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verzwakt het hart en schokt het zenuwstelsel.
« Nijd en gramschap verkorten de levensdagen ».

(Eccli., XXX, 26).
2) Het uerstand lijdt er onder : de grammoe-

dige kan niet rustig meer nadenken, oordeelen en
zegt en doet dommigheden, onrechtvaardigheden
en wreedheden, waarover hij soms zijn leven lang
moet treuren.

3). De naastenlietde lijdt er onder : hij wordt
een kruis voor anderen en denkt gedurig dat de
anderen een kruis zijn voor hem, Men weet niet
meer op den duur, hoe zulke menschen aan te pak-
ken; ze nemen alles verkeerd op, leggen alles ver-
keerd uit. Het leven wordt onmogelijk met zulke
lui.

De gramschap is ook de oorzaak van krakeel,
schimpwoorden, spot, kwaadspreken, laster, wraak-
gierigheid, verbittering, vloeken en zweren, slaan
en moorden.

De Wijze man zegt : « Wie gemakkelijk gram-
moedig wordt, zal licht in vele zonden vallen. »
(Prov. XXIX, 22) : zondigen door gedachten,
woorden en werken, allen tegen de naastenliefde.

4.) Een grammoedige geeft veel ergernis, vele
slechte voorbeelden.

5.) Godslasteringen t als een grammoedige zijn
gramschap niet kan uitwerken tegen de menschen,
werkt hij ze vaak uit tegen God.

DE BECIITMATIGE GBAMSCEAP OT
TOORil.

Niet elke vrijwillige opwelling oI uiting van
gramschap is ongeregeld of zondig.

Daar is een redelijke gramschap, dus een wet-
tige, zelfs een plichtmatige, ja, heilige gramschap,
als men ze gebruikt tot een edel doel en als ze
blijft binnen de perken der zelfbeheersching.

36

B.v. : wanneer wij toornig worden bij het aan-
schouwen, hoe onrechtvaardig de wereld te werk
gaat en hoe de eenvoudigen van harte misgund en
misdeeld worden. Die troon is eerder een ijver.

Wanneer een overste oÍ een ouder het kwaad
bestraffen met gestrengheid. Ze zijn verontwaar-
digd over het bedreven kwaad, omdat zij hem, die
het kwaad bedreef, liefhebben en hem zoo graag
zouden losscheuren van ziin ondeugd,

Wij worden toornig, maar zondigen niet, wan-
neer wij onze verontwaardiging keeren tegen ons
eigen zelven, en tegen ons eigen zeggen wat de
pröÍeet Nathan tot David zei : « Gij zijt die man t

Oij moet uw leven verbeteren I » (2 Kon. 12 : 7)
Wij worden toornig, maar zondigen niet, wan-

neer wij dezen toorn gebruiken om te strijden
tegen de vijanden onzer ziel, in het bizonder tegen
onze eigene kwade gewoonten en ongeregeldhe-
den. Dit ook is ijver.

De vurige ijver voor het goede, voor het heil der
zielen of de glorie van God is dus een wettige
toorn die in 't geheel niet ongeregeld is, zoolang
hij beteugeld en beheerscht bliift en men niet blin-
delings te werk gaat.

Zij, die vurig aangelegd zijn, moeten God daar-
voor eerder danken. De ijver kan geen groote zege-
pralen behalen zonder die heilige gramschap. Zij
wordt een stuwkracht.

« Geen heiligheid zonder haat tegen de dwa-
ling ! » schrijlt pater Faber.

Zie O.L.-Heer, die Goede Herder, met welk een
heiligen toorn hij de Schacheraars uit den Tempel
zweepte (Jo. II, 14,25r.

Houden we ons nochtans aan den gulden raad
van S. Bernardu§ : « Uw toorn weze de toorn van
een duif. >
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onrecht ons aangedsan ol aan hen, die we bemin-
nen.

« Als ons iets onaangenaams overkomt, vooral
wanneer dit plotseling en onverwacht geschiedt,
ontstaat er in ons binnenste een opvlamming des
gemoeds, een wraakgevoel, een heÍtige beweging,
die ons aanzet tot ontevredenheid, tot harde woor-
den, tot harde daden. »

P. Zey, S. J. « De Deugd voor iedereen ».)
De gramschap is dus niet enkel een kortstondig

opstuiven of opvliegen.
Gramschap is iets venijnigs omdat zij een toe-

geven is aan gevoelens van wraak.
Daarom gaat de gramschap doorgaans gepaard

met een zekeren haat.
Crammoedige menschen kunnen moeilijk een ge-

Ieden onrecht vergeven en niet minder moeilijk ver-
geten ; zij steken het in hun Ínouw en dragen
haat. Waarom ? Omdat .grantmoedige menschen
ook gewoonliik hoogmoedigen ziin en door het
onrecht, dat zii te lijden hebben, zii zich pijnlijk
beteedigd. voelen, doordat zri zich gerninacht o{
veracht denken.

Hoe meer een mensch ingenomen is met zich-
zelf, d.i., hoe hoogmoeciiger hij is, des te gevoeli-
ger is hij voor zulke beleedigingen, die hij opneemt
als een verachting. Vandaar dat hoogmoedige men-
schen zich ook het meeste kwaad bloed zetten,
vermits zij het meest ziiil blootgesteld aan vlagen
van gramschap.

Wie deze opwellingen of vlagen van gramschap
niet op tijd beheerscht, wordt een driftig karakter"

VERSCHILLENDE CRADEN VAN GRAM-
SCHAP :

1. -- In den eersten graad is zij niets dan be-
wegingen, opweÍlingen van ongeduld, waardoor
men zich slechtgemutst, slechtgeluimd toont bij 't
minste dat ons tegengaat of -slaat' Zulke opwel-
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lingen komen op als kokende melk, maar zljn ook
weer terstond vergete.n.

2, 
- 't Wordt erger, als men die bewegingen

niet leert temperen ; dan slaan ze weldra, als een
vuur, dat gevoed wordt, over tol heftigheid, driÍ-
tigheid, kortgebondenheid, waardoor men zich zoo
onbedwongen en onbarmhartig boos maakt dat mctt
molenwiekt en gestikuleert met zijn armen, rood
wordt als een kreeft en allerlei domme dingen don-
dert waarbij men bliksemt met zijn oogen.

3. 
- 't Gaat soms zoo verre, dat men zich niet

meer bedwingen kan en dat men elkaar te Íilf
gaat ; dan vallen er troeven.

4, 
- 

Zslke tempeesten kunnen overslaan tot
wreedhcid.

5. 
- 

Kunnen ontaarden tot haat en \uraak en
verder ontaarden tot het laagste : moord.

vooRAL EIOEN AAN DE JEUCD.
Deze hooldondeugd is vooral eigen aan de Jeugd.

Jonge harten zijn doorgaans hevig in alles, en

keeren zich ook hevig tegen al wat hun leed doet
ol wringt of hun eigenliefde kwetst.

Deze hoofdondeugd wordt gematigd door de

wijsheid der jaren waardoor men uit ondervinding
heeft geleerd dat vele zaken niet eens waard zijn
er zich om boos te maken. Ze wordt ook gematigd
en getemperd vooral door de zellbeheersching
waardoor nren een goed ruiter leert worden voor
zijn eigen hart. .Aan ionge harten ontbreken èn

de wijsheid van jaren èn de zelfbeheersching.

Dè gramschap overwinnen
Is 't werk van sterke zinnen.

En « het is den dwaze eigen, plots in gramschap

op te schieten >>, zegt God zelf in de H. Schrift.
(Prov. 12, v. 10.)

VANDAAR VEEL ONHEILEN.

l.\ Het lichqam lijdt onder de gramschap : zij

3l'r

DE GBAMSCHAP I§ DOODZONDE.

Wanneer men vrijwillig iemand verdiend of. on-
yerdiend, maar zonder ertoe gemachtigd oÍ gerech-
tigd te zijn, ofwel uit haat, een groot kwaad toe-
brengt,

Wij zondigen min of meer zwaar door gram-
schitp :

Wanneer wij, niet gedreven door liefde, maar
door ongeregelden ijver iemand zijn zonde ver-
wijten of hem daarover bij anderen aanklagen.

.Als wij, zonder gegronde reden, aan onze ge-
voelens van gramschap voedsel blijven geven; als
wij ze vrijwillig onderhouden ; als wij ze blijven
koesteren, of zelfs de vlam der vijandschap aan-
wakkeren in ons binnenste.

Wanneer wij in den geest scherpe gezegden voor-
bereiden, die wij onzefl evenmensch naar het hoofd
zullen slingeren en van te voren de antwoorden
gereed maken, die wij zullen geven op de woorden,
die hij vermoedelijk tegen ons inbrengt.

Onze zonde van gramschap wordt, natuurlijk,
des te grooter, naarmate ze verzwaard wordt en
verbitterd door gevoelens van wraak en vergelding.

Wij zondigen niet, wanneer wij toornig worden,
maar onze toorn voortkomt uit een plotselinge op-
welling ; als hij slechts enkele oogenblikken aan-
houdt; niet doordacht is en onderdrukt wordt,
zoodra ons verstand zichzelven weer meester is;
want waar geen toestemming is van den wil, daar
js van zonde geen sprake.

B.

DE ZACTITIYIOEDIGEEID.

Tegenover de gramschap staat de zachtmoe-
digheid.

38

Tegenover de wraak de vergevingsgezindheid cn
vredelievendheid.

WAT IS DE ZACHTMOEDIGHEID ?

De zachtmoedigheid is de deugd, waardoor wll
de ongeregelde opwellingen van gramschdp welen
ie onderdrukken en de rechtmatige gramschap
binnen de grenzen te houden haar door de rede en
het geloof voor geschr even.

De zachtmoedigheid zaait vrede, vreugde en zon
op onze levenswegen. l)e zachtmoedigheid maakt
den mensch beminnelijk.

« Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig en ootmoe-
ciig ben van harte» (Matth. 1l). Jezus scheidt deze
twee deugden niet, omdat zij niet kunnen geschel-
den worden. We kunnen niet gaan op één been en
we kunnen Jezus niet volgen tenzij zachtmoedig en
ootmoedig van harte.

« De leerlingen van Jezus moesten zijn als lam-
meren onder de wolven » (Matth. X ; Luc. X).

« De zachtmoedigen zullen het land beërven en
zich verlustigen in overvloed van vrede » (Psalmist
36, 1l).

<< Leeft in vrede en de God des vredes en der
liefde zal met u zijn » (ll Cor. 13, 1l).

« Ik smeek dan, dat gij wandelt uw roeping waar-
dig... met alle zachtmoedigheid... elkander in liefde
verdragend, beijverend om de eenheid des geestes
te bewaren in den band des vredes » (Ephes IV,
t-3).

« Het is menscbeiijk grammoedig te worden, het
is christelijk de gramschap af te leggen. » (S. Hier.
Ep. ad Dem).

« Laat zelfs uw oÍfergave voor het altaar, om u

eerst met uw broeder te verzoenen ». (Matth. V.
22-23; 38-48).

(Zie verder over : « De Christelijke Liefde »,
blz. 43.)

89

kan doen. > Dus doorbijten en met 't moeilijkste
het eerst beginnen.

10. * laloersch zijn op uw tijd,. hij is z6ó bit-
terkort. Woekeren met den tijd. Door den tijd koo-
pen we de eeuwigheid. Aan elk oogenblik, goed be-
steed, hangt een graad van slorie vast voor de
eeuwigheid. De tijd van ons leven bestaat uit een
aaneenschakeling van handelingen welke zullen ge-
wogen worden. Zij zttllen over-onze eeuwigheid be-
slissen. De tijd is een groote §enade : speel er niet
mee. Tijd is geld, zegt de Engelschman, wij zeg-
gen : tijd is eeuwigheid. Door den tijd goed te lee-
ren besteden, zullen we ook gemakkelijker leeren'
elk oogenblik te heiligen. De duivel verliest zijn
tijd niet. Ziit ge overtuigd van de waarde van den
tijd ? (Apoc. XII, 12.)

