelt het goddelijk werk voor door zes
kringvormige aardgordels, waarvan elk één van de zes dagen
van de schepping voorstelt en ook Gods houding onder het
verrichten van zijn werk.
16. De eerste aardgordel vertoont het werk van de eerste
dag: God schept het licht.
17. De tweede stelt het werk van de tweede dag voor: God
schept het uitspansel en scheidt het van de de aarde af.

18. De derde stelt het werk van de derde dag voor: God
scheidt de aarde van de wateren en gebiedt aan de aarde alle
slag van planten voort te brengen.
19. De vierde stelt het werk van de vierde dag voor: God
schept de zon, de maan en de sterren.
20. De vijfde stelt het werk van de vijfde dag voor: God schept
de vogels in de lucht en de vissen in het water.
21. De zesde stelt het werk van de zesde dag voor: God
schept de mens naar zijn beeld en gelijkenis.
22. Op het bovenste gedeelte van de plaat rust God de
zevende dag. Hij wijdt die dag toe aan zijn dienst. Die rust is
weergegeven door de overdekte zon, de maan en de sterren
die ́ s nachts verschijnen. God rust in een driehoekige wolk
en dat duidt aan dat de drie goddelijke Personen aan het
werk van de schepping deelgenomen hebben. Dat wordt ons
door deze woorden geopenbaard: “Nu gaan Wij de mens
maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend.”

De mens

23. De mens is een redelijk schepsel, en heeft een ziel en
een lichaam.
24. De ziel is een onsterfelijke geest, die God schiep naar zijn
beeld om hem met een lichaam te verenigen.
25. Onze ziel is naar het beeld van God geschapen, omdat hij
kan kennen, beminnen en vrij handelen.
26. Onze ziel is zeker onsterfelijk, omdat God slechts na dit
leven, in alle recht en billijkheid, de deugd moet belonen en
de zonde straffen.
27. God heeft het lichaam van de eerste mens gemaakt
uit aarde, en een ziel daarin gestort die Hij uit niets heeft
voortgebracht.
28. Om de eerste vrouw te scheppen zond God een diepe
slaap over Adam. Wanneer hij in slaap was, nam Hij een van
zijn ribben, en bouwde die rib tot een vrouw. Daarna stortte
Hij in dat lichaam een ziel.
29. Men noemt de eerste mens Adam en de eerste vrouw
Eva. Wij stammen allemaal van hen af, en noemen ze daarom
onze eerste ouders.
30. God plaatste Adam en Eva in een oord van vrede en
overvloed, dat men het aards paradijs noemt.

Gen 1 De Schepping, Gen 1:26, Gen 2:21-24 De tuin van Eden
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Tweede artikel - En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer
1. Net als de engelen, heeft God Adam en Eva geschapen
in een toestand van heiligmakende genade. Zij kenden geen
lijden en ze moesten niet sterven.
2. De duivel maakte zich onherkenbaar in de gedaante
van een slang en spoorde onze eerste ouders aan God
ongehoorzaam te zijn door van de verboden vrucht te eten.
3. God strafte hun ongehoorzaamheid. Hij verdreef Adam
en Eva uit het aards paradijs. Ze moesten met het zweet
op hun gelaat hun brood verdienen. Het geluk van de
Hemel werd hen ontzegd. Ze werden onderworpen aan de
onwetendheid, aan de zondige begeerte, aan het lijden en
aan de dood.
4. De zonde van Adam is overgegaan op al zijn nakomelingen.
Alle mensen hebben gezondigd in Adam en zijn aan dezelfde
rampen onderworpen.
5. De zonde waarmee de mensen ter wereld komen wordt
de erfzonde genoemd. Dat wil zeggen dat ze gekoppeld is
aan onze oorsprong.
6. De heilige Maagd Maria is gevrijwaard van de erfzonde
door het bijzondere voorrecht dat zij de moeder van de Zoon
van God moest zijn.
7. God verliet de mens niet, nadat hij gezondigd had. Hij had
medelijden met de mens en Hij beloofde hem een verlosser,
de Messias.
8. God herhaalde deze belofte, die Hij eerst aan Adam
maakte, ook aan de aartsvaders, aan Abraham en aan Jakob.
9. God liet deze belofte door de profeten verkondigen.
10. De profeten voorspelden het tijdstip waarop de Messias
zou komen, zijn geboorte uit de maagd Maria, zijn wonderen,
zijn lijden, zijn dood, zijn verrijzenis. Ze voorspelden ook
hoe zijn leer overal op aarde ingevoerd zal worden.
11. De Messias, de beloofde Verlosser van de wereld, is onze
Heer Jezus Christus.

Het eeuwig woord

12. De heilige Johannes beschrijft in het begin van zijn
Evangelie hoe de Verlosser in eeuwigheid is ontstaan:
13. “In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is
door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was, had leven in Hem, en het leven was het
licht van de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, en de
duisternis kon het niet aan.”
14. “Er is een mens geweest, een gezondene van God;
zijn naam was Johannes. Hij kwam als getuige: hij moest
getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof
zouden komen. Hij was niet het licht, hij moest getuigen
van het licht.”

Het vleesgeworden woord

15. “Het ware licht was er, dat elke mens verlicht en dat
in de wereld moest komen. Het was in de wereld, een
wereld die door Hem was ontstaan, en die wereld heeft

Hem niet erkend. In zijn eigen huis is Hij gekomen, en zijn
eigen mensen hebben Hem niet opgenomen. Aan diegenen
die Hem toch opnamen, heeft Hij het vermogen gegeven
om kinderen te worden van God: aan hen die geloven in
zijn naam. Niet langs de weg van het bloed, niet door de
begeerte van het vlees of door mannelijk streven, maar uit
God zijn ze geboren. Ja, het woord is vlees geworden! Hij
is onder ons zijn tent komen opslaan en we hebben zijn
heerlijkheid gezien, de heerlijkheid die Hij als eniggeboren
Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van
genade en waarheid.”

Getuigenis van de voorlopers

16. “Van Hem legt Johannes getuigenis af en zijn verklaring
luidt: ‘Hem bedoelde ik toen ik zei: “Hij die na mij komt,
is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.”’ Van zijn
volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de
waarheid zijn gebracht door Jezus Christus. Niemand heeft
God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan
het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.”

Verklaring van de prent

17. Deze prent stelt de wonderlijke gedaanteverandering van
Jezus voor, waarmee God verkondigde dat Christus zijn Zoon
is.
18. Jezus Christus neemt drie van zijn leerlingen mee naar
de top van de berg Tabor. Het waren Petrus, Jakobus en
Johannes. Daarboven verandert zijn gezicht van gedaante.
Zijn gelaat schittert als de zon en zijn gewaad is wit als de
sneeuw. We zien ook Mozes en Elia met Jezus in gesprek,
in het bijzijn van de leerlingen. Er klinkt een stem, uit
een heldere wolk die hen omhult, die zegt: “Dit is mijn
uitverkoren Zoon; luister naar Hem!” De leerlingen worden
bang bij het horen van die stem en ze vallen op hun knieën.
Petrus zegt: “Meester, het is maar goed dat wij hier zijn;
laten wij drie hutten maken, een voor U, een voor Mozes,
en een voor Elia.”

Gen 3:19 Verdrijving uit de tuin, Joh 1:1-18 Het woord is mens geworden,
Lc 9:28-36 Jezus met Mozes en Elia
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Derde artikel - Die ontvangen is van de Heilige Geest

Mysterie van de menswording

1. Het mysterie van de menswording is verwoord in het
tweede en in het derde artikel van de geloofsbelijdenis. Het
is het mysterie hoe de Zoon van God mens is geworden.
2. God de Zoon heeft de menselijke natuur aangenomen.
In het maagdelijk lichaam van Maria, zijn moeder, heeft Hij
een ziel en lichaam gekregen door de bijzondere hulp van
de Heilige Geest.
3. De Zoon van God, die mens is geworden, wordt Jezus
Christus genoemd.
4. De naam ‘Jezus’ betekent ‘Verlosser’. De engel zei tot
Jozef: “U moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is
degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.”
5. Wij noemen Jezus Christus ook ‘onze Heer’. Hij is onze
meester, omdat Hij ons geschapen heeft en door zijn bloed
vrijgekocht.
6. Jezus Christus is tegelijk God en mens. Hij heeft zowel de
goddelijke als de menselijke natuur.
7. In Jezus Christus is maar één persoon, de tweede Persoon,
God de Zoon.

Verklaring van de plaat

8. Op de plaat groet de engel Gabriël de heilige Maagd
terwijl ze bidt in haar huis in Nazarath. De engel kondigt
haar aan dat God haar heeft uitgekozen om de moeder van
de Zaligmaker te worden. Tegelijkertijd bewerkt de Heilige
Geest in haar het grote wonder van de menswording. Dit
is het verhaal dat Lucas geeft over de aankondiging van de
engel Gabriël aan Maria en over het bezoek van Maria aan de
heilige Elisabeth:

De aankondiging van de engel

9. “In de zesde maand werd de engel Gabriël door God
gezonden naar een stad in Galilea, met de naam Nazaret,
naar een maagd die verloofd was met een man genaamd
Jozef, die uit het huis van David stamde; haar naam was
Maria. De engel trad bij haar binnen en zei: ‘Verheug
u, begenadigde, de Heer is met u.’ Zij raakte geheel in
verwarring door wat hij zei en vroeg zich af wat deze
begroeting te betekenen had. Maar de engel zei: ‘Schrik
niet, Maria, u hebt genade gevonden bij God. U zult
zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus
moet geven. Hij zal een groot man zijn, en Zoon van de
Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal Hem de
troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning
zijn over het huis van Jakob, en aan zijn koningschap zal
geen einde komen.’
10. ‘Maar hoe moet dat dan?’ zei Maria tegen de engel.
‘Ik heb geen omgang met een man.’ De engel antwoordde
haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de
Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig

genoemd worden, Zoon van God. Bovendien, ook Elisabet,
uw verwante, is op haar oude dag zwanger van een zoon;
zij werd onvruchtbaar genoemd, maar zij is al in haar
zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk.’ Toen
zei Maria: ‘Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij
gebeuren wat u gezegd hebt.’ Toen ging de engel van haar
weg.”