11. - Uw tijd niet verspillen aan beuzelarijen
ol níetigheden. Ook uw tijd niet verspillen met iets
anders te doen (iets, dat ge gaarne doet, b.v. le-
zen) dan datgene, wat ge doen moet (b.v. uw klas-
werk maken in de studie) . Seneca zegt dat we
weinig tijd hebben, omdat wij er zooveel verliezen.
Bezig zijn is nog niet attijd werken. Daar zijn be-
zigheden die dichter bij de luiheid staan dan bij
de werkzaamheid.

12. - Bestrij d d,e verueling onder uw werk ; leer
voortdoen in plaats van eruit te trekken ; ge zull
het vertaten werk eens zoo no6 hervatten. Uwe
gedachten bij uw werk houden en niet droomen.

13, - Leer nauwgezet ziin, zorgzaam, lrachl
deugd te hebben aan uw werkzaamheden. Bekamp
slordigheid en ryanorde.

14. - Al smedende wordt men smid. Leer den
arbeid liefhebben. <De arbeid regeert de wereld »
(l-eo XIII), niet enket doen wat ge liefhebt, maar
elk werk, dat onze plichten meebrengen.

Trachten door onzen arbeid den yerloren tijd van
vroeger te herstellen.

15. - Tiid maken. Ontvlucht zooveel mogelijk
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nuttelooze vergaderingen. We zijn slaven van ba-
gatellen en onbenulligheden. Leer kiezen wat het
noodzakelijkste is en leer aizeggen wat u minder-
waardig schijnt.

16. - Leer vooral bovennatuurlijk werken, ver-
hef nu en dan uw hart tot God door een schiet-
gebed : « elke stap, elk woord, elk letterke, elk ge-
baar, voor U mijn Jezus, U aangeboden door Ma-
ria ». Wat niet voor God is gedaan, is eeuwig ver-
loren. Welk een verlies t een eeuwig verlies t

17. - Geestdriftig staan voor goede werken.
U leeren geven; leeren meedoen in werken van
apostolaat; u niet laten pramen. Levenslustig aan
't werk, vooral onder den vacantietijd. Ook onze
tijd heelt Zouaven van den Paus noodig, maar op
het veld van de Katholieke Actie, aan de zijde der
Geestelijkheid, strijdvaard'ig voor het groot of-
Íensief. Christus moet heerschen en wil heerschen
cloor u !

Aeet Hem uw eerewoord !

LEVE JEZUS t AvE MARrA

7L
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houdt; niet doordacht is en onderdrukt wordt,
zoodra ons verstand zichzelven weer meester is;
want waar geen toestemming is van den wil, daar
js van zonde geen sprake.

B.

DE ZACTITIYIOEDIGEEID.

Tegenover de gramschap staat de zachtmoe-
digheid.
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Tegenover de wraak de vergevingsgezindheid cn
vredelievendheid.

WAT IS DE ZACHTMOEDIGHEID ?

De zachtmoedigheid is de deugd, waardoor wll
de ongeregelde opwellingen van gramschdp welen
ie onderdrukken en de rechtmatige gramschap
binnen de grenzen te houden haar door de rede en
het geloof voor geschr even.

De zachtmoedigheid zaait vrede, vreugde en zon
op onze levenswegen. l)e zachtmoedigheid maakt
den mensch beminnelijk.

« Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig en ootmoe-
ciig ben van harte» (Matth. 1l). Jezus scheidt deze
twee deugden niet, omdat zij niet kunnen geschel-
den worden. We kunnen niet gaan op één been en
we kunnen Jezus niet volgen tenzij zachtmoedig en
ootmoedig van harte.

« De leerlingen van Jezus moesten zijn als lam-
meren onder de wolven » (Matth. X ; Luc. X).

« De zachtmoedigen zullen het land beërven en
zich verlustigen in overvloed van vrede » (Psalmist
36, 1l).

<< Leeft in vrede en de God des vredes en der
liefde zal met u zijn » (ll Cor. 13, 1l).

« Ik smeek dan, dat gij wandelt uw roeping waar-
dig... met alle zachtmoedigheid... elkander in liefde
verdragend, beijverend om de eenheid des geestes
te bewaren in den band des vredes » (Ephes IV,
t-3).

« Het is menscbeiijk grammoedig te worden, het
is christelijk de gramschap af te leggen. » (S. Hier.
Ep. ad Dem).

« Laat zelfs uw oÍfergave voor het altaar, om u

eerst met uw broeder te verzoenen ». (Matth. V.
22-23; 38-48).

(Zie verder over : « De Christelijke Liefde »,
blz. 43.)
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kan doen. > Dus doorbijten en met 't moeilijkste
het eerst beginnen.

10. * laloersch zijn op uw tijd,. hij is z6ó bit-
terkort. Woekeren met den tijd. Door den tijd koo-
pen we de eeuwigheid. Aan elk oogenblik, goed be-
steed, hangt een graad van slorie vast voor de
eeuwigheid. De tijd van ons leven bestaat uit een
aaneenschakeling van handelingen welke zullen ge-
wogen worden. Zij zttllen over-onze eeuwigheid be-
slissen. De tijd is een groote §enade : speel er niet
mee. Tijd is geld, zegt de Engelschman, wij zeg-
gen : tijd is eeuwigheid. Door den tijd goed te lee-
ren besteden, zullen we ook gemakkelijker leeren'
elk oogenblik te heiligen. De duivel verliest zijn
tijd niet. Ziit ge overtuigd van de waarde van den
tijd ? (Apoc. XII, 12.)

11. - Uw tijd niet verspillen aan beuzelarijen
ol níetigheden. Ook uw tijd niet verspillen met iets
anders te doen (iets, dat ge gaarne doet, b.v. le-
zen) dan datgene, wat ge doen moet (b.v. uw klas-
werk maken in de studie) . Seneca zegt dat we
weinig tijd hebben, omdat wij er zooveel verliezen.
Bezig zijn is nog niet attijd werken. Daar zijn be-
zigheden die dichter bij de luiheid staan dan bij
de werkzaamheid.

12. - Bestrij d d,e verueling onder uw werk ; leer
voortdoen in plaats van eruit te trekken ; ge zull
het vertaten werk eens zoo no6 hervatten. Uwe
gedachten bij uw werk houden en niet droomen.

13, - Leer nauwgezet ziin, zorgzaam, lrachl
deugd te hebben aan uw werkzaamheden. Bekamp
slordigheid en ryanorde.

14. - Al smedende wordt men smid. Leer den
arbeid liefhebben. <De arbeid regeert de wereld »
(l-eo XIII), niet enket doen wat ge liefhebt, maar
elk werk, dat onze plichten meebrengen.

Trachten door onzen arbeid den yerloren tijd van
vroeger te herstellen.

15. - Tiid maken. Ontvlucht zooveel mogelijk
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nuttelooze vergaderingen. We zijn slaven van ba-
gatellen en onbenulligheden. Leer kiezen wat het
noodzakelijkste is en leer aizeggen wat u minder-
waardig schijnt.

16. - Leer vooral bovennatuurlijk werken, ver-
hef nu en dan uw hart tot God door een schiet-
gebed : « elke stap, elk woord, elk letterke, elk ge-
baar, voor U mijn Jezus, U aangeboden door Ma-
ria ». Wat niet voor God is gedaan, is eeuwig ver-
loren. Welk een verlies t een eeuwig verlies t

17. - Geestdriftig staan voor goede werken.
U leeren geven; leeren meedoen in werken van
apostolaat; u niet laten pramen. Levenslustig aan
't werk, vooral onder den vacantietijd. Ook onze
tijd heelt Zouaven van den Paus noodig, maar op
het veld van de Katholieke Actie, aan de zijde der
Geestelijkheid, strijdvaard'ig voor het groot of-
Íensief. Christus moet heerschen en wil heerschen
cloor u !

Aeet Hem uw eerewoord !

LEVE JEZUS t AvE MARrA
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LEVE JEZUS. AIrE I\[ARIA.

Punten voor het

Bi;zonder Onderzoek

De Hoofdzonden en de tegenoverge-
stelde lleugden.

De zeven hooldzonden zijn : hoovaardigheid,
gierigheid, onkuischheid, nijd, onmatigheid, gram-
schap, traagheid.

Zij worden hoofdzonden genoemd niet omdat zij
de grootste zonden zijn, heel dikwijls ziin ze maat
dagelijksche zonden, - Ínaar omdat elk van deze
ondeugden aan het hoofd staat van een heel gevolg
van allerlei zonden en deze zeven hoofdondeugden
te zamen de bron zijn van alle andere zonden.

Ze zouden dus eerder hooldondeugden moeten
heeten.

Er zijn zeven hootdzonden omdat er in den
meirsch zev en o n g ere g eld e hool dne i gin g e n w ortelen,
die hem tot alledei zonden aanzetten. In ieders
hart woekert de kiem van elke hooÍdzonde, bij de
een meer bij een ander minder. V/illen we den hof
van ons hart in bloeiende en groeiende orde houden,
wezen we dan voortdurend op onze hoede, wande-
len en waken we met een scherp hoveniers-oog.

Let op I Neem b. v. gedurende één of twee maan-
den een hoofdzonde voor uw bizonder gewetens-
onderzoek, en kies dan een punt voor elken dag of
voor twee of drie dagen, naargelang het noodig is.

« Ik sluit mij op iu 't diepste van
Uw H. Hart o mijn Jezus,

En wacht daar mijn helschen vijand aI.
In u en met u, o H. Hart van mijn Jezus,

Zal ik strijden en overwinnen.
Onbevlekte Maagd Maria, met u in Jezus

Wil ik leven. »

13. 
- 

Uw ni.euwsgierigheld leeren versterven :

vooraf bepalen nooit in een dagblad iets te lezen
over lietdedrama's of zedezaken. Oogen streng be-
waken op de straat.

14. 
- 

Nooit te teeder zijn of te gevoelig in hou-
ding, woorden of gebaren met vrienden; zeker
niet met personen van het andere geslacht ; altijd
bescheiden en eerbiedig zijn. Vooral op avond-
partijtjes uw hart streng bewaken.

15. 
- 

Spaarzaam ziin mel omhelzingen.
16. 

- U versterven, vooral in den smaak :
trachten bij elken maaltijd zich in een kleinigheid
te versterven ; liefst de versterving op voorhand
bepalen.

17. 
- 

Krachtig weerstaan aan den drang naar
particulier e vriendschap.

18. 
- 

IJverig wefkeÍt, d.w.z. initiatiel hebben om
't eene werk na het ander aan te pakken, en kloek-
door te werken.

19. 
- 

Liefst geen romans lezen ; telkens 'hier-
voor toestemming vragen aan uw biechtvader.

20. 
- 

Zedig zijn in uw spreken; neem dit in
acht : spreekt niet vooraleer een ander is uitge-
sproken ; spreek nooit over iets, dat ge niet kent
alsof ge het kent; leer gaarne ltristeren als an-
deren spreken, bewijs belangstelling, dat is een
daad van naastenliefde.

Niet te loslippig zijn of altijd maar babbelen ;
alle venijnige scherts o.a., grofheden, misprijzin-
gen, mouwfleemerij, kordaat vermijden.

Niet te hooghartig spreken, noch te driftig.

32

21. 
- 

Zedig ziin in houding en gang,. dat alles
moeten u,e bestudeeren in zekère màat]De meisjes
kruisen nooit de beenen, als ze neerzitten. Niet Íui,
larn, voorover of achterover leunen. In alles een_
voud, vooral in kleeding .. netjes, verzorgd maar
niets overdreven.

22. 
- 

Zeer matig ziln met bier en wiin.. liefst
er zich geheel van onthouden.

De H. Hieronymus : « Het vuur van den Etna
en van den Vesuvius, gloeit zoo geweldig niet. ats
het merg va.n jonge lieden, die door wijn in spílzen
ontstoken zijn. » (Ep. ad Furiam Oe Virg.l

Elders getuigt hij uit eigen ondervindins.
« Indien ik bekwaam ben om raad te g&en, in_

dien men geloof geeft aan mijn eigen ïndeivin_
ding, zoo raad ik u voor alles àan, à bezweer de
ziel, die zuiver wil blijven om de bruid van Chris_
tus te zijn, den wijn te schuwen als doodsgevaar_
lijk vergif.

. ltit .ziln 
de--ee.rste wapenen van den duivel tegen

de jonkheid. Wijn en jeugd zijn een dubbele brànd
van wellust. Waarom storten wij olie op ,t vuur ?
Waarom geven wij aan dit lichaam, hetwelk al
vurig. genoeg is, datgene wat het nog meer doet
branden I » (Ep. ad. Eustoch.)

De Zachtmoedigheid tegenover de
Gramschap.

A.

"DE GBAMSCEAP.

wAT ts zrJ ?

_ De g_ramschap is de ongeregelde neiging of
drang het onzen naaste betaald te zetten,-om een

IV.
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.e;

C.

PU}ÏTEN.

. l. Vurige verlangens koesteren om deze deugd
in hoogen graad te bezitten. Schietgebeden bidden
do-or den dag : « Jezus, zachtmoeàig enz... » of
« Maria, ..zachtmoedig en ootmoedigl van harte,
r-naak 

.mijn hart gelijk aan ,t Harte van Jezus ! >
Dikwijls jezus' zachtmoedigheid overrrgrí.

2. 
- 

Allen twist en tweedracht uerfoeien en
gaarne een offertje brengen om den vrede te be_
houden. Wie het eerst zwijgt krijgt gelijk bij Ood.
« Eer aan den mensch, die zich terugtrèkt uit den
twist » (Prov. 20).

3. 
- 

Tracht alles te vermijden wat anderen
aanle.iding kan geven tot grammoedigheid. Dit ge-
beurt zoo vaak b.v. door onvoorzicÍtigtreia ln ,t
spreken : te bitsig tegenspreken, of onbescheiden
in 't publiek iemand afkeuren ; spotten of iemand
voor den gek houden.

4. 
- 

Duld nooit een gevoel uan haat in u ; draag
uw naaste geen kwaad hart toe en gun hem geen
kwaad ; beproef integendeel altijd opnieuw }ljn
hart te winnen. « Gij zult geen u,raak zoeken en
het ongelijk van uw medeburgers niet blijven ge-
denken » (l-evit. 19). « Vergeldt nooit kwaad met
kwaad » (S. P. Rom. l2).

5. 
- 

Stoor u niet om eenige kleine voorvalletjes ;
b.v. als iemand u iets onaangenaams zegt; als men
niet naar uw zin handelt; als er iemand een fout of
een onbeleefdheid begaat.

6. 
- In grootere gevallen, b.v. als men spot

met u, of u belastert : vooraleer u boos te maken
en op te winden, denk eerst na ol ge met boos te
worden iets zult winnen. Altijd zult ge na bezin-
ning moeten bekennen, dat boos worden olie op
het vuur is. Zoek dan in die zelfbeheersching naar
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andere middelen om laster en leugen doelmatig te
bekampen.

7. 
- Ziit ge verplicht, b.v. van ambtswegen

(oversten of ouders) iemand te bestraffen, blijf
dan altijd waardig,' let bijzonder goed dat hèt
eene woord niet hooger zi! dan het andere ; spreek
liever een toon lager en zachter. Spreek ook liever
één woord dan twee. Met bulderen maakt ge u
bespottelijk, ondermijnt ge uw gezag en doet ge
weinig goed aan de ziel van den ptichtige; gij
straÍt dan wel maar verbetert niet. Voorat hier
geldt het : « uw toorn weze de toorn van een
duif >.

8. 
- 

Tracht de gramschap te voorkomen met de
gevallen te yoorzien waarin ge gewoonlijk uitschiet.
Ver,rast"hetl-tocb, tracht u dan oogenblikkelijk te
herstellen, liever dan u te laten voorthollen ; stop

. dan a]s een wielrijder in volle vaart, die gevaar
ziet. Ge zult u altijd goed bevinden bij dien kor-
daten rechtsomkeer, daar waar ge altijd spijt zult
hebben vrij te hebben doorgehold. Gedenk dan :
« Het is menschelijk gram te worden, maar Chris-
telijk de gramschap af te leggen » (S. Hier.)

9. 
- 

Als gii u zijt te buiten gesprongen, leg u
dan een tersterving op, b.v. eenige gebeden, een
aalmoes of wat anders. De beste versterving is,
bescheiden zijn verontschuldigingen aan te bieden
aan hen die u zagen in gramschap schieten.

10. 
- 

Houd u nooit bezig met de oorzaak van uw
gramschap te overwcgen om u wijs te maken, dat
gij toch terdege gelijk hadt om zoo te werk te
gaan. Dit is olie op het vuur. Daar is niemand of
hij meent goede redenen te hebben gehad om
grammoedig te worden. Integendeel. houd u voor
vast, dat gij u kunt bedrogen hebben en zet uw
gedachten op wat anders,

11. 
- 

Wilt ge een waren aÍkeer krijgen van de
gramschap, sla dan aandachtig een ander na, die
driftig is van karakter : hij zal u leelijk mishagen,
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waarin ge u wilt beteren ? Biecht ge inplaats van
eenige dagetijksche zonden zonder àeer,"liever één
of twee, afdalende tot de oorzaken waaruit ze voort-
vloeien ? Gaat ge te biechten met een ernstig ver-
langen om hoogerop te streven in volmaaktheid ?
De Biecht is ook een oefenschool : ge moet beter
worden van biecht tot biecht, ten minste in ernst
voor 't geestelijk leven. Geen bpter middettie tegen
de geestelijke lauwheid dan regelmatiq gewetens-
onderzoek. lloe staat het daarmee ? En uw medi-
tatie ? Beproeft ge ten minste ,s avonds iets zeer
aandachtig te lezen, u voedende met gedachten,
waar ge u 's anderen daaqs kunt mee bezis hou-
den, b. v. op weg naar de H. Mis. En uw rozenhoed-
ie ? ril/aarom niet ? Doet ge soms een geesteliJke
lezlng ? Welk heiligenleven hebt ge at gelezen en
een herlezen.

2. * Doet ge ernstig adn wilsvormlng ,. ten min-
ste zijt ge er nu toe bestist of is ,t weer « voor moÍ_
sen »^? 

-Welk 
bepaald punf hebt ge u- voorgeno-

men ? Ga .tewerk, atsof ge reeds wilskrachtig
waart zo-nder rekening te houden met de moeilijk_
heden of met uwe onbekwaamheid.

3. * Hoe staat het met uw plichtsbese! p Naast
God is het schoonste woord in ons leven : plicht.
L_eeren handelen uit plicht, ptichtbewust. Daaiom
altes wat ge te doen hebt, goed trachten te àà"n,
bijzonder wanneer gij niet gezien wordt

4. - Leeren nadenken vooraleer te besinnen.
Nooit een blinde bevlieginr volgen ; niet traïàefen
uit slenter of gewoonte. Bewust leeren handelen,
het oog op het doel, u afvragende troe Cóí u'zaf
beoordeelen onder dit werk.

5.-- Kalm en heraden, met zelfbeheerschins. tetverk gaan,-zelfs in ,t goede. Haasiige .poà ir'à.r_
l^.n_ 999d. Haast u lang.zaam voorat mèt geen tijdte verliezen, Laat u niet overrompelen àoor eenzenuwachtige gejaagdheid. Alles op tijd en vooraues den noodigen tijd.
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6. - Geen weekelijke vreesachtigheid tegenover
de moeilijkheden. Durven duryen en willen wlllen I

Beziel u met zelfvertrouwen en met een onbeperkt
betrouwen op Cod. Het groot betrouwen brengt
groote werken en groote mannen tot stand.

7. - Krachtdadig u zelven overmeesteren in de
vrees voor de menschen. Oorlog aan 't mensche-
lijk opzicht ! << Moest ik handelen om de menschen
te voldoen dan zou ik geen dienaar Christi zijn »

(S. Paul. Gal. 1,10).
« Wie zich over Mij en Mijne woorden zal ge-

schaamd hebben, over dien zal de Zoon des men-
schen zich ook schamen inzijne heerlijkheid » (Luc.
IX, 26). Dat komt van Jézus en Hij zal wbord hou-
den.

Leer zelfstandig worden in het volbreígen vall
uw plicht en valt men u lastig, geeft hem dan ook
maar eens zijn zaligheid, ofwel, wat nog beter is.
ga rustig uw gang alsof ge niets hoort. Vaag, u'rv

voeten aàn het oordeel en de gezegden§ van klein-
geestige of afgunstige men§chen.

« Ik vrees Cod en ken geen afldere vree§ »'

8. - De tedigheid verlaagt. Ledig leven is een

beleediging van God, die aan ieder ziin talenten
gaf. Ledig teven is diefstal; ge steelt den kostba-

ien ti!d. 
*Ledig 

leven is een onrechtvaardigheid,
omdat wij een-maatschappelijk wezen ziin- en de

maatschappii ook een recht heeft op onze. diensten'

Vooral dé H. Xert< heeft recht op onze diensten'

In u een walg en afschuw aankweeken voor de

ledigheid. Gaarne bezig zijn en met iets nuÍÍÍgs.

Zij, die een ledig teven leiden, zijn ook het meeste

nijdig op de werkers en steken heel dikwíjls stok-
ken in de wielen. Ze hebben niets anders te doen I

9. - De geest van initiatief aankweeken. Lee'
ren aanpakken, niet uitstellen. Niet zeggen : « dat
zal ik morgen doen ». Ge moet u zelf leeren dwln'
gèn, u de sporen geven en zeggen : « Nu wat ik nu
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LEVE JEZUS. AIrE I\[ARIA.

Punten voor het

Bi;zonder Onderzoek

De Hoofdzonden en de tegenoverge-
stelde lleugden.

De zeven hooldzonden zijn : hoovaardigheid,
gierigheid, onkuischheid, nijd, onmatigheid, gram-
schap, traagheid.

Zij worden hoofdzonden genoemd niet omdat zij
de grootste zonden zijn, heel dikwijls ziin ze maat
dagelijksche zonden, - Ínaar omdat elk van deze
ondeugden aan het hoofd staat van een heel gevolg
van allerlei zonden en deze zeven hoofdondeugden
te zamen de bron zijn van alle andere zonden.

Ze zouden dus eerder hooldondeugden moeten
heeten.

Er zijn zeven hootdzonden omdat er in den
meirsch zev en o n g ere g eld e hool dne i gin g e n w ortelen,
die hem tot alledei zonden aanzetten. In ieders
hart woekert de kiem van elke hooÍdzonde, bij de
een meer bij een ander minder. V/illen we den hof
van ons hart in bloeiende en groeiende orde houden,
wezen we dan voortdurend op onze hoede, wande-
len en waken we met een scherp hoveniers-oog.

Let op I Neem b. v. gedurende één of twee maan-
den een hoofdzonde voor uw bizonder gewetens-
onderzoek, en kies dan een punt voor elken dag of
voor twee of drie dagen, naargelang het noodig is.

« Ik sluit mij op iu 't diepste van
Uw H. Hart o mijn Jezus,

En wacht daar mijn helschen vijand aI.
In u en met u, o H. Hart van mijn Jezus,

Zal ik strijden en overwinnen.
Onbevlekte Maagd Maria, met u in Jezus

Wil ik leven. »

13. 
- 

Uw ni.euwsgierigheld leeren versterven :

vooraf bepalen nooit in een dagblad iets te lezen
over lietdedrama's of zedezaken. Oogen streng be-
waken op de straat.

14. 
- 

Nooit te teeder zijn of te gevoelig in hou-
ding, woorden of gebaren met vrienden; zeker
niet met personen van het andere geslacht ; altijd
bescheiden en eerbiedig zijn. Vooral op avond-
partijtjes uw hart streng bewaken.