Maria’s bezoek aan haar nicht

11. “Na enkele dagen vertrok Maria met spoed naar
het bergland, naar een stad van Juda. Zij ging het huis
van Zacharias binnen, en begroette Elisabet. Meteen toen
Elisabet de begroeting van Maria hoorde, sprong het kind
op in haar schoot. Elisabet werd vervuld met heilige Geest.
Ze riep met luide stem: ‘Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot. Waar heb ik het aan
te danken dat de moeder van mijn Heer bij mij komt? Op
het moment dat je groet mij in de oren klonk, sprong het
kind van blijdschap op in mijn schoot. Gelukkige vrouw,
zij die gelooft! Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in
vervulling gaan.’
12. Daarop zei Maria: ‘Met heel mijn hart roem ik de
Heer, met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar
geringheid. voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam, barmhartig is Hij, iedere generatie
weer, voor wie Hem eerbiedigen. Hij heeft de kracht van
zijn arm getoond, wie zich verheven waanden, heeft Hij
uiteengeslagen. Machthebbers heeft Hij van hun troon
gehaald, geringen gaf Hij een hoge plaats. Hongerigen
overlaadde Hij met het beste, rijken heeft Hij met lege
handen weggestuurd. Hij heeft het opgenomen voor Israël,
zijn knecht, indachtig de barmhartigheid die Hij, zoals aan
onze vaderen toegezegd, bewijzen wil aan Abraham en zijn
nageslacht, voor eeuwig.’”

Mt 1:18-25 Herkomst en naamgeving van Jezus, Lc 1:26-38 Aankondiging
van de geboorte van Jezus
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Derde artikel (vervolg) - Die geboren is uit de maagd Maria

Uitleg van de plaat

1. In het midden van de plaat, wordt het kind Jezus geboren
in de stal te Betlehem. Maria, zijn Moeder, en de heilige Jozef,
zijn voedstervader, bewijzen Hem alle mogelijke diensten. Bij
de kribbe waarin het Kind rust, zien we een os en een ezel
die zich daar volgens de overlevering bevonden.
2. De herders komen Hem aanbidden, en in de hemel zingen
de engelen de blije lofzang: “Glorie aan God in de hoogste
hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een
welgevallen heeft”.

Geboorte van Jezus (Christus)

3. “In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet
uit dat alle mensen van de hele wereld zich moest
laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen
Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg
om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook
Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Betlehem genaamd, omdat hij uit
het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven,
samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl
ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest
bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.”

Zijn verborgen leven

4. Geleid door een wonderbare ster kwamen drie wijzen (het
waren magiërs) het kind Jezus aanbidden en offerden Hem
goud zoals aan een koning, wierook zoals aan een God, en
mirre zoals aan een sterveling. Mirre werd immers gebruikt
bij het balsemen van lijken.
5. Onze-Lieve-Heer werd veertig dagen na zijn geboorte, de
tweede februari, in de tempel opgedragen. De heilige Maagd
volbracht op die dag de plechtigheid van haar zuivering, die
door de wet van Mozes voorgeschreven was.
6. Nadat ze Hem in de tempel aan God hadden opgedragen
vluchtten de ouders van Jezus met Hem naar Egypte om hem
te beschermen tegen de vervolging van Herodes, die Hem
wilde doden.
7. Herodes liet in Bethlehem en omstreken alle kinderen
jonger dan twee jaar vermoorden. Die kinderen noemen we
de heilige onnozele kinderen.
8. Na de dood van Herodes werd het kind Jezus terug naar
Nazareth in Galilea geleid. Tot zijn dertigste zou Hij daar
verblijven.

9. Jezus Christus leidde een verborgen, arm en werkzaam
leven in Nazareth.
10. Het Evangelie leert ons dat Jezus tijdens dit verborgen
leven op feestdagen de tempel bezocht, zijn ouders
onderdanig was, en naarmate Hij ouder werd ook toenam in
wijsheid en heiligheid.

Zijn openbaar leven

11. Jezus ontving op zijn dertigste het doopsel van de heilige
Johannes de Doper in de Jordaan.
12. Hij trok zich terug in de woestijn waar Hij veertig dagen
vastte . Daar liet Hij toe dat de duivel Hem bekoorde om ons
te tonen hoe wij ons tegen de bekoring moeten verzetten.
13. Na zijn vasten in de woestijn koos Jezus zijn twaalf
apostelen en begon in Judea het Evangelie te verkondigen.
14. Als apostelen koos Onze-Lieve-Heer arme, ongeschoolde
vissers die hun brood verdienden met zware handenarbeid.
15. De namen van de twaalf apostelen zijn: Simon,
Petrus genoemd, en Andreas zijn broer Jakobus, zoon van
Zebedeüs, en zijn broer Johannes, Filippus, Bartolomeüs,
Thomas, Matteüs de tollenaar; Jakobus, zoon van Alpheus,
en Taddeüs, Simon Kananeüs, en Judas Iskariot, die Hem
verraadde.
16. Het woord Evangelie betekent “blijde boodschap”. De
blijde boodschap die Jezus aankondigde is dat Hij de Zoon
van God is, de Messias, de van het begin af aan de wereld
beloofde Zaligmaker.
17. Jezus ondersteunde zijn leer door talrijke wonderen. Hij
deed zijn eerste wonder op de bruiloft van Kana, waar Hij op
vraag van Maria water in wijn veranderde.
18. Als blijk van zijn liefde voor de kleine kinderen legde
Jezus hun de handen op, omhelsde en zegende hen: “Laat
ze bij Me komen en houd ze niet tegen, want van zulke
kinderen is het koninkrijk van God.”
19. Tegen de ongelukkigen sprak Hij: “Kom allen naar Mij
toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven.”
20. Jezus Christus ontving de zondaars met grote goedheid
en at soms met hen. Aan diegenen die dat afkeurden
antwoordde Hij: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen
te roepen, maar zondaars.”

Lc 2:14 Geboorte van Jezus, Lc 2:1-7 Geboorte van Jezus, Lv 12:1-8
Reiniging na de geboorte, Mt 10:2-4 Zending van de twaalf, Lc 18:16
Kinderen bij Jezus, Mt 11:28 Dankgebed van Jezus, Mt 9:13 Weer in
Kafarnaüm
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Vierde artikel - Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is,
gestorven en begraven
1. Het mysterie van de verlossing is het mysterie van God
de Zoon die op het kruis gestorven is om alle mensen te
verlossen.
2. De woorden “geleden onder Pontius Pilatus” betekenen
dat Jezus Christus geestlijke en lichamelijke armoede en
verdrukking heeft geleden toen Pontius Pilatus als Romeins
bestuurder over Judea heerste.
3. Geestelijk werd Jezus Christus door walging, angst en
dodelijke droefheid overvallen. Hij zei: “Ik ben dodelijk
bedroefd”.
4. Lichamelijk heeft Jezus Christus zo erg geleden dat de
profeet Jesaja Hem een man van smarten noemde, een man
die voor onze zonden door God geslagen en kapotgemaakt
werd.
5. Het was niet per se nodig dat Jezus zoveel leed om ons
te verlossen. Zelfs het geringste lijden zou een oneindige
waarde gehad hebben zodat het al voldoende zou geweest
zijn om ons te redden.
6. Toch heeft de Heer zozeer voor ons willen lijden, omdat
Hij ons zijn immense liefde wilde tonen en in onze harten
een hevige afkeer van de zonde wilde inplanten.
7. Jezus Christus heeft op vier plaatsen lijden ondergaan: in
de hof van Olijven; bij de hogepriest Kajafas; bij Herodes; op
de Calvarieberg.
8. Jezus Christus werd in in de Hof van Olijven door alle
pijnen van de doodsangst overvallen. Die pijnen waren zo
hevig dat Hij er zelfs water en bloed door zweette. Het is ook
in die hof dat Judas, één van de twaalf apostelen, Hem door
een kus in de handen van zijn vijanden overleverde.
9. Bij Kajafas, hogepriester van de Joden, werd Jezus
driemaal door de heilige Petrus verloochend , zeer
schandelijk geslagen en bespot, en ter dood veroordeeld
omdat Hij zich de Zoon van God had genoemd.
10. Bij Herodes, de gouverneur van Galilea, die naar
Jeruzalem gekomen was om het Paasfeest te vieren, werd
Hij als zwakzinnige behandeld en daarom getooid in een wit
kleed.
11. Bij Pilatus werd Jezus, hoewel Hij van alle schuld
vrijgepleit was, toch nog vreselijk gemarteld, met
een doornenkrans getooid en alsnog overgeleverd om
gekruisigd te worden.
12. Op de Calvarieberg moest Jezus azijn drinken en werd
Hij tussen twee misdadigers aan het kruis genageld. Hij bad
bij de hemelse Vader voor zijn beulen en beloofde aan de
goede moordenaar dat hij met Hem dezelfde dag nog het
paradijs zou binnentreden. Hij beval zijn moeder aan de
heilige Johannes aan en gaf deze laatste aan zijn geliefde
moeder. Uiteindelijk zei Hij: “Het is volbracht” en Hij gaf de
geest.
13. “Is gestorven”: deze woorden in de geloofsbelijdenis
betekenen dat Jezus’ ziel zijn lichaam heeft verlaten.

Niettemin bleef de goddelijke natuur aanwezig zowel in de
ziel als in het lichaam.
14. Jezus Christus stierf op Goede Vrijdag om drie uur ’s
namiddags.
15. Toen Jezus Christus stierf, verduisterde de zon, beefde
de aarde, barstten de steenrotsen open, scheurde het
voorhangsel van de tempel open en gingen de graven open.
Deze feiten worden voor de vrome lezer geïllustreerd op de
prent, onderaan links.
16. Na de dood van Jezus Chrisus doorboorde een soldaat
zijn linkerzijde met een lans. Uit de wonde stroomde water
en bloed.
17. De Zaligmaker liet dit toe om verschillende redenen: Hij
toonde zijn oneindige liefde voor ons door zijn bloed tot de
laatste druppel te vergieten. Zijn hart zou steeds openblijven
om overvloedige genaden over ons uit te storten.
18. “Is begraven”: deze woorden van de geloofsbelijdens
willen zeggen dat Jezus Christus na zijn dood van het
kruis werd afgenomen en zijn lichaam in een graf werd
neergelegd.
19. Na de begrafenis van Jezus Christus rolde men een
grote steen voor de ingang van het graf. Pilatus liet het graf
verzegelen en Joodse soldaten moesten het bewaken.
20. De Joden namen dus alle voorzorgen om er zeker van
te zijn dat Jezus’ lichaam niet zou weggenomen worden.
God liet dit alles begaan om alle twijfel omtrent zijn echte
verrijzenis weg te nemen.

De heilige kruisweg

21. De heilige Kerk verwacht van de gelovigen dat
ze dikwijls de heilige kruisweg beleven. Deze vertelt
het bittere lijdensverhaal van Christus in een reeks
van veertien beelden. Het lijdensverhaal begint bij zijn
terdoodveroordeling en eindigt met zijn begrafenis. De
godsvruchtige uitoefening van de kruisweg wordt met vele
aflaten beloond en de gelovigen verkrijgen er vele genaden
door.

Verklaring van de prent

22. Op deze prent zien we bovenaan Pontius Pilatus als
rechter. Links zien we hoe Jezus Christus gegeseld wordt.
Rechts wordt hij aan het kruis genageld en onderaan rechts
zien we hoe Hij tussen twee misdadigers wordt gekruisigd.
Rechts onderaan wordt zijn begrafenis voorgesteld.

Mt 26:38 In Getsemane, Js 53:3, Mt 27:51-53 Jezus’ dood
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Vijfde artikel - Die nedergedaald is ter helle
1. De eerste woorden van dit artikel (“Die nedergedaald is
ter helle”) betekenen dat Jezus Christus’ ziel naar de hel
neerdaalde, nadat Hij gestorven was. Zijn ziel verbleef in de
hel zolang zijn lichaam in het graf lag. God de Zoon verbleef
dus gelijktijdig in het graf én in de hel. Dit is perfect mogelijk,
aangezien God met zijn ziel en lichaam verenigd is gebleven,
hoewel zijn ziel en lichaam van mekaar gescheiden waren.
2. Onder “hel” moet men de plaats verstaan waar de
zielen van de afgestorvenen de eeuwige zaligheid moeten
afwachten. Dezelfde betekenis hebben ook de woorden die
wij op verscheidene plaatsen van de bijbel lezen. Zo spreekt
de heilige Paulus over een plaats ‘onder de aarde’: “in de
naam van Jezus zal iedere knie zich buigen, in de hemel, op
aarde en onder de aarde.”
3. Maar niet alle plaatsen die als “hel” worden benoemd,
zijn geheel en al aan elkaar gelijk. Er is vooreerst een plaats
waar de zielen van die mensen die in staat van doodzonde
gestorven zijn, eeuwig het verlies van God betreuren, door
het vuur gekweld worden, en met de duivels pijnen zonder
eind lijden. Die plaats wordt de gehenna, de afgrond, of de
eigenlijke hel genoemd.
4. Er is nog een andere plaats, het vagevuur genoemd, waar
de zielen verblijven van hen die wel in de liefde van God
gestorven zijn, maar nog niet geheel de straf voldaan hebben
voor hun zonden. Zij moeten daar zolang blijven totdat zij
door hun lijden aan de goddelijke rechtvaardigheid voldaan
hebben. Immers, “niets wat onzuiver is kan in de hemel
komen”.
5. Een derde plaats is het voorgeborchte. Dit is een plaats van
vrede en rust, waarin de zielen zich bevinden van de goede
mensen die gestorven zijn vóór de komst van Jezus Christus,
samen met andere rechtvaardigen de komst van de Verlosser
met volle zekerheid afwachten. Dit zijn eigenlijk de zielen
die Jezus Christus met zijn nederdaling ter helle getroost en
verlost heeft.
6. Men mag zich niet inbeelden dat Jezus Christus zomaar
neerdaalde naar de hel om er zich te tonen en te laten zien
hoe machtig Hij is. Nee, zijn ziel daalde er werkelijk neer en
maakte haar aanwezigheid voelbaar, net zoals David zegt: “U
geeft mijn leven niet aan het dodenrijk prijs”
7. Deze nederdaling ter helle heeft hoegenaamd niets
afgedaan aan de macht en de heerlijkheid van Jezus Christus.
Zijn nederdaling in die plaats van duisternis heeft op
geen enkele wijze de glans van zijn majesteit dof gemaakt.
Integendeel, door neer te dalen liet Jezus zien dat Hij niet
alleen heilig is, zoals tijdens zijn leven geopenbaard werd,
maar ook dat hij echt Gods Zoon is, zoals Hij dat ook eerder
door zovele wonderdaden en mirakels had bewezen.
8. Misschien kan men dit het makkelijkst als volgt begrijpen:
laten we de redenen vergelijken die Jezus Christus had
om in de hel neer te dalen met de redenen van de
andere mensen die daartoe gedwongen zijn. De mensen
zijn erin neergedaald als gevangenen, terwijl Jezus Christus
er neerdaalde als “enige vrije onder de doden”. Hij was

de overwinnaar die de duivels kwam onderdrukken in de
hel, die de mensen daar omwille van hun zonden gevangen
hielden.
9. Jezus is in het voorgeborchte neergedaald om er de duivel
zijn buit te ontnemen, namelijk de mensen die gestorven
zijn vóór zijn komst op aarde, en ook andere rechtvaardigen.
Hij wilde hen ook triomfantelijk in de hemel brengen en
deed dit op een wonderlijke en glorierijke manier. Zijn
aanwezigheid verspreidde een schitterend licht in de plaats
waar die gelukkige gevangenen zich bevonden. Ze vervulde
hun hart van een onbegrijpelijke vreugde en stelde hen in
het bezit van de eeuwige zaligheid, die in het aanschouwen
van God bestaat. Zo werd de belofte bewaarheid die Onze
Heer aan de goede moordenaar deed: "Ik beloof je, vandaag
nog zul je bij Mij zijn in het paradijs."

Uitleg van de prent

10. Op deze prent zien we de ziel van Jezus Christus die zich
toont aan de zielen die gevangen zijn in het voorgeborchte.
Op de voorgrond worden Adam en Eva geknield afgebeeld;
verder staan, links, Abraham die het zwaard tegen Isaak
opheft; Jakob met een stok in de hand; David met zijn harp,
enz. Rechts: Mozes, wiens gelaat lichtstralen schiet; Aäron
met zijn roede; de heilige Jozef met een lelie in de hand, enz.
11. Onze Heer verbleef met hen tot op de dag van zijn
verrijzenis.
12. Onderaan de prent zien we de hel waarin de duivels en de
verdoemden door het vuur gekweld worden. Jezus Christus
daalde niet neer in dat verblijf van pijnen zonder eind of in
het vagevuur. Toch liet Hij in de hel zijn godheid kennen
door onbetwistbare tekenen. Aan de zielen van het vagevuur
schonk hij de hoop op het eeuwig geluk.

Fil 2:10 Het voorbeeld van Christus, Ps 6:10 U bent mijn levensbeker, Lc
23:43 Jezus aan het kruis
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Vijfde artikel (vervolg) - Die de derde dag verrezen is uit de doden
1. Deze woorden: "de derde dag verrezen uit de doden",
betekenen dat Jezus Christus, op de derde dag van zijn
dood, zijn ziel met zijn lichaam verenigde; levend werd;
en verheerlijkt uit zijn graf opstond. Dit deed Hij door de
uitwerking van zijn almacht.
2. Het lichaam had geen drie volle dagen in het graf gelegen:
een gedeelte van vrijdag, de hele zaterdag en een gedeelte
van zondag.
3. Jezus wilde een bewijs geven van zijn godheid. Daarom
heeft Hij zijn verrijzenis niet uitgesteld tot het einde van de
wereld en is Hij ook niet onmiddellijk na zijn dood verrezen,
maar slechts drie dagen erna. Zo toonde Hij dat Hij werkelijk
mens was en dat Hij gestorven was, omdat de tussentijd
voldoende was om de waarheid van zijn dood te bewijzen.

Verschijningen

4. Wij weten dat Jezus Christus verrezen is, omdat Hij zich na
zijn verrijzenis meermaals heeft getoond aan de apostelen
en de leerlingen; en omdat zij daarvan getuigd hebben.
5. Op de dag van zijn verrijzenis heeft Jezus Christus zich
getoond aan zijn apostelen, en heeft Hij hen ook de macht
gegeven om de zonden te vergeven.
6. Jezus Christus toonde zich enige tijd daarna aan
verscheidene apostelen terwijl zij op het meer van Galilea
aan het vissen waren. Het is daar dat Hij de heilige Petrus als
opperste herder van de Kerk aanstelde.
7. Voor Hij ten hemel klom, is Jezus Christus een laatste maal
aan zijn apostelen verschenen en beval hun het Evangelie
aan alle volkeren te verkondigen.
8. Wij moeten geloof hechten aan de getuigenis die de
apostelen na de verrijzenis van Jezus Christus gegeven
hebben, omdat zij hun leven opgeofferd hebben om staande
te houden dat zij de verrezen Heer Jezus Christus gezien
hadden. Getuigen die zich om het leven laten brengen om
hun getuigenis te staven, kunnen onmogelijk als bedriegers
beschouwd worden.

Kenmerken van de verrezen lichamen

9. Het lichaam van Jezus Christus dat uit het graf was
opgestaan had al de kenmerken van de verheerlijkte
lichamen, te weten: vrij van lijden, klaar, licht en
doordringend.
10. Dat Hij vrij van lijden was, wil zeggen dat Jezus Christus
niet meer lijden noch sterven kon.
11. Dat Hij klaar was, wil zeggen dat het lichaam van Jezus
Christus zo glansrijk was als de zon, doch de Heer liet de
glans niet schijnen dan voor zijn Hemelvaart.
12. Met de lichtheid verstaan wij, dat het lichaam van Jezus
Christus zich van de ene plaats naar de andere, ja zelfs van

de aarde tot de hemel, met de snelheid van een bliksem kon
begeven.
13. Met de doordringendheid verstaan wij, dat het lichaam
van Jezus Christus de stoffelijke schepselen kon doordringen
zoals de geest. Hij is uit het graf opgestaan zonder de steen
die de ingang afsloot, te verplaatsen.
14. Toen Jezus Christus zijn ziel met zijn lichaam verenigde,
liet Hij de wonden van zijn lijden verdwijnen, behalve die van
de handen en de voeten.
15. Hij heeft de wonden bewaard:
* Om deze aan de apostelen te tonen en zo zijn verrijzenis

te bevestigen;
* Als een middel om het hart van God jegens de zondaar te

bewegen;
* Om tijdens het oordeel te tonen dat Hij volstrekt voor

alle mensen heeft geleden en daardoor de bozen te
beschamen.

16. Jezus moest verrijzen omdat God rechtvaardig is.
Omwille van zijn rechtvaardigheid heeft God Hem verheven,
omdat Hij uit gehoorzaamheid met hoon en smaad werd
overladen. De heilige Paulus legt het in zijn brief aan de
Filippenzen zo uit: “Hij heeft zich vernederd. Hij werd
gehoorzaam tot de dood, de dood aan een kruis. Daarom
ook heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam
verleend die boven alle namen staat.”