15. 
- 

Spaarzaam ziin mel omhelzingen.
16. 

- U versterven, vooral in den smaak :
trachten bij elken maaltijd zich in een kleinigheid
te versterven ; liefst de versterving op voorhand
bepalen.

17. 
- 

Krachtig weerstaan aan den drang naar
particulier e vriendschap.

18. 
- 

IJverig wefkeÍt, d.w.z. initiatiel hebben om
't eene werk na het ander aan te pakken, en kloek-
door te werken.

19. 
- 

Liefst geen romans lezen ; telkens 'hier-
voor toestemming vragen aan uw biechtvader.

20. 
- 

Zedig zijn in uw spreken; neem dit in
acht : spreekt niet vooraleer een ander is uitge-
sproken ; spreek nooit over iets, dat ge niet kent
alsof ge het kent; leer gaarne ltristeren als an-
deren spreken, bewijs belangstelling, dat is een
daad van naastenliefde.

Niet te loslippig zijn of altijd maar babbelen ;
alle venijnige scherts o.a., grofheden, misprijzin-
gen, mouwfleemerij, kordaat vermijden.

Niet te hooghartig spreken, noch te driftig.
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21. 
- 

Zedig ziin in houding en gang,. dat alles
moeten u,e bestudeeren in zekère màat]De meisjes
kruisen nooit de beenen, als ze neerzitten. Niet Íui,
larn, voorover of achterover leunen. In alles een_
voud, vooral in kleeding .. netjes, verzorgd maar
niets overdreven.

22. 
- 

Zeer matig ziln met bier en wiin.. liefst
er zich geheel van onthouden.

De H. Hieronymus : « Het vuur van den Etna
en van den Vesuvius, gloeit zoo geweldig niet. ats
het merg va.n jonge lieden, die door wijn in spílzen
ontstoken zijn. » (Ep. ad Furiam Oe Virg.l

Elders getuigt hij uit eigen ondervindins.
« Indien ik bekwaam ben om raad te g&en, in_

dien men geloof geeft aan mijn eigen ïndeivin_
ding, zoo raad ik u voor alles àan, à bezweer de
ziel, die zuiver wil blijven om de bruid van Chris_
tus te zijn, den wijn te schuwen als doodsgevaar_
lijk vergif.

. ltit .ziln 
de--ee.rste wapenen van den duivel tegen

de jonkheid. Wijn en jeugd zijn een dubbele brànd
van wellust. Waarom storten wij olie op ,t vuur ?
Waarom geven wij aan dit lichaam, hetwelk al
vurig. genoeg is, datgene wat het nog meer doet
branden I » (Ep. ad. Eustoch.)

De Zachtmoedigheid tegenover de
Gramschap.

A.

"DE GBAMSCEAP.

wAT ts zrJ ?

_ De g_ramschap is de ongeregelde neiging of
drang het onzen naaste betaald te zetten,-om een

IV.
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.e;

C.

PU}ÏTEN.

. l. Vurige verlangens koesteren om deze deugd
in hoogen graad te bezitten. Schietgebeden bidden
do-or den dag : « Jezus, zachtmoeàig enz... » of
« Maria, ..zachtmoedig en ootmoedigl van harte,
r-naak 

.mijn hart gelijk aan ,t Harte van Jezus ! >
Dikwijls jezus' zachtmoedigheid overrrgrí.

2. 
- 

Allen twist en tweedracht uerfoeien en
gaarne een offertje brengen om den vrede te be_
houden. Wie het eerst zwijgt krijgt gelijk bij Ood.
« Eer aan den mensch, die zich terugtrèkt uit den
twist » (Prov. 20).

3. 
- 

Tracht alles te vermijden wat anderen
aanle.iding kan geven tot grammoedigheid. Dit ge-
beurt zoo vaak b.v. door onvoorzicÍtigtreia ln ,t
spreken : te bitsig tegenspreken, of onbescheiden
in 't publiek iemand afkeuren ; spotten of iemand
voor den gek houden.

4. 
- 

Duld nooit een gevoel uan haat in u ; draag
uw naaste geen kwaad hart toe en gun hem geen
kwaad ; beproef integendeel altijd opnieuw }ljn
hart te winnen. « Gij zult geen u,raak zoeken en
het ongelijk van uw medeburgers niet blijven ge-
denken » (l-evit. 19). « Vergeldt nooit kwaad met
kwaad » (S. P. Rom. l2).

5. 
- 

Stoor u niet om eenige kleine voorvalletjes ;
b.v. als iemand u iets onaangenaams zegt; als men
niet naar uw zin handelt; als er iemand een fout of
een onbeleefdheid begaat.

6. 
- In grootere gevallen, b.v. als men spot

met u, of u belastert : vooraleer u boos te maken
en op te winden, denk eerst na ol ge met boos te
worden iets zult winnen. Altijd zult ge na bezin-
ning moeten bekennen, dat boos worden olie op
het vuur is. Zoek dan in die zelfbeheersching naar
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t'

andere middelen om laster en leugen doelmatig te
bekampen.

7. 
- Ziit ge verplicht, b.v. van ambtswegen

(oversten of ouders) iemand te bestraffen, blijf
dan altijd waardig,' let bijzonder goed dat hèt
eene woord niet hooger zi! dan het andere ; spreek
liever een toon lager en zachter. Spreek ook liever
één woord dan twee. Met bulderen maakt ge u
bespottelijk, ondermijnt ge uw gezag en doet ge
weinig goed aan de ziel van den ptichtige; gij
straÍt dan wel maar verbetert niet. Voorat hier
geldt het : « uw toorn weze de toorn van een
duif >.

8. 
- 

Tracht de gramschap te voorkomen met de
gevallen te yoorzien waarin ge gewoonlijk uitschiet.
Ver,rast"hetl-tocb, tracht u dan oogenblikkelijk te
herstellen, liever dan u te laten voorthollen ; stop

. dan a]s een wielrijder in volle vaart, die gevaar
ziet. Ge zult u altijd goed bevinden bij dien kor-
daten rechtsomkeer, daar waar ge altijd spijt zult
hebben vrij te hebben doorgehold. Gedenk dan :
« Het is menschelijk gram te worden, maar Chris-
telijk de gramschap af te leggen » (S. Hier.)

9. 
- 

Als gii u zijt te buiten gesprongen, leg u
dan een tersterving op, b.v. eenige gebeden, een
aalmoes of wat anders. De beste versterving is,
bescheiden zijn verontschuldigingen aan te bieden
aan hen die u zagen in gramschap schieten.

10. 
- 

Houd u nooit bezig met de oorzaak van uw
gramschap te overwcgen om u wijs te maken, dat
gij toch terdege gelijk hadt om zoo te werk te
gaan. Dit is olie op het vuur. Daar is niemand of
hij meent goede redenen te hebben gehad om
grammoedig te worden. Integendeel. houd u voor
vast, dat gij u kunt bedrogen hebben en zet uw
gedachten op wat anders,

11. 
- 

Wilt ge een waren aÍkeer krijgen van de
gramschap, sla dan aandachtig een ander na, die
driftig is van karakter : hij zal u leelijk mishagen,
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waarin ge u wilt beteren ? Biecht ge inplaats van
eenige dagetijksche zonden zonder àeer,"liever één
of twee, afdalende tot de oorzaken waaruit ze voort-
vloeien ? Gaat ge te biechten met een ernstig ver-
langen om hoogerop te streven in volmaaktheid ?
De Biecht is ook een oefenschool : ge moet beter
worden van biecht tot biecht, ten minste in ernst
voor 't geestelijk leven. Geen bpter middettie tegen
de geestelijke lauwheid dan regelmatiq gewetens-
onderzoek. lloe staat het daarmee ? En uw medi-
tatie ? Beproeft ge ten minste ,s avonds iets zeer
aandachtig te lezen, u voedende met gedachten,
waar ge u 's anderen daaqs kunt mee bezis hou-
den, b. v. op weg naar de H. Mis. En uw rozenhoed-
ie ? ril/aarom niet ? Doet ge soms een geesteliJke
lezlng ? Welk heiligenleven hebt ge at gelezen en
een herlezen.

2. * Doet ge ernstig adn wilsvormlng ,. ten min-
ste zijt ge er nu toe bestist of is ,t weer « voor moÍ_
sen »^? 

-Welk 
bepaald punf hebt ge u- voorgeno-

men ? Ga .tewerk, atsof ge reeds wilskrachtig
waart zo-nder rekening te houden met de moeilijk_
heden of met uwe onbekwaamheid.

3. * Hoe staat het met uw plichtsbese! p Naast
God is het schoonste woord in ons leven : plicht.
L_eeren handelen uit plicht, ptichtbewust. Daaiom
altes wat ge te doen hebt, goed trachten te àà"n,
bijzonder wanneer gij niet gezien wordt

4. - Leeren nadenken vooraleer te besinnen.
Nooit een blinde bevlieginr volgen ; niet traïàefen
uit slenter of gewoonte. Bewust leeren handelen,
het oog op het doel, u afvragende troe Cóí u'zaf
beoordeelen onder dit werk.

5.-- Kalm en heraden, met zelfbeheerschins. tetverk gaan,-zelfs in ,t goede. Haasiige .poà ir'à.r_
l^.n_ 999d. Haast u lang.zaam voorat mèt geen tijdte verliezen, Laat u niet overrompelen àoor eenzenuwachtige gejaagdheid. Alles op tijd en vooraues den noodigen tijd.
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6. - Geen weekelijke vreesachtigheid tegenover
de moeilijkheden. Durven duryen en willen wlllen I

Beziel u met zelfvertrouwen en met een onbeperkt
betrouwen op Cod. Het groot betrouwen brengt
groote werken en groote mannen tot stand.

7. - Krachtdadig u zelven overmeesteren in de
vrees voor de menschen. Oorlog aan 't mensche-
lijk opzicht ! << Moest ik handelen om de menschen
te voldoen dan zou ik geen dienaar Christi zijn »

(S. Paul. Gal. 1,10).
« Wie zich over Mij en Mijne woorden zal ge-

schaamd hebben, over dien zal de Zoon des men-
schen zich ook schamen inzijne heerlijkheid » (Luc.
IX, 26). Dat komt van Jézus en Hij zal wbord hou-
den.

Leer zelfstandig worden in het volbreígen vall
uw plicht en valt men u lastig, geeft hem dan ook
maar eens zijn zaligheid, ofwel, wat nog beter is.
ga rustig uw gang alsof ge niets hoort. Vaag, u'rv

voeten aàn het oordeel en de gezegden§ van klein-
geestige of afgunstige men§chen.

« Ik vrees Cod en ken geen afldere vree§ »'

8. - De tedigheid verlaagt. Ledig leven is een

beleediging van God, die aan ieder ziin talenten
gaf. Ledig teven is diefstal; ge steelt den kostba-

ien ti!d. 
*Ledig 

leven is een onrechtvaardigheid,
omdat wij een-maatschappelijk wezen ziin- en de

maatschappii ook een recht heeft op onze. diensten'

Vooral dé H. Xert< heeft recht op onze diensten'

In u een walg en afschuw aankweeken voor de

ledigheid. Gaarne bezig zijn en met iets nuÍÍÍgs.

Zij, die een ledig teven leiden, zijn ook het meeste

nijdig op de werkers en steken heel dikwíjls stok-
ken in de wielen. Ze hebben niets anders te doen I

9. - De geest van initiatief aankweeken. Lee'
ren aanpakken, niet uitstellen. Niet zeggen : « dat
zal ik morgen doen ». Ge moet u zelf leeren dwln'
gèn, u de sporen geven en zeggen : « Nu wat ik nu
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Zoo zull ge u op één iaar eens degelijk in obser-

vatie hebben genomen nopens deze hoofdondeug-
den. Ge 2ult misschien verstomd staan over som-

mige ontdekkingen in uw hart.

l.

De Nederigheid tegenover de Eoo-
vaardigheid.