Verklaring van de prent

17. Deze prent stelt de verrijzenis van Jezus Christus voor.
18. Links zien we enkele heilige vrouwen. Het Evangelie
vertelt ons dat zij het lijk van Jezus kwamen balsemen, toen
plotseling een grote aardbeving plaatsvond. De engel daalde
uit de hemel; wierp de steen omver; en zette zich er op.
De verstomde wachters stonden daar als door de dood
getroffen. Wanneer de heilige vrouwen het graf betraden,
werden zij bij het zien van de engel met vrees bevangen.
Maar de engel zei tegen de vrouwen: "U hoeft niet bang te
zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd is. Hij
is niet hier: Hij is tot leven gewekt, zoals Hij gezegd heeft.
Kom, kijk naar de plaats waar Hij gelegen heeft."

Fil 2:8-9 Het voorbeeld van Christus, Mt 28:5-6 De vrouwen bij het graf
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Zesde artikel - Die opgevaren is ten hemel
1. Deze woorden: "die opgestegen is ten hemel", betekenen
dat Jezus Christus, veertig dagen na zijn verrijzenis, door zijn
eigen macht ten hemel is opgestegen, in de aanwezigheid
van een groot aantal van zijn leerlingen.
2. Voor zijn Hemelvaart was Jezus Christus in de hemel als
God, maar niet als mens. Sinds zijn Hemelvaart is Hij daar als
God én als mens.
3. Onze-Lieve-Heer is ten hemel geklommen:
* Om de goddelijke eer te genieten die Hem toekomt;
* Om ons daar een plaats voor te bereiden;
* Om ons bij zijn Vader tot bemiddeling te dienen;
* Om ons de Heilige Geest te zenden.
4. De Hemelvaart van Jezus Christus wordt in het begin
van de Handelingen van de Apostelen als volgt verhaald:
“Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft
gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop
Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de
apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn
opdracht had gegeven.” Aan hen heeft Hij veertig dagen
lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer
in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over
het koninkrijk van God. Toen Hij bij hen was, drukte
Hij hun op het hart: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar
blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van
Mij hebben gehoord; immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen
enkele dagen.’ Degenen die daar samengekomen waren,
stelden Hem toen de vraag: ‘Heer, herstelt U in deze tijd het
koninkrijk voor Israël?’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Het komt
jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader
in zijn volmacht heeft vastgesteld; maar wanneer de heilige
Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en
mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’ Na deze woorden werd
Hij voor hun ogen omhooggeheven en een wolk onttrok
Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog
naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee
mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs,
wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze
Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is
opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie
Hem naar de hemel hebben zien gaan.’”
5. Jezus Christus is op eigen kracht en zonder iemands hulp
naar hemel gegaan. Niet dus zoals Elias, die erheen gevoerd
werd op een vurige wagen, noch zoals de profeet Habakuk
en de diaken Filippus die door God in de lucht werden
geheven en over grote afstanden gevoerd.

6. Jezus Christus klom ten hemel, niet alleen door de almacht
die aan zijn godheid eigen was, maar ook door de macht die
Hij bezat als mens.
7. Een dergelijk wonderwerk ging de gewone krachten van
de menselijke natuur te boven, maar de glorierijke ziel van
de Zaligmaker voorzag Hem van een kracht die het lichaam,
waarheen ook, kon vervoeren. Het verheerlijkte lichaam
gehoorzaamde dan ook gemakkelijk aan de wil van de ziel
om in beweging te komen.
8. De overige artikelen van de geloofsbelijdenis die
betrekking hebben op Onze-Lieve-Heer, tonen ons hoe
nederig Hij was en welke ongelooflijke vernederingen Hij
moest ondergaan. De Zoon van God kan zich niet lager
vernederen, dan door onze natuur met al haar gebreken
aan te nemen en uit vrije wil voor ons te lijden en te
sterven. Evenzo kunnen wij onmogelijk met meer luister en
verwondering de heerlijkheid en goddelijke waardigheid van
de Zoon van God bekrachtigen, dan door te belijden dat Hij
verrezen is en dat Hij opgestegen is ten hemel en aan de
rechterhand zit van zijn Vader.

Verklaring van de prent

9. Deze prent stelt de Hemelvaart van Jezus Christus voor
op de Olijfberg. Die berg heeft drie toppen, het is van de
middenste top dat Onze-Lieve-Heer naar de hemel opklom,
in de aanwezigheid van zijn leerlingen en de heilige vrouwen.
Naar men zegt, liet Hij op de rots de afdruk achter van zijn
linkervoet.
10. Op het ogenblik dat Jezus Christus in een klare wolk
verdween uit de ogen van zijn leerlingen, vertoonden zich
aan hen twee engelen die zeiden: “‘Galileeërs, wat staan
jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die
van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de
hemel hebben zien gaan.’”
11. Voor zijn strijd op aarde heeft Jezus de opperste rust
ontvangen, en voor zijn nederigheid en gehoorzaamheid de
allerhoogste eer. Rust en eer zullen ook wij daar eenmaal
bezitten, indien wij heilig leven; want is Jezus de natuurlijke
Zoon van God, wij toch zijn z’n aangenomen zonen, en
daarom zullen wij met Jezus delen in de goddelijke rijkdom.

Hand 1:1-11 Jezus’ laatste opdracht en Hemelvaart, Hand 1:10-11
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Zesde artikel (vervolg) - Die zit aan de rechterhand van God, zijn
almachtige Vader
1. In de geloofsbelijdenis staat dat Jezus “zit”, om ons te leren
dat Hij in de hemel rust en een eeuwig geluk geniet.
2. Jezus zit in de hemel als een koning op zijn troon en
als een rechter op zijn rechterstoel. In die tweevoudige
hoedanigheid oefent Hij de wetgevende en de rechterlijke
macht uit waarop Hij zinspeelde bij zijn Hemelvaart: “Mij is
alle macht gegeven in de hemel en op de aarde”
3. De geloofsbelijdenis voegt eraan toe dat Jezus “aan de
rechterhand van de Vader” zit. Dat wil niet zeggen dat God
een linker- en een rechterhand heeft. De rechterhand is de
ereplaats en daarom wil het zeggen dat Jezus Christus als
God aan zijn Vader gelijk is en als mens boven alle schepselen
verheven is.
4. Het zijn de verdiensten van Jezus Christus die voor de
rechtvaardigen de poorten van de hemel hebben geopend
en we hebben onze zaligheid en verlossing te danken aan
zijn lijden. Toch is de Hemelvaart niet slechts een voorbeeld
dat ons voorgehouden wordt om ons geestelijk te verheffen
naar de hemel, maar ze is een werkelijke bron van goddelijke
kracht waarmee we de hemel werkelijk kunnen bereiken.
Zij maakt de maat van de verdienste van ons geloof vol, ze
versterkt onze hoop; en ze richt de liefde van ons hart naar
de hemel.
5. Het geloof betreft de zaken die men niet kan zien, en die
de rede en het menselijk verstand overtreffen. Daarom vult
de Hemelvaart de maat van de verdienste van ons geloof aan.
Was de Heer bij ons gebleven, had ons geloof veel van zijn
verdienste verloren, want Jezus Christus heeft zelf verklaard:
“Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof
komen.”
6. De Hemelvaart versterkt bovendien de hoop in ons hart.
Als we geloven dat Jezus Christus als mens naar de hemel is
gegaan en de menselijke natuur aan de rechterhand van God
heeft doen plaatsnemen, dan hebben wij ernstige redenen
om te hopen dat ook wij, zijn ledematen, eens naar daar
zullen opklimmen om ons met ons Hoofd te verenigen.
De Heer zelf heeft deze vereniging gewaarborgd: “Vader,
diegenen die U Mij hebt toevertrouwd, zou Ik graag bij Mij
hebben waar Ik ben.”
7. Eén van de belangrijkste voordelen die de Hemelvaart ons
verschaft, is dat zij de liefde van ons hart tot de hemel richt
en aanvuurt door de liefdevlammen van de Heilige Geest.
Het is niet zonder goede reden dat men zegt: "waar uw schat
is, daar is ook uw hart". Ware Jezus Christus bij ons gebleven,
dan zouden onze gedachten gericht blijven op uiterlijke
kennis en het genoegen van zijn omgang. We zouden in Hem
slechts de man zien die ons met zijn weldaden overlaadde
en voor Hem alleen maar een natuurlijke liefde voelen.

8. Door echter naar de hemel te klimmen heeft Hij
onze liefde een geestelijke richting gegeven. Door zijn
afwezigheid kunnen we alleen nog maar geestelijk tot Hem
komen en zijn we bereid Hem als God te aanbidden
en te beminnen. Enerzijds toont ons dat het voorbeeld
van de apostelen: zolang de Zaligmaker onder hen was,
schenen ze voor Hem slechts menselijke gevoelens te
hebben. Anderzijds is er het getuigenis van de Heer zelf,
die zegt: “voor jullie eigen bestwil moet Ik weggaan”. De
onvolmaakte liefde waarmee de apostelen Hem beminden,
moest vervolmaakt worden door de goddelijke liefde, door
de nederdaling van de Heilige Geest. Daarom voegde Jezus
eraan toe: “doe Ik dat niet, dan zal de Helper niet komen;
maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar jullie toezenden”.
9. De Hemelvaart betekent het begin van een nieuwe
uitbreiding van de heilige Kerk. Aan het bestuur van dit
echte huis van Jezus Christus ging de kracht van de Heilige
Geest worden toevertrouwd. Tot dan toe had Jezus Petrus,
de prins der apostelen, aangesteld aan het hoofd van deze
Kerk, om Hem te vertegenwoordigen als eerste herder
en opperste priester. Maar sinds de Hemelvaart heeft Hij
naast de Twaalf voortdurend anderen gekozen en aangesteld
als apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars.
Van bij de rechterhand van zijn Vader schenkt hij hen alle
genaden die ze nodig hebben. De apostel Paulus verzekert
ons immers dat “aan ieder van ons afzonderlijk de genade
is verleend naar de maat van Christus’ gave.”

Verklaring van de prent

10. Deze prent stelt ons Jezus Christus voor zoals Hij in
de hemel op een troon van glorie zit aan de rechterhand
van zijn Vader. Engelen en heiligen omgeven Hem en zijn
troon wordt gedragen door talloze hemelse geesten. De
Vader houdt de koningsstaf in de hand en de Zoon het kruis.
Beiden ondersteunen ze het aardrijk, dat de Vader schiep,
dat de Zoon verloste en dat de Heilige Geest heiligde.

Mt 28:18 Opdracht in Galilea, Joh 20:29 Jezus en Tomas, Joh 17:24
Afscheidsgebed van Jezus, Joh 16:7 De taak van de Geest, Ef 4:7 Eenheid
in verscheidenheid
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Zevende artikel - Van daar zal Hij komen oordelen, de levenden en de
doden
1. Deze woorden: "Van daar zal Hij komen oordelen, de
levenden en de doden", betekenen dat op het einde van
de wereld Jezus zichtbaar en met grote heerlijkheid alle
mensen zal komen oordelen en iedereen zal belonen naar
zijn werken.
2. "De levenden", betekent voor ons: de rechtvaardigen en
de zondaars; diegenen die nog leven als Jezus verschijnt,
maar dan zullen sterven en onmiddellijk verrijzen.
3. "De doden", betekent voor ons: de bozen of verdoemden;
diegenen die sinds het begin van de wereld gestorven zijn
en zullen verrijzen en geoordeeld worden.
4. Wij zullen geoordeeld worden voor het goed en het kwaad
dat we zullen gedaan hebben met gedachten en woorden,
met doen en laten. Jezus verklaart in het Evangelie dat dit
oordeel streng zal zijn: “Ik zeg u: over ieder zinloos woord
dat de mensen spreken, zullen ze verantwoording moeten
afleggen op de dag van het oordeel. Want op grond van
uw woorden zult u rechtvaardig bevonden worden en op
grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.”
5. We weten dat het algemeen oordeel zal plaatshebben
op het einde van de wereld. Wanneer het einde van de
wereld komt weten we echter niet. God heeft dit niet willen
openbaren opdat we steeds op onze hoede zouden zijn.
6. De profeten hebben verschillende tekenen voorspeld, die
het Laatste Oordeel aankondigen. De zon zal verduisteren,
de maan zal niet meer verlichten, de sterren zullen uit de
hemel vallen, de aarde zal beven en de golven van de zee
zullen een vervaarlijk geluid laten horen.
7. “Want die dagen zullen een verschrikking zijn zoals
die er nog nooit is geweest, vanaf het begin van Gods
schepping tot nu toe, en er ook niet meer zal komen. Als
de Heer die dagen niet had ingekort, zou niemand gered
worden. Maar omwille van zijn uitverkorenen heeft Hij
die dagen ingekort. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk,
hier is de Messias, kijk, daar is Hij”, vertrouw het niet.
Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan
en ze zullen tekenen en wonderen laten zien, om, als het
mogelijk zou zijn, de uitverkorenen op een dwaalspoor
te brengen. Maar jullie moeten uitkijken. Ik heb het jullie
allemaal van tevoren gezegd. Maar in die dagen na de
verschrikking zal de zon verduisterd worden, en de maan
haar licht niet meer laten schijnen, en zullen de sterren van
de hemel vallen en de hemelse machten wankelen. En dan
zal men de Mensenzoon op wolken zien komen, met veel
macht en heerlijkheid. Dan zal Hij de engelen uitzenden
en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken,
van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van
de hemel. Leer van het beeld van de vijgenboom: als zijn
twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen,
dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten
jullie ook weten: wanneer je deze dingen ziet gebeuren,
dan staat het vlak voor de deur. Ik verzeker jullie, deze

generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is.
Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden
zullen niet voorbijgaan. Maar wanneer die dag of dat
uur aanbreekt, weet niemand, de engelen in de hemel
niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. Kijk uit, wees
waakzaam. Want je weet niet wanneer het moment daar
is. Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn
huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen
aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de
poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. Wees
dus waakzaam, want je weet niet wanneer de heer des
huizes komt, ’s avonds laat of midden in de nacht of bij het
kraaien van de haan of bij het eerste ochtendlicht, zodat hij
niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. Wat Ik jullie
zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam.”
8. Behalve dit algemene oordeel is er ook nog een bijzonder
oordeel. Dit vindt plaats onmiddellijk na het sterven.
9. In dit bijzonder oordeel verschijnt de ziel alleen voor God.
In het algemeen oordeel zal de ziel opnieuw verenigd zijn
met het lichaam en geoordeeld worden in aanwezigheid van
alle mensen.
10. Het algemeen oordeel zal het vonnis van het bijzonder
oordeel niet wijzigen. Het algemeen oordeel is nodig om de
rechtvaardigheid van God, de godheid van Jezus Christus,
de heerlijkheid van de goeden en de schaamte van de bozen
aan de hele wereld kenbaar te maken.

Verklaring van de prent

11. Deze prent stelt het Laatste Oordeel voor.
12. Jezus Christus zit op de wolken, omgeven door engelen,
heiligen en de twaalf apostelen. Deze laatsten zullen samen
met Hem de twaalf geslachten van Israël oordelen.
13. Het kruis en vier engelen die op hun trompet blazen,
gaan Jezus vooraf, om de mensen uit te dagen tot het
oordeel.
14. De heilige Maagd zit aan zijn rechterhand en aan het
hoofd van de rechtvaardigen tegen wie Hij troostend zegt:
“Kom, gezegenden van mijn Vader, neem het koninkrijk in
bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar
ligt”
15. Aan zijn linkerhand stort de wrekende engel de
verdoemden in de afgrond van de hel. Zij krijgen het
verschrikkelijke vonnis: “Ga weg van Mij, vervloekten, naar
het eeuwige vuur, dat aangelegd is voor de duivel en zijn
engelen.”

Mt 12:36-37 Hoe kan de satan de satan uitdrijven?, Mt 24:36 De komst
van de Mensenzoon, Amos 8:8-9 Vierde visioen, Mc 13:19-37 Onderricht
over het einde, Mt 25:34 Het oordeel van de Mensenzoon, Mt 25:41
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Achtste artikel - Ik geloof in de Heilige Geest
1. De Heilige Geest is de derde persoon van de Heilige
Drievuldigheid en komt voort van de Vader en de Zoon.
2. De Heilige Geest is God: de heilige Kerk heeft in de
geloofsbelijdenis bepaald dat de Heilige Geest samen met de
Vader en de Zoon aanbeden moet worden.
3. Ook in de bijbel krijgt de Heilige Geest de naam van
God. De heilige Petrus berispte Ananias en Saphira omdat zij
tegen de Heilige Geest gelogen hadden: “Daarop zei Petrus:
‘Ananias, hoe heeft de satan je zo in zijn greep kunnen
krijgen dat je de heilige Geest bedriegt en iets achterhoudt
van de opbrengst van het stuk grond? Het was vóór de
verkoop je eigendom, en ook daarna kon je toch vrij over
het geld beschikken? Wat heeft je bezield om zoiets te doen?
Je hebt niet gelogen tegen de mensen, maar tegen God.”
4. Ook Jezus leert ons dat de Heilige Geest van de Vader
en de Zoon voortkomt: “Wanneer echter de Helper komt
die Ik jullie zal zenden als Ik bij de Vader ben – de Geest
der waarheid, die van de Vader komt – zal Hij over Mij
getuigenis afleggen.”
5. De Heilige Geest is dus in alles gelijk aan de Vader en
de Zoon: Hij is even almachtig, eeuwig oneindig volmaakt,
groot en wijs.
6. Gewoonlijk noemt men de Heilige Geest:
* Gave van God omdat Hij de kostbaarste gave is die God

ooit aan de mensen heeft geschonken,
* Trooster omdat Hij ons troost in onze droefheid,
* Geest van gebed omdat Hij ons helpt om vurig te bidden.
7. De Heilige Geest wordt 'heilig' genoemd omdat Hij door
zijn natuur heilig is en ons ook heilig maakt.
8. De heiligheid van de Heilige Geest verschilt van die van de
heiligen die we vereren: de Heilige Geest is heilig door zijn
eigen natuur terwijl de heiligen dit zijn door de genade die
ze van God ontvangen; de Heilige Geest is oneindig heilig
terwijl de heiligen het slechts in beperkte mate zijn.
9. De Heilige Geest is verschillende malen zichtbaar op aarde
neergedaald. Onder de gedaante van een duif bij de doop
van Jezus in de Jordaan, en onder de vorm van vurige tongen
over de apostelen en leerlingen op het Pinksterfeest.
10. De bijbel beschrijft die Pinksterdag: “Toen de dag van
Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen.
Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een
hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar
zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij
raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken
in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.”
11. Toen de apostelen de Heilige Geest ontvangen hadden
gingen zij onder alle volkeren het Evangelie prediken.
12. Voor de prediking van de apostelen aanbaden alle
volkeren, behalve de Joden, de schepselen.
13. Door de prediking van de apostelen omhelsde een
ontelbare massa Joden en heidenen de christelijke leer.

14. Nochtans werd de christelijke godsdienst niet
zonder tegenspraak opgericht. Gedurende driehonderd jaar
werd deze godsdienst bestreden. Verschillende miljoenen
christenen hebben hierbij omwille van de naam van Jezus
alle mogelijke folteringen en zelfs de dood geleden.
15. De vernieling van de valse godsdiensten op het grootste
gedeelte van de wereld is het schitterendste mirakel dat
de Heilige Geest ooit door zijn apostelen gedaan heeft.
Dit mirakel alleen is al voldoende om te bewijzen dat de
christelijke godsdienst door God gegeven is.
16. Ook aan ons openbaart de Heilige Geest zichzelf, zij het
op onzichtbare wijze. Hij stort de genaden in onze zielen om
ze te heiligen.
17. Als we in staat van genade zijn, verblijft de Heilige Geest
in ons. De heilige Paulus zegt dan ook dat wij tempels zijn
van de Heilige Geest.
18. De Heilige Geest bestuurt de Kerk. Hij geeft haar de
kracht om haar vijanden te weerstaan. Daarnaast beschermt
Hij de Kerk tegen alle mogelijke dwalingen in haar leer.
19. Tevens geeft de Heilige Geest de Kerk ook nog de
nodige gaven om haar te beschermen, zoals mirakels en
voorspellingen.
20. Wij moeten dikwijls de Heilige Geest aanroepen omdat
we zonder zijn hulp niks kunnen doen dat nuttig is voor onze
zaligheid.
21. We moeten de doodzonde vermijden, die de Heilige
Geest uit onze ziel te verdrijft, en ook de dagelijkse zonde,
die Hem bedroeft.