A.

DE HOOGMOED.

« Het begin van alle zonden is de hoovaardii »'
(Eccl. X, tS), zii is niet enkel een hoofdzonde,
maar zelfs de bron van de andere hooldzonden.

wAT ZU IS ?

Hoovaardigheid is goed staan met zijn eigen'
het hoog in ziin bovenkamer hebben; meer be-

paald, is zij het ongeregeld of niet beheetscht ver'
iangen om zich te verheften ín ziin eigen oogen

en in de oogen vdn anderen, door meer te willcn
zijn, dan waar men recht op heeft, en meer te wil-
len schijnen, dan men f eiteliik is.

MEN IS HOOVAARDIG :

l. Als men niet aan God, oorsprong van alle
goed, maar aan zichzelf zijn natuurlijke of boven-
natuurlijke goederen toeschrijft. Niet dat de hoo-
vaardige uitdrukkelijk verkondigt : ik ben alles
aan mizelven verschtrldigd, mijn deugden, mijn
gaven naar geest en hart, enz.r neen, maar ver-
blind door zijn eigenliefde, denkt hij nooit anders
dan aan zijn vertroeteld « Ik », en in ziin ikzuch-
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tige kortzichtigheid meent hij, bewust of onbewust,
dàt ailes het zijne is wat hij heeft, en beschouwt
hij het niet als gave Gods.
i. Als men wel wil erkennen, dat het goed het-

welk men bezit van Ood komt, maar meent dat
Hij verplicht was het te geven, v/egens onze ver-
diensten, b. v. omdat wij het verdienden door onze

werkzaamheid, gebeden of verstervingen, enz.

In beide gevallen rooft men Gods eer, om er
zelf mee te pralen. Men pleegt een aanslag op Gods
onbeperkt recht over alles.

3. Als men z\ch inbeeldt en voorspiegelt, meer
natuurlijke of bovennatuurlijke goederen te bezit-
ten, dan men werkelijk heeft. Dit is pleizier zoektjn
in ingebeelde, gewaande grootheid.

4. Als men op minder goed bedeelden in de orde
der natuur of der genade, met een zekete minach-
ting neerziet Dat is ongewettigde, ongeregelde
zellverhetfing en een leugenachtige manier van
doen, daar Cod den mensch schat niet om het-
geen hij kreeg, maar om het goed gebruik ewan,

DE HOOVAARDIJ BRENGT VOORT :

l. De eerzuclrÍ : dit is een overdreven, driftige
begeerte naar roem, waardigheid en macht. Een

eeÉichtige dringt zich op, is autoritair, wil zich

doen gelàen, droomt van eerbewijzen en. onder-
scheidingen ; wil in alles erkend zijn en kan het

moeilijk vergeven als men hem, zelfs onwetend,
eens óver 't hoofd ziet ; wil lieÍst persoonlijk alles
doen om de eer op te striiken het zelf gedaan te
hebben, vreezende, dat het weÍk, door anderen ge-

daan, zijn aureool zou doen verbleeken.
2. De ijdete glorie : is een onbedwongen hon-

gerige begeerte om geprezen en bewonderd te wor-
den. Een ijdele mensch, - een glorieus mensch,

- is hij die l'ol van zichzell wil voorkomen bii an-
deren als een « apart iets », als hoogst interessant ;

die verlangt een eereplaats in te nemen in de hoog-

overspel, toen hij werkeloos zich te Jeruzalem zat
te vervelen.

" 2. 
- 

De onmatigheid vluchten .' niet alleen let-
ten op onmatigheid, maar vooral den lust naar
Iekker eten en drinken leeren versterven. Wat zegt
de H. Hieronymus hier kernachtige zinnen over.
(Ep. ad Furiam ; ad Eustochium.)

3. 
- 

Lichtzinnige gezelschappen vlucltten : ge-
meenzaarn omgaan met personen van het andere
geslacht baart oneerlijke liefde; de begeerte om
te behagen en bemind te worden, Ieidt tot al te
vrijmoedige onderhoudjes en alleen-zijn; doet een
ziekelijk verlangen ontstaan naar streelingen en
betoonen van te warme vriendschap. De H. Hie-
ronymus noemt dat alles : principia moriturae Vir-
ginitatis, de bronnen van den aanstaanden dood
der kuischheid.

4. 
- 

Vurig bidden om een kuisch harl : «Heer,
schep in mij een zuiver hart. »

Zich vooral lietdeslaatke maken van Maria, door
het beoefenen der « Ware Godsvrucht » van Ori-
gnon de MontÍort. Dit is verreweg het meest door-
slaande middel.

5. 
- 

R.ekenschap geven aan zijn zielsbestuurd.er
over zijn bekoringen, zijn gevaren en moeilijkhe-
den waarin men verkeert. De H. Augustinus in
zijn « Belijdenissen » (Lib. 2. C. 3), verhaalt de
ongeregeldheden van zijn jonkheid en betdaagt het
zich bitter dat hij toen geen vaste hand heeÍt ont-
moet, die hem zou ontworteld hebben aan die moe-
rasgronden,

6. 
- 

Dikwijls mediteeren over de uitersten :
dood, oordeel, hel,.hemel. Dit is het klassiek mid-
del door de H. Kerk aanbevolen.

7. 
- 

Kloekdoor arbciden .' ge moet den vijand
alle kans ontzeggen om u in beslag te nemen. De
H. Hieronymus verhaalt zelÍ, hoe hij in de woestijn
verblijvende, door allerlei onkuische gedachten
werd aartgevocht€n. Hij besloot dan Hebreeuwsch
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te leeren en andere dorre, stroeve studiën, Deze
arbeid baarde hem zooveel moeilijkheden, dat hij
het meer dan eens wou opgeven. Hij volhardde
toch en bekwam door dezen stagen arbeid het ge-
wenschte doel : de verlossing van de hevige aan-
vallen ; hij genoot daarna een inwendige reine rust
(S. Hier., Ep. ad Rusticum).

8. 
- 

Regelmatige en veelvuldige H. Cornmunie :
voed U, voed U en Hij zal U sterker maken dan
ge zijt.

9. 
- 

Gedenk uw Engelbewaarder .. wees een-
voudig genoeg om Hem in eere te houden; hij is
de aÍgezant'Gods bij U en Uw onaÍscheidbare
lgveasgezel, belast met een bijzondere zending. De
H. Bernardus drukt orrs drie plichten op het hart
ten opzichte van onzen Engelbewaarder : eerbied,
om zijn tegenwoordigheid; liefde, om zijn goed-
willigheid voor ons ; betrouw,en, om zijn zending
die hij altijd plichtsgetroutv vervult en altijd in ons
voordeel.

(S. Bern., Serm. t2 in Ps. Qui habit.)
10. 

- 
We kunnen altijd het zien van iets onze-

digs oi oneerbaars niet ontwijken, maat als ge-
dragsregel nemen : nooit iets bezien, d. w. z. : er
vrijwillig uw oogen op vestigen. We moeten onzc
oogen leeren gehoorzamen.

ll. - Uw wufte en wispelturige terbeelding in
toom houden en aanstonds rechtsomkeer maken,
\{'anneer gij u betrapt in bekoring, gelijk iemand
die per abuis een verkeerden weg heeft genomen,
zich terstond omdraait, als hij 't bemerkt. Bekoord
woÍd,€n is een verkeerden weg inslaan,

12. 
- 

De gewoonte aannemen in bekoring aan-
stonds een bepaald schietgebed te bidden : b. v.
Jezus, Maria, Joseph.

Zijn de bekoringen verwoed of blijven zii aan-
houden, bid dan eens of meermaten het volgende
machtig gebedje :
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vooral in zijn buien. Zoo zilt ge ook, wanneer gii
gramrnoedig zijt. En kondet gij u dan spiegelen,
ge zoudt u zelven niet meer kennen.

12 
- 

Schuw den omgang met grammoedige
menschen volgens deze schoone les van den Wij-
zen man : << Wil geen vriend zijn met een gram-
moedige, opdat gij niet wordt als hij » (Prov. 19).

13. 
- 

Leer verdraagzaam worden, niet alleen
met andermans gebreken en misstappen te ver-
geven, erover le zwíjgen, Ír.aat met ze zooveel
mogelijk te uerschoonen.

14. 
- 

Leer terstond vergeven ep. vergeten, zon-
der op u te laten wachten.

15. 
- 

I-eer een ieder zachtmoedig aanspreken en
antwoorden, hoe men u ook aanspreekt of ant-
woordt, « Een zacht woord ontwapent de gram-
schap » (Spreuken 15, l).

16. 
- 

Grammoedige menschen vooral moeten
zich olle prikkelende spijzen en dranken ontzeg-
gen : nooit sterke dranken nemen, weinig wijn en
koÍÍie, meer melk. groenten en vruchten ; koude
baden nemen.

17. 
- 

Vroolijk gezind zi!n, bilzonder als iets
moeilijk gaat : er eens tegen lachen. Sint Thomas
geeft het aan als een bewijs van volmaakte lielde
tot Cod, een onverstoorbare vroolijkheid te be-
zitten.

18. 
- 

Vredelievend ziin. Zalig de vreedzamen I
De Heilige Augustinus zegt, dat de eerste 7 Za-
ligheden den mensch tot volmaaktheid brengen.
De achtste bewijst, dat hij die volmaaktheid reeds
bereikt heeft, en bereid is smaad en lijden te ver-
duren om de volmaaktheid te bewaren. Buiten den

vrede is er geen deugd. De vrede is het einde en
de voltooiïng der deugd (St. Aug., Serm. 12).

< DE VREDELIEVENDHEID beteekent een
groote bereidwilligheid om den vrede, de orde, te
bewaren. Dat geschiedt op twee manieren, ten eer.
sÍe : door de zorg. waarmee men zich wacht zijn
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rechten te overschrijden of anderen te kwetsen;
ten tweede .' door de bereidwilligheid liever van
zijn recht alstand te doen en onrecht te lijden, dan
het tot een verstoring van den vrede te laten ko-
men. »

Deze vredelievendheid is door O. L. Heer in de

wereld gebracht, want de ware vrede neemt aller-
eerst zijn oorsprong in de welgeregelde orde onzer
liefde, waardoor wij God uit geheel ons hart en

al het overige beminnen om Cod.
Om vredelievend te kunnen ziin, moet men ook

den vrede bezitten in zijn eigen hart. « Vanwaar
dan ontstaan oneenigheden en twist onder u, van-
waar anders dan uit de begeerten, die in u kam-
pen » (Jac. IV).

« Den vrede hebben die menschen, welke zich-
zelÍ verlaten. »

(Navolg. Chr. III, 32.)
De Kath. Kerk is het huis van den vrede, zoowel

voor den inwendigen vrede der zielen als van den
onderlingen vrede.

v.

De christelijke Liefde of Oaritas rc'
getrover den Nijd.

A.

DE NIJD.

De nijd is een hooidondeugd, waarvan weerom
de kiem in ieders hart huist.

Deze ondeugd bederft vaak onze beste woorden
en werken, zooals de maai de schoonste vrucht'

Wat is zil?
Zij is een droefheid, een piinliik gevoel over een
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APOSTEL ZIJN.

Op onze dagen van algemeene mobilisatie in
het Rijk van Christus moet ieder Kruistochter A-
postel zijn. Lat zijn op onzen tijd van Katholieke
Actie, is dubbele lafheid. Ieder moet zich uitrusten
om een keurig en llink Apostel Christi te zijn.

Een Apostel van Christus werkt nooit alleen ;

Christus werkt met hem en hij met Christus. « lezus
en ik!>

Een apostel zal maat goed doen aan de zielen
en meteen aan ziin eigen ziel in de mate, waarin
hij vereenigd leeit en werkt met Christus. Goed doen
is genadewerk en alle genadewerk is 't werk van
Christus.

Een apostel moet zrch overtuigen dat hii van
zijn kant moet streven om een waardig werktuig
te worden in Christus' hand,. Vandaar de eisch van
de persoonlijke heíliging v6p1 0€Ít apostel. Het zijn
immers maar de naar-de-volmaaktheid-strevende
zielen, die het meest goed doen in de H. Kerk. De
grootste weldoeners der menschheid zijn en blijven
en zullen blijven : de Heili.gen Jezus bedient'zich
maar van zijn beste vrienden om zijn schoonste
plannen uit te werken. Ziin beste vrienden asso-
cieert Hij maar in zijn Verlossingswerk, dat immer-
nog blijÍt voortduren. Zoo verbergt Jezus zijne ac-
tie in de actie van zijn beste vrienden.

ln de menschelijke ondernemingen b.v. in den

handel, in de wetenschap, enz., treden de natuur-
lijke talenten op den voorgrond en bewerken het
succes; mqar om goed. te doen aan de zielen, om
Christus te helpen zegepralen is het de genade, die
het succes bewerkt en de genade bekomt men niet
door verstand noch door welsprekendheid, maar
door een heiligen levenswandel.

God geett genaden volgens de waarde van onze
gebed.en en volgens de verdiensten van onze deug-
den.
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t l)c geest van gebed vormt apostelen : bid ge'
tlurig om te beminnen en om God te d.oen bemin'
tren, dat is het leven van een apttstel » (Fénélon).

AI)OSTEL VOORAL DOOR HET VOORBEELD.

.lezus-Christus : heel zijn leven één voorbeeld.
Maria : eén voorbeeld.
Elke heilige : één voorbeeld.
Men kan het ons soms kwalijk nemen' dat wij

icrnand berispen of bepreeken, maar niemand kan en

nrag het euvel opnemen, dat wij het goede voorbeeld
gcvón. Door het l'oorbeeld hebben we bovenmen-

ichelijken invloed. Door het goede voorbeeld spre-
ken wij alle talen, iedereen verstaat ons' Corneille
zegt : i< Het voorbeeld is de zachtste en de sterkste
rvet. >

En door het goede voorbeeld vooral van een hei-
ligen levenswandel, prediken wij den geheelen

Christus,

C.

PUNTEN. J

l. - U regelmatig onderzoeken of ge niet toe-
geelt aan geestelijke lauwheid. Verzorgt ge uw
gebed ; als ge bidt, weet ge 't dan dat ge aan 't
bidden zijt ? Ziit ge niet geneigd om altijd wat in
te korten ? Hoe is uw houding onder 't gebed ?

Strijdt ge ernstig tegen de verstrooidheden ? V/iegt
ge u zelven niet in slaap onder 't gebed,. Commu-
niceert ge dagelijks of tenminste als ge kunt ? Com-
municeeren is zich wapenen met de grootste wils-
kracht. Jezus vooral wil sporen achterlaten na zijn
bezoek in uw hart z Hii zal uw gelool verleven-
digcn, uw hoop grondvesten, uw liefde opwekken,
u edelmoedig en olfervaardig maken. Hoe staat
het met uw biecht ? Regelmatig ? Biecht met lei'
ding ? Vraagt ge ooit raad over een of ander punt,
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Zoo zull ge u op één iaar eens degelijk in obser-

vatie hebben genomen nopens deze hoofdondeug-
den. Ge 2ult misschien verstomd staan over som-

mige ontdekkingen in uw hart.

l.

De Nederigheid tegenover de Eoo-
vaardigheid.

A.

DE HOOGMOED.

« Het begin van alle zonden is de hoovaardii »'
(Eccl. X, tS), zii is niet enkel een hoofdzonde,
maar zelfs de bron van de andere hooldzonden.

wAT ZU IS ?

Hoovaardigheid is goed staan met zijn eigen'
het hoog in ziin bovenkamer hebben; meer be-

paald, is zij het ongeregeld of niet beheetscht ver'
iangen om zich te verheften ín ziin eigen oogen

en in de oogen vdn anderen, door meer te willcn
zijn, dan waar men recht op heeft, en meer te wil-
len schijnen, dan men f eiteliik is.

MEN IS HOOVAARDIG :

l. Als men niet aan God, oorsprong van alle
goed, maar aan zichzelf zijn natuurlijke of boven-
natuurlijke goederen toeschrijft. Niet dat de hoo-
vaardige uitdrukkelijk verkondigt : ik ben alles
aan mizelven verschtrldigd, mijn deugden, mijn
gaven naar geest en hart, enz.r neen, maar ver-
blind door zijn eigenliefde, denkt hij nooit anders
dan aan zijn vertroeteld « Ik », en in ziin ikzuch-
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tige kortzichtigheid meent hij, bewust of onbewust,
dàt ailes het zijne is wat hij heeft, en beschouwt
hij het niet als gave Gods.
i. Als men wel wil erkennen, dat het goed het-

welk men bezit van Ood komt, maar meent dat
Hij verplicht was het te geven, v/egens onze ver-
diensten, b. v. omdat wij het verdienden door onze

werkzaamheid, gebeden of verstervingen, enz.

In beide gevallen rooft men Gods eer, om er
zelf mee te pralen. Men pleegt een aanslag op Gods
onbeperkt recht over alles.

3. Als men z\ch inbeeldt en voorspiegelt, meer
natuurlijke of bovennatuurlijke goederen te bezit-
ten, dan men werkelijk heeft. Dit is pleizier zoektjn
in ingebeelde, gewaande grootheid.

4. Als men op minder goed bedeelden in de orde
der natuur of der genade, met een zekete minach-
ting neerziet Dat is ongewettigde, ongeregelde
zellverhetfing en een leugenachtige manier van
doen, daar Cod den mensch schat niet om het-
geen hij kreeg, maar om het goed gebruik ewan,

DE HOOVAARDIJ BRENGT VOORT :

l. De eerzuclrÍ : dit is een overdreven, driftige
begeerte naar roem, waardigheid en macht. Een

eeÉichtige dringt zich op, is autoritair, wil zich

doen gelàen, droomt van eerbewijzen en. onder-
scheidingen ; wil in alles erkend zijn en kan het

moeilijk vergeven als men hem, zelfs onwetend,
eens óver 't hoofd ziet ; wil lieÍst persoonlijk alles
doen om de eer op te striiken het zelf gedaan te
hebben, vreezende, dat het weÍk, door anderen ge-

daan, zijn aureool zou doen verbleeken.
2. De ijdete glorie : is een onbedwongen hon-

gerige begeerte om geprezen en bewonderd te wor-
den. Een ijdele mensch, - een glorieus mensch,

- is hij die l'ol van zichzell wil voorkomen bii an-
deren als een « apart iets », als hoogst interessant ;

die verlangt een eereplaats in te nemen in de hoog-

overspel, toen hij werkeloos zich te Jeruzalem zat
te vervelen.

" 2. 
- 

De onmatigheid vluchten .' niet alleen let-
ten op onmatigheid, maar vooral den lust naar
Iekker eten en drinken leeren versterven. Wat zegt
de H. Hieronymus hier kernachtige zinnen over.
(Ep. ad Furiam ; ad Eustochium.)

3. 
- 

Lichtzinnige gezelschappen vlucltten : ge-
meenzaarn omgaan met personen van het andere
geslacht baart oneerlijke liefde; de begeerte om
te behagen en bemind te worden, Ieidt tot al te
vrijmoedige onderhoudjes en alleen-zijn; doet een
ziekelijk verlangen ontstaan naar streelingen en
betoonen van te warme vriendschap. De H. Hie-
ronymus noemt dat alles : principia moriturae Vir-
ginitatis, de bronnen van den aanstaanden dood
der kuischheid.

4. 
- 

Vurig bidden om een kuisch harl : «Heer,
schep in mij een zuiver hart. »

Zich vooral lietdeslaatke maken van Maria, door
het beoefenen der « Ware Godsvrucht » van Ori-
gnon de MontÍort. Dit is verreweg het meest door-
slaande middel.

5. 
- 

R.ekenschap geven aan zijn zielsbestuurd.er
over zijn bekoringen, zijn gevaren en moeilijkhe-
den waarin men verkeert. De H. Augustinus in
zijn « Belijdenissen » (Lib. 2. C. 3), verhaalt de
ongeregeldheden van zijn jonkheid en betdaagt het
zich bitter dat hij toen geen vaste hand heeÍt ont-
moet, die hem zou ontworteld hebben aan die moe-
rasgronden,

6. 
- 

Dikwijls mediteeren over de uitersten :
dood, oordeel, hel,.hemel. Dit is het klassiek mid-
del door de H. Kerk aanbevolen.

7. 
- 

Kloekdoor arbciden .' ge moet den vijand
alle kans ontzeggen om u in beslag te nemen. De
H. Hieronymus verhaalt zelÍ, hoe hij in de woestijn
verblijvende, door allerlei onkuische gedachten
werd aartgevocht€n. Hij besloot dan Hebreeuwsch
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te leeren en andere dorre, stroeve studiën, Deze
arbeid baarde hem zooveel moeilijkheden, dat hij
het meer dan eens wou opgeven. Hij volhardde
toch en bekwam door dezen stagen arbeid het ge-
wenschte doel : de verlossing van de hevige aan-
vallen ; hij genoot daarna een inwendige reine rust
(S. Hier., Ep. ad Rusticum).

8. 
- 

Regelmatige en veelvuldige H. Cornmunie :
voed U, voed U en Hij zal U sterker maken dan
ge zijt.

9. 
- 

Gedenk uw Engelbewaarder .. wees een-
voudig genoeg om Hem in eere te houden; hij is
de aÍgezant'Gods bij U en Uw onaÍscheidbare
lgveasgezel, belast met een bijzondere zending. De
H. Bernardus drukt orrs drie plichten op het hart
ten opzichte van onzen Engelbewaarder : eerbied,
om zijn tegenwoordigheid; liefde, om zijn goed-
willigheid voor ons ; betrouw,en, om zijn zending
die hij altijd plichtsgetroutv vervult en altijd in ons
voordeel.

(S. Bern., Serm. t2 in Ps. Qui habit.)
10. 

- 
We kunnen altijd het zien van iets onze-

digs oi oneerbaars niet ontwijken, maat als ge-
dragsregel nemen : nooit iets bezien, d. w. z. : er
vrijwillig uw oogen op vestigen. We moeten onzc
oogen leeren gehoorzamen.

ll. - Uw wufte en wispelturige terbeelding in
toom houden en aanstonds rechtsomkeer maken,
\{'anneer gij u betrapt in bekoring, gelijk iemand
die per abuis een verkeerden weg heeft genomen,
zich terstond omdraait, als hij 't bemerkt. Bekoord
woÍd,€n is een verkeerden weg inslaan,

12. 
- 

De gewoonte aannemen in bekoring aan-
stonds een bepaald schietgebed te bidden : b. v.
Jezus, Maria, Joseph.

Zijn de bekoringen verwoed of blijven zii aan-
houden, bid dan eens of meermaten het volgende
machtig gebedje :
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vooral in zijn buien. Zoo zilt ge ook, wanneer gii
gramrnoedig zijt. En kondet gij u dan spiegelen,
ge zoudt u zelven niet meer kennen.

12 
- 

Schuw den omgang met grammoedige
menschen volgens deze schoone les van den Wij-
zen man : << Wil geen vriend zijn met een gram-
moedige, opdat gij niet wordt als hij » (Prov. 19).

13. 
- 

Leer verdraagzaam worden, niet alleen
met andermans gebreken en misstappen te ver-
geven, erover le zwíjgen, Ír.aat met ze zooveel
mogelijk te uerschoonen.

14. 
- 

Leer terstond vergeven ep. vergeten, zon-
der op u te laten wachten.

15. 
- 

I-eer een ieder zachtmoedig aanspreken en
antwoorden, hoe men u ook aanspreekt of ant-
woordt, « Een zacht woord ontwapent de gram-
schap » (Spreuken 15, l).