Uitleg van de plaat

22. Deze plaat toont de eetzaal waar de apostelen en
leerlingen samen met Onze-Lieve-Vrouw en verschillende
andere heilige vrouwen biddend wachten op de komst van
de Heilige Geest.
23. Voor de komst van de Heilige Geest waren de apostelen
onwetend. Zij verstonden heel slecht wat Jezus hun
probeerde te vertellen. Daarnaast waren ze ook angstig en
zwak: ze vluchtten allemaal toen Jezus gevangen genomen
werd. Door het ontvangen van de Heilige Geest werden ze
plots verlicht. Ze verstaan de leer van Jezus, worden sterker
en vrezen niets meer.

Feest van de Heilige Drie-eenheid, Joh 15:26 De haat van de wereld,
Hand 2:1-4 Pinksteren, 1 Kor 3:16 Apollos en Paulus
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Negende artikel - Ik geloof in de heilige, katholieke Kerk
1. De heilige Kerk is de vereniging van alle gelovige
christenen, die de ware leer van Christus belijden en
gehoorzaam zijn aan de paus van Rome.
2. Iedereen die gedoopt is, die gelooft wat de Kerk
voorhoudt en die zich toevertrouwt aan haar wettige
herders, is een gelovige van de Kerk.
3. De paus is de plaatsvervanger van Christus, de opvolger
van Petrus, het zichtbare hoofd en de leraar van de hele Kerk,
de algemene vader van de herders en de gelovigen.
4. Christus stelde Petrus aan het hoofd van de Kerk. Petrus
was de eerste paus.
5. Petrus vestigde zijn Stoel in Rome en stierf er de
marteldood. De paus is, als bisschop van Rome, de opvolger
van Petrus.
6. De wettige herders van de Kerk zijn, samen met de paus,
de bisschoppen. Jezus Christus heeft hen opdracht gegeven
zijn Kerk te onderwijzen en te besturen.
7. De bisschoppen zijn de opvolgers van de apostelen. Zij
besturen de bisdommen onder toezicht van de paus.
8. De bisschoppen benoemen priesters als pastoors aan het
hoofd van de parochies.
9. De leden van de Kerk zijn gedoopten die belijden wat de
Kerk hen leert en zich toevertrouwen aan hun bisschop en
aan hun heilige vader de paus.
10. Heidenen, ketters, schismatici, afvalligen en
geëxcommuniceerden behoren niet tot de ware Kerk.
11. Een heiden is iemand die niet is gedoopt en de ware God
niet kent.
12. Een ketter is iemand die zich christen noemt, maar
hardnekkig een valse christelijke leer volgt.
13. Een schismaticus is iemand die is gedoopt en het geloof
heeft ontvangen, maar die niet wil gehoorzaam zijn aan het
zichtbare hoofd van de Kerk, de paus van Rome.
14. Een afvallige is iemand die het geloof in Christus heeft
beleden, maar nadien heeft afgewezen.
15. Een geëxcommuniceerde is iemand die wegens een
misdaad uitgesloten wordt uit de gemeenschap van de
heilige Kerk.
16. Zondaars zijn leden van de Kerk, maar zij worden
beschouwd als dode leden.
17. Niet tot de Kerk behoren is heel erg, want iemand die
vrijwillig en door zijn eigen schuld buiten de Kerk is, kan niet
zalig worden.

Kenmerken van de ware Kerk

18. Er is maar één ware Kerk, omdat Christus er maar één
gesticht heeft.
19. De ware Kerk heeft vier kenmerken: ze is één, ze is heilig,
ze is katholiek, en ze is apostolisch.

20. De ware Kerk is de Roomse Kerk, die zo heet omdat de
bisschop van Rome, onze heilige vader de Paus, opvolger van
Petrus, die in Rome stierf, aan haar hoofd staat.
21. De Kerk is één, omdat ze één hoofd heeft en over elk
stuk van het geloof één en dezelfde leer volgt.
22. De Kerk is heilig, omdat alleen zij de sacramenten
gebruikt die ons heilig maken. Door alle eeuwen heen heeft
ze overvloedige vruchten van heiligheid voortgebracht.
23. De Kerk is katholiek, omdat ze zich richt tot alle volkeren
en landen van de wereld.
24. De Kerk zal bestaan tot aan het einde van de
wereld. Christus heeft beloofd dat ze alle vervolgingen zal
overwinnen.
25. De Kerk is apostolisch, omdat de apostelen haar hebben
opgebouwd, omdat ze de leer van de apostelen volgt,
en omdat ze nogal altijd wordt bestuurd door de wettige
opvolgers van de apostelen.

Verklaring van de prent

26. Bovenaan. Christus stelt Petrus aan als zichtbaar hoofd
van de Kerk. Hij overhandigt hem de herdersstaf en geeft
hem de zending de lammeren en de schapen te hoeden.
Petrus krijgt daarmee alle herders en gelovigen onder zijn
hoede, de ganse Kerk dus, die Jezus zijn schaapstal noemt.
27. Onderaan zien we
* de paus (Leo XIII), opvolger van Petrus, gekleed in wit

gewaad, die de tiara op het hoofd draagt;
* naast de paus zien we de kardinalen, gekleed in rode

gewaden;
* voor de paus zien we een aartsbisschop, met een gewaad

van witte wol over de schouders, pallium genaamd;
* we zien ook een bisschop met staf en mijter, en prelaten

en kloosterlingen;
* hogerop zien we priesters die de heilige communie

toedienen, het Evangelie verkondigen, en een missionaris
die de heidenen leert over Jezus Christus, met het
kruisbeeld in de hand.

Mt 16:18 “De poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder
krijgen.” , Mt 28:20 “Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van
de wereld.” , Joh 21:15-18 Petrus, de herder van de kudde
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Negende artikel (vervolg) - Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen
1. "Ik geloof in de gemeenschap van de heiligen": deze
woorden betekenen dat de geestelijke goederen van de Kerk
aan alle leden van de Kerk toebehoren, die verenigd zijn
zoals de leden van een familie of de ledematen van een
lichaam.
2. Net zoals in een familie alle goederen van iedereen zijn, zo
behoren ook alle geestelijke goederen van de Kerk gelijkelijk
toe aan alle leden.
3. In de context van dit artikel verstaan we onder "heiligen"
niet enkel de heiligen in de hemel, maar ook alle gelovigen
op aarde, omdat zij door het doopsel geheiligd zijn en tot
heiligheid geroepen.
4. Dit zijn de geestelijke goederen van de Kerk: de
verdiensten van Christus, van de heilige Maagd en van
de heiligen; het heilig Misoffer; de gebeden en de goede
werken.
5. De gemeenschap van de heiligen bestaat niet alleen tussen
de gelovigen op aarde, maar ook tussen de triomferende, de
strijdende en de lijdende Kerk.
6. De triomferende Kerk zijn de heiligen die met Christus
zegevieren in de hemel.
7. De strijdende Kerk zijn de gelovigen die op aarde strijden
tegen de vijanden van de zaligheid.
8. De lijdende Kerk zijn de gelovigen die in het vagevuur hun
zondestraf uitboeten.
9. In het vagevuur bevinden zich de gelovigen die in staat van
genade gestorven zijn, maar niet geheel van dagelijkse zonde
ontdaan zijn. Daarom moeten zij lijden in het vagevuur om
aan de goddelijke rechtvaardigheid te voldoen.
10. We mogen niet twijfelen aan het bestaan van het
vagevuur. Jezus Christus zegt immmers in het Evangelie dat
de zonde tegen de Heilige Geest noch op deze aarde, noch
in de andere wereld zal vergeven worden. Daardoor weten
we dat andere zonden na dit leven wel kunnen vergeven
worden. Welnu, dit kan niet in de hemel zijn, want die
is zonder zonde; evenmin in de hel, want daar is geen
vergiffenis meer; deze zonden worden dus vergeven in het
vagevuur.
11. Wij zijn in gemeenschap met de heiligen in de hemel.
Daardoor kunnen wij hen aanroepen en kunnen zij ons door
hun voorspraak helpen.
12. Wij zijn ook verbonden met de zielen in het vagevuur. Wij
kunnen hen hieruit verlossen of hun straffen verlichten door
te bidden en aan goede werken te doen, maar vooral door
naar de Mis te gaan en door het verdienen van aflaten.
13. Dit zijn de gewone gebeden voor de zielen in
het vagevuur: de zielenmis, het "De Profundis", en het
schietgebed: "Dat de zielen van de overledenen door de
barmhartigheid van God in vrede mogen rusten."

14. Doordat de gelovigen allemaal samen één gemeenschap
vormen, heeft elk van hen het genot van de gebeden en de
goede werken die in de hele Kerk gedaan worden.
15. Wij hebben niet allemaal een even groot deel van
de geestelijke goederen van de Kerk. Ons deel staat in
verhouding tot onze verdiensten.
16. Ook de zondaars delen in de geestelijke goederen van de
Kerk en ontvangen daardoor de genade om zich te bekeren.
17. De volgende mensen delen echter niet in de geestelijke
goederen van de Kerk: de ketters, de schismatici en de
geëxcommuniceerden.
18. Geen heil buiten de Kerk: dit betekent dat de mensen
die wetens en willens buiten de Kerk leven, onmogelijk zalig
kunnen worden.

Verklaring van de prent

19. Op deze prent zien we de gemeenschap van de heiligen:
de engelen en de heiligen in de hemel; de gelovigen op
aarde; en de zielen in het vagevuur.
20. Bovenaan zien we de engelen en de heiligen die de drie
personen van de Heilige Drievuldigheid aanbidden, en ten
beste spreken voor de gelovigen op aarde.
21. In het midden zien we de gelovigen op aarde die de
Heilige Mis bijwonen. Daar bidden zij voor mekaar en voor
de zielen in het vagevuur.
22. Onderaan zien we de zielen in het vagevuur. Twee
engelen storten verkwikkend water over hen uit; dit is een
uitbeelding van de verzachting die het Heilig Misoffer aan
hen geeft.
23. De zielen van het vagevuur zien God niet en lijden
grote pijnen. Ze lijden niet allemaal evenveel, doch in
verhouding tot de uitstaande schuld die ze aan de goddelijke
rechtvaardigheid verschuldigd zijn. Volgens de heilige
Thomas van Aquino overtreft nochtans de kleinste pijn in
het vagevuur de allerergste pijn op aarde. Op 2 november
viert de heilige Kerk de gedachtenis van de overledenen, dus
van alle zielen in het vagevuur. We noemen daarom die dag
"Allerzielen".