16. 
- 

Grammoedige menschen vooral moeten
zich olle prikkelende spijzen en dranken ontzeg-
gen : nooit sterke dranken nemen, weinig wijn en
koÍÍie, meer melk. groenten en vruchten ; koude
baden nemen.

17. 
- 

Vroolijk gezind zi!n, bilzonder als iets
moeilijk gaat : er eens tegen lachen. Sint Thomas
geeft het aan als een bewijs van volmaakte lielde
tot Cod, een onverstoorbare vroolijkheid te be-
zitten.

18. 
- 

Vredelievend ziin. Zalig de vreedzamen I
De Heilige Augustinus zegt, dat de eerste 7 Za-
ligheden den mensch tot volmaaktheid brengen.
De achtste bewijst, dat hij die volmaaktheid reeds
bereikt heeft, en bereid is smaad en lijden te ver-
duren om de volmaaktheid te bewaren. Buiten den

vrede is er geen deugd. De vrede is het einde en
de voltooiïng der deugd (St. Aug., Serm. 12).

< DE VREDELIEVENDHEID beteekent een
groote bereidwilligheid om den vrede, de orde, te
bewaren. Dat geschiedt op twee manieren, ten eer.
sÍe : door de zorg. waarmee men zich wacht zijn
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rechten te overschrijden of anderen te kwetsen;
ten tweede .' door de bereidwilligheid liever van
zijn recht alstand te doen en onrecht te lijden, dan
het tot een verstoring van den vrede te laten ko-
men. »

Deze vredelievendheid is door O. L. Heer in de

wereld gebracht, want de ware vrede neemt aller-
eerst zijn oorsprong in de welgeregelde orde onzer
liefde, waardoor wij God uit geheel ons hart en

al het overige beminnen om Cod.
Om vredelievend te kunnen ziin, moet men ook

den vrede bezitten in zijn eigen hart. « Vanwaar
dan ontstaan oneenigheden en twist onder u, van-
waar anders dan uit de begeerten, die in u kam-
pen » (Jac. IV).

« Den vrede hebben die menschen, welke zich-
zelÍ verlaten. »

(Navolg. Chr. III, 32.)
De Kath. Kerk is het huis van den vrede, zoowel

voor den inwendigen vrede der zielen als van den
onderlingen vrede.

v.

De christelijke Liefde of Oaritas rc'
getrover den Nijd.

A.

DE NIJD.

De nijd is een hooidondeugd, waarvan weerom
de kiem in ieders hart huist.

Deze ondeugd bederft vaak onze beste woorden
en werken, zooals de maai de schoonste vrucht'

Wat is zil?
Zij is een droefheid, een piinliik gevoel over een
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APOSTEL ZIJN.

Op onze dagen van algemeene mobilisatie in
het Rijk van Christus moet ieder Kruistochter A-
postel zijn. Lat zijn op onzen tijd van Katholieke
Actie, is dubbele lafheid. Ieder moet zich uitrusten
om een keurig en llink Apostel Christi te zijn.

Een Apostel van Christus werkt nooit alleen ;

Christus werkt met hem en hij met Christus. « lezus
en ik!>

Een apostel zal maat goed doen aan de zielen
en meteen aan ziin eigen ziel in de mate, waarin
hij vereenigd leeit en werkt met Christus. Goed doen
is genadewerk en alle genadewerk is 't werk van
Christus.

Een apostel moet zrch overtuigen dat hii van
zijn kant moet streven om een waardig werktuig
te worden in Christus' hand,. Vandaar de eisch van
de persoonlijke heíliging v6p1 0€Ít apostel. Het zijn
immers maar de naar-de-volmaaktheid-strevende
zielen, die het meest goed doen in de H. Kerk. De
grootste weldoeners der menschheid zijn en blijven
en zullen blijven : de Heili.gen Jezus bedient'zich
maar van zijn beste vrienden om zijn schoonste
plannen uit te werken. Ziin beste vrienden asso-
cieert Hij maar in zijn Verlossingswerk, dat immer-
nog blijÍt voortduren. Zoo verbergt Jezus zijne ac-
tie in de actie van zijn beste vrienden.

ln de menschelijke ondernemingen b.v. in den

handel, in de wetenschap, enz., treden de natuur-
lijke talenten op den voorgrond en bewerken het
succes; mqar om goed. te doen aan de zielen, om
Christus te helpen zegepralen is het de genade, die
het succes bewerkt en de genade bekomt men niet
door verstand noch door welsprekendheid, maar
door een heiligen levenswandel.

God geett genaden volgens de waarde van onze
gebed.en en volgens de verdiensten van onze deug-
den.
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t l)c geest van gebed vormt apostelen : bid ge'
tlurig om te beminnen en om God te d.oen bemin'
tren, dat is het leven van een apttstel » (Fénélon).

AI)OSTEL VOORAL DOOR HET VOORBEELD.

.lezus-Christus : heel zijn leven één voorbeeld.
Maria : eén voorbeeld.
Elke heilige : één voorbeeld.
Men kan het ons soms kwalijk nemen' dat wij

icrnand berispen of bepreeken, maar niemand kan en

nrag het euvel opnemen, dat wij het goede voorbeeld
gcvón. Door het l'oorbeeld hebben we bovenmen-

ichelijken invloed. Door het goede voorbeeld spre-
ken wij alle talen, iedereen verstaat ons' Corneille
zegt : i< Het voorbeeld is de zachtste en de sterkste
rvet. >

En door het goede voorbeeld vooral van een hei-
ligen levenswandel, prediken wij den geheelen

Christus,

C.

PUNTEN. J

l. - U regelmatig onderzoeken of ge niet toe-
geelt aan geestelijke lauwheid. Verzorgt ge uw
gebed ; als ge bidt, weet ge 't dan dat ge aan 't
bidden zijt ? Ziit ge niet geneigd om altijd wat in
te korten ? Hoe is uw houding onder 't gebed ?

Strijdt ge ernstig tegen de verstrooidheden ? V/iegt
ge u zelven niet in slaap onder 't gebed,. Commu-
niceert ge dagelijks of tenminste als ge kunt ? Com-
municeeren is zich wapenen met de grootste wils-
kracht. Jezus vooral wil sporen achterlaten na zijn
bezoek in uw hart z Hii zal uw gelool verleven-
digcn, uw hoop grondvesten, uw liefde opwekken,
u edelmoedig en olfervaardig maken. Hoe staat
het met uw biecht ? Regelmatig ? Biecht met lei'
ding ? Vraagt ge ooit raad over een of ander punt,

67

lr 1 - 7



achting van anderen; hun aandacht tracht gaande
te houden ; die wil schitteren als een ster van be-
lang, waarheen met ontzag en bewondering gewe-
zen wordt; die pijnlijk lijdt als hij vergeten ot
niet mèègeteld wordt ; die een huiverende afschrik
heeft van een yernedering, vooral een publieke, of
van een mislukking.

Een glorieus mensch is doorgaans een blufler en
een blazer, hij wil dc anderen bedwelmen door zijn
eigen persoontje in een sterk licht te stellen, en uit
te pakken met zijn « feiten >, om « iemand » te
schijnen. Zulk een mensch spreekt voortdurend van
zichzelf, heeft altijd het hoogste woord en is erg
prikkelhaar als men niet opstijgt tot hem.

3, De vermetelheid : waardoor men onversaagd
en roekeloos alles aandurft en waagt, al ligt het
boven zijn krachten; die verder springt dan zijn
stok lang is.

4. Dc schijnheiligheid : waardooÍ men, gedreven
om zijn persoontje op den voorrang te wringen,
zich uitgeeft, b.v. als, deugdzamer, geleerder, dan
men werkelijk is. Ook speelt men vaak den schijn-
heilige om een vernedering te ontloopen.

5. De stijlhooldigheid : waardoor men koppig
vasthoudt aan ziln eigen gedachten, vooral dàn,
wanneer men wijselijk zou doen het gezonde en
veiliger oordeel van een ander te volgen. Stijt-
hoofdigen meenen dan mannen van karakter te zijn.

6. De ongehoorzaamheid .' waardoor men inwen-
dig en uitwendig in opstand komt tegen de over-
sten en zich te groot of te goed acht om onder het
gezag van anderen te staan. Vandaar de zucht naar
onafhankelijkheid bij kinderen en onderdanen, bij
studenten, enz.

7. De minachting : De hoovaardige is een streng
kritieker voor anderen, is heel dikwijls bitter en
bijtend, ook onrechtvaardig in zijn cordeel over
den naaste; door zijn minachting wil hij zijn supe-
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rioriteit doen invoelen en meteen de minderwaar-
digheid van den naaste.

8. Lauwheid .' De hoovaarclij vindt te veel smaak
in zrchzelt, daarom te weinig in 't gebed. Hoovaar-
digen kunnen niet goed bidden oÍ moeilijk bidden
met den vereischten eerbied; zij vervallen lang-
zaam in lauwheid en vinden hun godsdienstplich-
ten een gareel dat op den duur ondragelijk wordt.

9. Onrechtvaardigheid .. De hoovaardige wordt
verleid tot allerlei lage redmiddelen om zijn groot-
doen en breed-leven vol te houden.

lO. De atgunst, twist, tweedracht, kwaadspre-
ken : Een hoovaardige wil nooit onderdoen, nooit
toegeven, dus.....,

ll. De wreedheid, barschheid, hardvochtigheid. :
Die een hart hebben, lijden veel en die er geen
hebben, doen veel lijden. De hoovaardige heeft
geen hart voor anderen.

12. Ketterij en ongeloof .' Trotsche en verwaande
menschen houden hun eigen gedachten boven die
van de H. Kerk en weigeren dan ook beslist soms
hun verstand te onclerwerpen aan het Kerkelijk
Gezag. Hoe treurig getuigt hiervan de Geschiede-
nis !

HET IS GEEN HOOVAARDIJ :

l) Als men overeenkomstig ziin maatschappe-
lijken stand, een deÍtig leven leidt.

2) Als men dankbaar de natuurlijke en boven-
natuurlijke gaven erkent, welke men van Gods
goedheidl ontving, mits men overtuigd blijft van
eigen onwaardigheid en Gode de eer geeft.

3) Als men zonder zelloverschatting_en minach*
ting van anderen zijn waardigheid wil erkend zien,
mits men hiermede Gods glorie, of eigen welzijn
oÍ het belang van anderen beoogt.

4) Als men om wettige reden boven anderen
zoekt uit te schitteren, b.v. om een eereprijs te
behalen, om de eer te zijn van zijn Congregatie of

I
r
I
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cings en mode, door te intieme en te vrije gesprek-
ken en voorbeelden, door drankbedwelming en ze-
nuwoverspanning.

Wie zich van dit genot onthoudt en door noodige
zedigheid tuchtvol en taktvol zich beveiligt tegen
alle mogelijke gevaren, is een kuische ziel.

Hier vooral geldt het princiep : weersta in den
beginne.
'Eens toegegeven wordt de dorst heviger als bij

iemand die zout water drinkt. Hoe meer hij drinkt,
hoe meer hij moet drinken.

De H. Bernardus .' «Weerstaat van 't begin a{
aan alle onkuische gedachten en zij zullen u ver-
laten. De onkuische gedachte die niet verjaagd
wordt, brengt de verboden lust voort, de verboden
vleeschelijke lust brengt de toestemming voort,
de toestemming de'daad, de daad de gewoonte, de
gewoonte de noodzakelijkheid, de noodwendigheid,
den dood,. Celiik een adder door haar jongen, wel-
ke zij in haar schoot draagt gedood wordt, zoo
doen onze booze gedachten, die wij in ons hart
voeden, ons den dood aan. »

(S. Bernard., lib. de interioro domo C. 22.)

DE MAACDELIJKHEID :

Er wordt een drievoudige kuischheid onderschei-
den : de kuischheid der maagden, der gehuwden,
der weduwen.

Ieder is verplicht volgens zijn staat kuisch te
leven, en alles te vermijden wat door het zesde en
negende gebod voor zijn staat gebonden is.