Allerzielen
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Tiende artikel - Ik geloof in de vergeving van de zonden
1. “Ik geloof in de vergeving van de zonden” betekent dat
Christus aan de Kerk de macht heeft gegeven om de zonden
te vergeven.
2. Enkel God zelf heeft, door zijn natuur, de macht om
zonden te vergeven. In het Oude Testament heeft Hij dat
recht voor zichzelf voorbehouden.
3. Christus, die zelf God is, heeft dezelfde rechten als
zijn Vader. Als Verlosser schenkt Hij vergeving waar Hij
wil. Hij heeft verschillende keren van dit recht gebruik
gemaakt. Het Evangelie vertelt het voorval van de genezing
van de lamme en toont hiermee aan dat Jezus dit recht
heeft. Daar brachten ze een verlamde bij Hem, die op
een bed lag. Bij het zien van hun vertrouwen zei Jezus
tegen de verlamde: ‘Wees maar gerust, vriend, uw zonden
worden u vergeven.’ Nu zeiden een paar schriftgeleerden
onder elkaar: ‘Die man lastert God.’ Jezus wist wat voor
gedachten ze koesterden. Hij zei: ‘Waarom koestert u die
boze gedachten? Want wat is eenvoudiger? Zeggen: uw
zonden worden vergeven, of zeggen: sta op en loop? Maar
opdat u weet dat de Mensenzoon bevoegd is om op aarde
zonden te vergeven’ – toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Sta
op, pak uw bed op en ga naar huis.’ En hij stond op en ging
naar huis.
4. Tijdens zijn leven heeft onze Zaligmaker, door zijn
goedheid, deze macht ook aan Petrus gegeven. Op de dag
van zijn verrijzenis gaf hij diezelfde macht ook aan zijn
apostelen en door hen aan hun wettelijke opvolgers.
Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus en
vroeg zijn leerlingen: ‘Wie is de Mensenzoon volgens de
mensen?’ Ze zeiden: ‘Volgens sommigen Johannes de Doper,
volgens anderen Elia, volgens weer anderen Jeremia of een
van de profeten.’ Hij zei hun: ‘En jullie, wie ben Ik volgens
jullie?’ Simon Petrus antwoordde hem: ‘U bent de Messias,
de Zoon van de levende God.’ Jezus gaf hem ten antwoord:
‘Gelukkig ben jij, Simon Barjona; niet vlees en bloed hebben
jou dat onthuld, maar mijn Vader in de hemel. Ik zeg jou:
jij bent Petrus; op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder
krijgen. Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der
hemelen, en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel
gebonden zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de
hemel ontbonden zijn.’ Toen verbood Hij de leerlingen om
iemand te zeggen dat Hij de Messias was.
Op de avond van die eerste dag van de week waren
de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit
vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun
midden en zei: ‘Vrede!’ Na deze groet toonde Hij hun
zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen
toen ze de Heer zagen. ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals

de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’ Na deze
woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’,
zei Hij. ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn
ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze
behouden.’
5. Die laatste woorden betekenen dat er geen enkele zonde
bestaat, hoe zwaar ook, die door de Kerk niet vergeven kan
worden. De Kerk heeft hierdoor ook de macht gekregen om
de absolutie te weigeren aan de biechteling die niet goed
voorbereid is. De door de Kerk vergeven zonden bestaan niet
meer, ze zijn volledig vernietigd.
6. Buiten de ware Kerk kunnen de zonden niet vergeven
worden, omdat men slechts zaligheid en de vergeving van de
zonden in de ware Kerk kan bekomen.
7. De Kerk vergeeft de zonden door het sacrament van het
doopsel en het sacrament van de verzoening.
8. De zonden worden ons niet vergeven omwille van onze
eigen verdiensten, maar omdat Christus onze vergeving door
zijn kruisdood bekomen heeft.
9. De apostelen hebben dit artikel in de geloofsbelijdenis
opgenomen: ‘Ik geloof in de vergeving van de zonde’ om
ons de grootheid van de goddelijke barmhartigheid te laten
kennen en de zondaars aan te sporen hun vertrouwen op
Hem te stellen.

Uitleg van de prent

10. Deze plaat toont de Zaligmaker die de heilige Petrus de
sleutels overhandigt als een teken dat Hij hem de macht gaf
om de zonden te vergeven of te behouden zoals aangegeven
door de woorden van de heilige Matteüs.
11. De erfzonde wordt vergeven door het doopsel. De
doodzonden begaan na het doopsel worden vergeven in de
biecht of door het volmaakt berouw.

Joh 20:23 Verschijning aan de leerlingen, Mt 9:2-7 Weer in Kafarnaüm,
Mt 16:13-20 Jezus, zoon van de levende God, Joh 20:19-23 Verschijning
aan de leerlingen
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Elfde artikel - Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam
1. De woorden “Ik geloof in de verrijzenis van het lichaam”
betekenen dat op het einde van de wereld ons lichaam zal
herleven en zich voor altijd met onze ziel zal verenigen.
2. Het is zeker dat alle mensen zullen verrijzen, omdat
de Kerk het ons leert in haar geloofsbelijdenis en omdat
Christus het in het Evangelie heeft gezegd: Wees daar niet
verwonderd over: er komt een uur waarop allen die in het
graf liggen zijn stem zullen horen en eruit zullen komen; wie
goed hebben gedaan zullen opstaan om te leven, wie kwaad
hebben gedaan zullen opstaan om veroordeeld te worden.
3. Onze lichamen zullen verrijzen door de almacht van God,
voor wie het even gemakkelijk is het leven te schenken, als
het terug te geven.
4. Kijk maar naar de natuur: de aar ontstaat uit een gerotte
graankorrel, en zo zal eens uit het bederf van het graf het
verrezen lichaam opstaan.
5. Ons lichaam is verenigd met onze ziel in de goede
of slechte werken die we doen, en zal daarom opnieuw
met onze ziel verenigd worden om de beloning ervoor te
genieten of de straf te ondergaan.
6. Niet iedereen zal in dezelfde toestand verrijzen.
Rechtvaardigen zullen opstaan met verheerlijkte lichamen
en zondaars met afgrijselijke lichamen.
7. De lichamen van de gelukzaligen zullen klaar, licht en vrij
van lijden zijn, net als het verheerlijkte lichaam van Christus.
8. Onze lichamen zullen verrijzen op het einde van de
wereld, onmiddellijk voor het algemeen oordeel, zoals het
in deze evangelietekst te lezen staat:
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het
dorp van Maria en haar zuster, Marta. Maria is de vrouw
die de Heer met balsem zalfde en zijn voeten met haar
haren afdroogde; de zieke Lazarus was haar broer. De
zusters stuurden Jezus de boodschap: ‘Heer, hier is iemand
ziek, iemand van wie U houdt.’ Toen Jezus dit hoorde,
zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op
de verheerlijking van God, want de Zoon van God moet
erdoor verheerlijkt worden.’
Jezus hield veel van Marta, van haar zuster en van
Lazarus. Jezus hoorde dus van zijn ziekte; toch bleef Hij nog
twee dagen waar Hij was. Daarna pas zei Hij tegen zijn
leerlingen: ‘Kom, we gaan weer naar Judea.’ ‘Maar rabbi,’
zeiden de leerlingen, ‘onlangs nog probeerden de Joden U
te stenigen, wilt U er nu alweer heen?’ Jezus antwoordde:
‘Een dag duurt toch twaalf uren? Zolang het dag is kan
men zijn weg gaan zonder te struikelen, omdat men het
licht van deze wereld ziet. Maar als men ’s nachts zijn
weg gaat zal men struikelen, omdat men dan het licht
moet missen.’ Na deze woorden deelde Hij hun mee: ‘Onze
vriend Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga erheen om hem

wakker te maken.’ De leerlingen merkten op: ‘Als hij slaapt,
Heer, dan komt hij er weer bovenop.’ Jezus had echter over
zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij de gewone
slaap bedoelde. Daarom zei Jezus ronduit: ‘Lazarus is
gestorven. Toch ben Ik blij voor jullie, met het oog op jullie
geloof, dat Ik niet ter plaatse was. Maar kom, laten we er
nu heen gaan.’ Toen zei Tomas, ook Didymus genaamd,
tegen zijn medeleerlingen: ‘Laten wij ook maar gaan, dan
kunnen we samen met Hem sterven.’
Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al vier dagen
in het graf te liggen. Nu lag Betanië dichtbij Jeruzalem,
op een afstand van ongeveer vijftien stadiën. Heel wat
Joden waren dan ook naar Marta en Maria toe gekomen
om hun medeleven te betuigen met het verlies van hun
broer. Marta, die gehoord had dat Jezus op komst was, was
Hem tegemoet gegaan; Maria was thuisgebleven. Marta zei
tegen Jezus: ‘Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer
nooit gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat U ook nu nog
alles aan God kunt vragen en dat Hij het U zal geven.’ ‘Je
broer zal opstaan’, verzekerde Jezus haar. ‘Dat weet ik,’ zei
Marta, ‘hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.’
‘Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus. ‘Wie in Mij
gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; en iedereen
die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.
Geloof je dat?’ ‘Ja Heer,’ antwoordde Marta, ‘ik geloof vast
dat U de Messias bent, de Zoon van God, degene die in de
wereld komen zou.’

Verklaring van de prent

9. Op deze prent zien we de doden verrijzen. De natuur is
in wanorde. De engelen blazen op de bazuinen en dagen
de mensen voor het gerecht. De graven gaan open en de
doden staan op uit het graf. We zien onderaan een koning
die zijn kroon heeft behouden en een bisschop die zijn
bisschoppelijke gewaden terugvindt.
10. Bovenaan schittert in de lucht het kruis, omringd door
de hemelse geesten. De rechtvaardigen die het zien, worden
erdoor getroost, en ze strekken vol vertrouwen de armen uit,
maar de zondaars hebben schrik en roepen tot de bergen
hen te verpletteren.

Joh 5:28-29 De volmacht van de Zoon, Joh 11:1-27 De opwekking van
Lazarus, 1 Tes 4:16-18, , Hand 1:11, , Lc 23:30
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Twaalfde artikel - Ik geloof in het eeuwig leven

De Hemel

1. De laatste woorden van de geloofsbelijdenis luiden: "Ik
geloof in het eeuwig leven". Dit wil zeggen dat er na dit
aardse leven nog een ander bestaan zal zijn, hetzij gelukkig
in de hemel, hetzij ongelukkig in de hel.
2. We weten dat er na dit leven een nieuw leven volgt omdat
God ons dat zo geopenbaard heeft. Het hiernamaals is ook
noodzakelijk voor het belonen van de goede mensen en het
straffen van de slechten.
3. De hemel of het paradijs is de plaats waar enkel vreugde
is, en waar de engelen en de heiligen God aanschouwen en
met eeuwigdurend geluk overladen worden.
4. Mensen die sterven in staat van genade en geen goddelijke
straffen meer te ondergaan hebben, gaan naar de hemel.
5. We weten dat de heiligen in de hemel God zien. Jezus, de
Zaligmaker, heeft immers zelf gezegd: "Gelukkig die zuiver
van hart zijn, want zij zullen God zien."
6. Het geluk van de hemel is zo totaal dat wij het met ons
beperkt verstand niet kunnen begrijpen. Zo zegt de heilige
Paulus: "Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord,
wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid
voor wie Hem liefhebben."
7. Volgens de kerkvaders is het eeuwig leven gelijktijdig
de verlossing van alle tegenspoed en het bezit van alle
goederen.
8. Wat betreft de tegenspoed is de bijbel duidelijk. Wij lezen
immers in de Openbaring van Johannes: "De gelukzaligen
zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek
of woestijngloed zal hen treffen." Op een andere plaats staat
ook geschreven: "God zal alle tranen uit hun ogen wissen,
en de dood zal niet meer bestaan; geen rouw, geen geween,
geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij."
9. Wat betreft de goederen zal hun heerlijkheid overgroot
zijn en zullen zij vreugde en plezier opwekken in alle
mogelijke gedaantes. Momenteel kunnen wij echter niet de
waarde van deze goederen begrijpen; zij kunnen zich niet
aan onze geest openbaren.
10. Om hiervan te genieten moeten wij eerst binnentreden in
de vreugde van de Heer. Dan zullen we ervan doordrongen
en ondergedompeld worden. Al onze wensen zullen
bewaarheid worden.
11. Hoewel alle heiligen in de hemel God kunnen
aanschouwen, is hun geluk nochtans in verhouding tot hun
verdiensten.
12. Op dit ogenblik zijn enkel de zielen van de overledenen in
de hemel. Na de verrijzenis zullen ook hun lichamen volgen.
13. De gelukzaligen zullen God zelf voor eeuwig
aanschouwen. Deze meest uitmuntende en wonderbaarste

van alle gaven, zal hun de goddelijke natuur openbaren en
hen in bezit stellen van echte en onherroepelijke zaligheid.
Wij moeten dat zo vast geloven, dat de geloofsbelijdenis
van de kerkvaders van Nicea het zelfs expliciet vermeldt: “Ik
verwacht de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.”

Verklaring van de prent

14. Deze prent stelt ons de hemel voor. We zien in het
midden de drie goddelijke personen in een driehoek op een
glorietroon gezeten en omringd door engelen. Velen van hen
spelen op diverse speeltuigen en anderen zwaaien met een
wierookvat voor de drie goddelijke personen. Aan hun hoofd
staat de heilige maagd Maria, hun koningin; zij zit aan de
rechterkant van haar zoon, Jezus Christus. Ze zetelt op een
troon die kleiner is dan die van God, maar toch hoger dan
iedereen die niet aan God gelijk is.
15. Op de tweede rij bevinden zich rechts de heilige
Johannes de Doper, Mozes, David, Abraham en andere
heiligen van het Oude Testament. Links zien we de heilige
Jozef, de heilige Petrus en de overige apostelen, een
evangelist met een boek in de hand en verschillende heiligen
van het Nieuwe Testament.
16. Op de derde rij zien we de andere heiligen waaronder de
martelaren, zoals de heilige Stefanus, heilige bisschoppen,
een heilige koning, heilige maagd-en-martelaressen zoals
de heilige Cecilia en de heilige Catharina, alsook heilige
vrouwen zoals de heilige Maria Magdalena.
17. De heilige Stefanus houdt een steen in de hand, omdat
hij gestenigd werd.
18. De heilige Cecilia heeft een harp in de hand, omdat zij
onder begeleiding van muziekinstrumenten Gods lof zong.
19. Aan de voeten van de heilige Catharina ligt een
verbrijzeld rad, omdat men haar probeerde te radbraken,
d.w.z. martelen door haar vast te binden op een rad vol met
scherpe foltertuigen. Het rad brak echter toen men het in
het in beweging wilde zetten.
20. De heilige Maria Magdalena heeft een kruik in de hand
omdat zij het hoofd van Jezus, de Zaligmaker, waste met
kostbare, geurige oliën.

Mt 5:8 Toespraak op de berg, 1 Kor 2:9 De wijsheid van God, Apk 7:16
De getekenden op aarde en de martelaren in de hemel, , Apk 21:4 De
nieuwe hemel en de nieuwe aarde
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Twaalfde artikel (vervolg) - Ik geloof in het eeuwig leven

De hel

1. De hel is de plaats waar de verdoemden het eeuwig verlies
van God betreuren, door het vuur gekweld worden en met
de duivels pijn lijden zonder einde.
2. Wie in staat van doodzonde sterft, gaat naar de hel.
3. Het is zeker dat de pijn van de verdoemden eeuwig
duurt. Jezus verklaart immers in het Evangelie dat bij het
Laatste Oordeel de bozen veroordeeld zullen worden om
in het eeuwig vuur te branden. Op een andere plaats
herhaalt Onze-Lieve-Heer tot driemaal toe dat de worm die
de verdoemden knaagt, niet sterven zal; en dat het vuur dat
hen verbrandt, niet zal uitdoven.
4. Het ongeluk van de verdoemden is zo verschrikkelijk
omdat God hen straft als God en dus met oneindige
rechtvaardigheid.
5. Geen enkele verdoemde kan God aanschouwen.
Daarnaast wordt ieder nog gestraft volgens de grootte van
zijn zonden.
6. Als men dit aandachtig overweegt is niets efficiënter om de
kwade driften te leren beheersen en niet meer te zondigen.
Het boek Wijsheid van Jezus Sirach zegt ons dan ook: "Denk
bij al je woorden aan je levenseinde en je zult je leven lang
niet zondigen."
7. Door het overwegen van de uitersten moet men al
erg aan de zonde gehecht zijn om zijn christelijke plicht
niet te beminnen. Daarnaast is het tegelijk een middel
om ons verschijnen voor de Rechter te oefenen, die de
rechtvaardigheid zelf is. Men zal Hem rekenschap moeten
afleggen over alle werken en woorden, maar ook van
de heimelijkste gedachten en de verdiende straf hiervoor
ondergaan.

Uitleg van de plaat

8. Deze plaat tekent een beeld van het lijden dat men in de
hel zal moeten verduren. Boven zien we de zeven openingen
van de hel die aangeduid worden door de eerste letters van
de zeven hoofdzonden:
* H voor hoogmoed
* Gi voor gierigheid
* O voor onkuisheid
* N voor nijd
* Gu voor gulzigheid
* Gr voor gramschap
* T voor traagheid
Hierdoor wordt aangegeven dat het vooral door de
hoofdzonden is dat we in de hel gestort worden.
9. Boven elk van deze letters verbeeldt een dier de zonde
waarover het gaat. Een pauw verbeeldt de hoogmoed; een

pad de gierigheid; een bok de onkuisheid; een slang de nijd;
een varken de gulzigheid; een leeuw de gramschap; en een
schildpad de traagheid.
10. De algemene straf voor alle verdoemden is het alles
verterende vuur. Daarnaast moet ieder nog lijden in
overeenstemming met zijn eigen zonden.
11. Onder de letter H worden de hoogmoedigen tot aan
de voeten van Satan gesleurd. Ze worden verplicht om voor
hem neer te knielen omdat ze dit tijdens hun leven niet voor
God wilden doen.
12. Onder de letter Gi ziet men de gierigaards met een
geldbeurs aan hun hals. Deze herinnert hen eraan dat ze zo
stom waren om de vergankelijke goederen van de wereld
hoger te achten dan de eeuwige goederen.
13. Onder de letter O worden de zedenlozen verschrikkelijk
gefolterd door de duivels of door wilde dieren verscheurd.
Hiermee geeft men aan hoe wreed de duivels de
verdoemden behandelen.
14. Onder de letter N worden de jaloersen omslingerd,
gebeten en verscheurd door afgrijselijke slangen.
15. Onder de letters Gu worden de gulzigaards en
dronkaards voor ondraagelijke honger en dorst verteerd, en
gevoed met de gal van een draak en het gif van een adder.
Zij worden eeuwig begoten met de wijn van Gods toorn.
Een hellehond met wijd gapende muil stelt hun geweten
voor. Het verwijt hen eeuwig hun vroegere gulzigheid en
buitensporigheden.
16. Onder de letters Gr beledigen de grammoedigen en
de op wraak belusten elkaar tot er onderlinge gevechten
uitbreken.
17. Onder de letter T worden de luiaards door gloeiende
prikkels aangemaand, door schorpioenen geprikt en voor
eeuwig in de vuurkolk vastgenageld.
18. De overtreders van de tien geboden en de
heiligschenners van de zeven sacramenten worden
vertrappeld door een gedrocht met zeven koppen en tien
horens. Zijn brandende adem verstikt hen allemaal.
19. Onder, links vertrappen paardmensen de ketters, zij
die onrechtvaardige rechtsgedingen aangingen of door
goddeloze boeken, kranten en weblogs de godsdienst
bestreden.
20. In het midden van de hel staat een uurwerk waarvan
de wijzer steeds hetzelfde uur aanduidt: eeuwigheid. Dit
betekent dat de folteringen van de verdoemden altijd zal
blijven duren. Wie eens de hel ingaat, komt er nooit meer uit.

Mt 13,50, , Js 66:24, Sir 7,36







De heilige Augustinus wandelde op
het strand en probeerde het mysterie
van de Allerheiligste Drievuldigheid te
doorgronden. Hij zag plots een kindje dat
in het zand een kleine put had gegraven en
met een kommetje water uit de zee schepte
om het in de put te gieten. “Mijn kind, wat
ben je van plan met dat water?” — “Ik wil
al het water van de zee in deze put gieten.
Het zal voor mij gemakkelijker zijn al het
water van de zee in deze put te gieten, dan
voor u het mysterie van de Allerheiligste
Drievuldigheid te doorgronden.” Na dat
laatste antwoord verdween het kind. Het
was een engel die, in de gedaante van een
kind, aan de heilige Augustinus te kennen
gaf dat het mysterie van de Allerheiligste
Drievuldigheid ondoorgrondelijk is voor

een geschapen geest.
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