De maagdelijke of volmaakte zuiverheid is de
voornaamste van de drie ; zij sluit alle vleesche-
lijke wellust buiten. Zii vooral wordt genoemd de
« hcilige deugd ».

De maagdèlijkheid is de aureool der zielen. De
engel bezit de kuisclrheid van nature. De mensch
moet haar bewaren door harden strijd. Die strijd
is de hevigste onder alle, omdat de hartstocht zoo
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sterk is. Daarom is de H. Hieronymus van gevoe-
len, dat de maagdelijke zielen eenig deel hebben
aan de glorie der Martelaren door den fellen strijd
die zij te doorstaan hebben (Ep. ad. Demetriadem).

Í'tretzelfde denkt de H. Bernardus (Sermo XXX.
In Cant.).

De H. Vaders roemen de kuischheid eenparig
als : « de bloem en het sieraad der zeden ; de eer
der lichamen ; de grondslag der heiligheid, een
teeken van allerhande deugden » (S. Cypr., lib. de
bono pudicitiae).

« De Ceest Gods kan niet in onzuivere harten
wonen » (Sap. I). Daarom mag men alle goed ver-
hopen van een kuische ziel. Zii wordt vervuld met
vele genaden.

RuÍlinus verhaalt, dat de H.'Gregorius Nazian-
senus, jong zijnde, een vizioen had waarin hij twee
wonderschoone vrouwen zag, Hlj keek bevreesd
op. « Jongeling, zeiden zii, wii zijn twee zusters,
die gij wel kent, de eene wordt de Wijsheid, de
andere de Kuischheid genoemd. Wij zijn u komen
bezoeken omdat gij ons een aangenaam verblijf
in uw ziel bereid hebt. »

Kuischheid en Wijsheid zijn onafscheidbaar. Ook
heeft Christus de kuischheid des harten tot grond-
slag gemaakt der maatschappelijke welvaart. Daar-
om noemt de H. Bernardus de kuischheid het
merg der wereld en het merg der Kerk.

C.

PUNTEN.

l. -- De ledigheid vluchten : de H. Bernardus
noemt haar de vergaderbak van alle bekoringen
en slechte gedachten (S. Bern., Serm. ad. Frat. de
monte Dei).

David was heilig, toen hij de schapen weidde,
toen hij streed tegen Israëls vijanden ; hij viel in
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andermsns geluk en goed. ol een zeker gevoel van '

vreugde en vold,oening over cen andermans onge-
luh at tegenspoed. Dit laatste noemt men : leed-
vermaak.

De nijd komt voort uit den hoogmoed, die niet
verdragen kan, dat iemand op gelijken voet komt
te staan met ons ofwel ons nabij of voorbijstreeft,
m.a.w., uitmunt door verstand of lichaamssterkte,
of door roem of eenig ander voorrecht, het zii'na-
tuurlijk oI bovennatuurlijk.

De nijdigaard bedroeft zich om een andermans
vooruitgang en misgunt hem gelukkig te zijn.

Bij die bittere droefheid koestert hij dan ook
heel «Iikwijls het heimelijk en hatelijk verlangen
zijn evenmensch beroofd le zien van dien luister,
waardoor hij meent, dat deze boven hem uitstraalt.

Daarbij komt nog een zekere benauwdheid waar-
door hij vreest, dat deze hem heelemaal zou dogn
verbleeken. Zoo ontbrandt de naijver.

Vandaar dan ook de aardige en domme houding
van nijdige menschen : ze kunnen niemand hooren
prijzen zonder er wat al te nijpen; ze kunnen nooit
iemand gemoedelijk en hartelijk gelukwenschen
met ware tevredenheid ; onwillekeurig merkt men
het aan hen, dat hun « proficial» zoo weinig ge-
nreend is ; zij missen dan ook allen eenvoud in
gezelschap en vergallen zeer dikwijls de gulle ge-
zelligheid.

De nijd is de akelige hartstocht « waardoor
de mensch zijn eigen geluk verwoest en er op
uit is, het geluk te verwoesten van anderen I een
booze ontevredenheid over voorrechten, die men
zelf niet bezit, en bij welker bezit men toch niet
gelukkig zou 'wezen; een neiging, om naar zich
toe te trekken, $'at andèíen hebben, of het voor
andeÍen te vernielen, als men 't zelt niet krijgen
kan » (Zschokke).

De nijd komt voort uit een vergelijking, welke
iemand maakt tusschen zichzelven en zijns ge-
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lijken; daarom ontstaat de algunst gewoonlijk
onder menschen van d.enzelfden ra.ng oÍ stand,
bedriif, enz. Een schoolkind, b. v. is niet nijdig
of aÍgunstig op de mooie kleedjes van een prin-
sesje, maar op het nieuwe kleedje van haar vrien-
dinnetje; de winkelier benijdt den senator niet
om ziln buitenverblijf, maar is afgunstig op den
toeloop bij zijn mededinger, enz.

DE JALOERSCHHEID.
Wat is zij?
laloerschheid is nog iets anders dan nijd : men

is nijdig op een and.ermans goed; men is jaloersch
op zijn eigen goed.

Men is jaloersch, als men overdreven is in
zijn liefde voor eigen goed en bang dat het ons
zou ontnomen worden door anderen.

B. v. : nren is de eerste van ziin klaq men ziet
een medemakker zijn uiterste best doen en men
wordt jaloersch omdat men vreest, zijn eerste
plaats te verliezen.

Gij hebt veel vriendschap over voor iemand, die u
ook zeer genegen is : ge vreest, dat een derde uw
vriend te veel aantrekt en uw vriend van uw zijde
zou losschakelen : en gij wordt jaloersch.

Gij hebt een talrijke cliënteele : ge vreest, dat
een concurrent u nadeel gaat berokkenen en gij
wordt jaloersch : d.i. te sterk houdend aan uur
eigen goed.

KWADE GEVOLGEN :

Uit den nijd komen vele schuldige gevolgen
voort : haat lastertaal, kwaadwenschen; hii zaait
verdeeling in den schoot van vereenigingen en fa-
miliën ; stookt vijandschap ; verwekt schandalen :
hij jaagt het hart op door een onbeteugeld trach-
ten en jachten naar rijkdom en roem om boven de
anderen te blijven uitsteken ; vandaar worden niet
zelden oneerlijke middelen aangewend orn dit doel
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^, í"_":?.-ïn rvij ons godsdienstige overtuigingen
elgen maken, die onzen wil, dus ons leyen, leiden.Wij moeten b.v. de overtuiging freUÈen,-''aat wiihier niet zijn voor ons zelven] oït ,i.i ,ïoi ande_ren, maar voor God. Dat wij dus heel en al aan
Ood. zijn-.en vrijwillig moeten zi!n. Dit on. t.r.,
nooqzakelljk moet godsdienstig zijn, in den dienstvan Uocl, onzen Heer, willen wij het opperste
doel verwezenlijken, waarvoor Goo"oni-geïcïrapen
heeft : den Hemel. Dus is uoo, onr-tioà."ri. wilde leiddraad in heel ons leven. Naar ;ezus;-voor-beeld en- in vereeniging met Hem zuflËn wii stre_
ven om in alles en altijd Gods H. Wil te volbren_
gena Oq dezen weg ontmoeten wij één beÉsel :
de Zonde. Er is nu één noodzakelijk middel om de
zonde te vermijden : op ieder oogénblik, Oàuu, ,f
les, Gods H. Wil volbrengen met onzen plicht te
doen. Om dit te kunneu, moeten we rekËnen op
Go.ds genade en op ons zelven; aus Uiààen .n
strijden.

. Du?9. godsdienstige overtuigingen worden echte
krachtbronnen,

2. - Goede gewoonten oankweeken.

.pnze. godsdienstige overtuigingen zullen onzenwtl letoen en beïnvloeden. Maar ,t is toch de witfeitelijk, die moet marcheeren.

.En lit is zoo zwak; hij is ook niets zonder vor_
mrng. we moeten dus onzen wil leeren willen. Hoe
dat ?

Ten eerste : we moeten leeren beslissen. Vete
m.enschen leven van grillekens en willekens. Al_tqd : «,k zou wel willen... als... maar !» Een
besliste wil,. na eerst gebeden e, nug.aaciit te treb_
ben, zegt : ik wil ! ik wil, kost wat kóst ! Ook moe_
ten we d,an volharden in onze besluiten i;il'"p_geven om bijkomstigheden of wat storm.

Een kapitein komt ook niet terug van zee als hij
een onweertje ziet dreigen. Men kent juist de moe_
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cligen in de gevarert en in 't zicht van den vijand,
fen tweede .' we moeten op het oog hebben

goede gewoonten aan te kweeken. De gewoonte
is een tweede natuur, d.w.z. we denken en we
handelen, we leven dus gelijk wij het zijn gewoon
geworden. Bijna heel ons dagelijksch leven be-
staat uit gewoonten, te beginnen met het lichame-
lijke : eten, drinken, slapen, werkenr'enz., tot in
het godsdienstige : 's morgens en 's avonds, voor
en na het eten bidden, enz,, enz.

Ons levenslot hangt.grootendeels aÍ van de ge-
woonten, die we opdecien vooral in onze jonge
jaren. Jong geÍvend is oud gedaan. De gewoonte
is een aangeworven neiging, waardoor wij zekere
handelingen gemakkelijker herhalen. Onmogelijk
hier verder uit te weiden over de groote voordee-
len van goede gewoonten.

3. - In heel onzc wtlsopvoeding is feitelijk de
genade veruit het noodzakelijkste.

We moeten leeren rekenen op (iod, in alles.
« Zonder Mij kunt ge niets / » Doet enkele medita-
ties op dat eéne woordje : NleÍs. Zonder Mij kunt
ge niet een beetje, niet een tiende, niet een dui-
zendste, neen : NleÍs.

De « overtuiging » opdoen van die absolute nood-
zakelijkheid van de genade, bijzonder vooraleer
iets te beginnen. De genade vragen door een ver-
trouwvol gebed. Jezus is niet alleen ons voorbeeld,
ook orrze Medewerker. « lezus en ik>, ziedaar onze
leuze in alles. Dan deelen wij in zijn kracht, in
Gods kracht. Dan ook zal onze wil de sterkste zijn.

KORTOM : deze drie moeten onderling sqmen'
werkerl om onzen wil te vormefl tot een wil'uit-
één-stuk, Dqn ook zullen we ridderliik de zeven

hoofdzonden kunnen bekampen en meesteï blliven
over ons zelven, om ons heel en al te onderwerpen

aqn den driewcrf H. Wil Yan God.
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achting van anderen; hun aandacht tracht gaande
te houden ; die wil schitteren als een ster van be-
lang, waarheen met ontzag en bewondering gewe-
zen wordt; die pijnlijk lijdt als hij vergeten ot
niet mèègeteld wordt ; die een huiverende afschrik
heeft van een yernedering, vooral een publieke, of
van een mislukking.

Een glorieus mensch is doorgaans een blufler en
een blazer, hij wil dc anderen bedwelmen door zijn
eigen persoontje in een sterk licht te stellen, en uit
te pakken met zijn « feiten >, om « iemand » te
schijnen. Zulk een mensch spreekt voortdurend van
zichzelf, heeft altijd het hoogste woord en is erg
prikkelhaar als men niet opstijgt tot hem.

3, De vermetelheid : waardoor men onversaagd
en roekeloos alles aandurft en waagt, al ligt het
boven zijn krachten; die verder springt dan zijn
stok lang is.

4. Dc schijnheiligheid : waardooÍ men, gedreven
om zijn persoontje op den voorrang te wringen,
zich uitgeeft, b.v. als, deugdzamer, geleerder, dan
men werkelijk is. Ook speelt men vaak den schijn-
heilige om een vernedering te ontloopen.

5. De stijlhooldigheid : waardoor men koppig
vasthoudt aan ziln eigen gedachten, vooral dàn,
wanneer men wijselijk zou doen het gezonde en
veiliger oordeel van een ander te volgen. Stijt-
hoofdigen meenen dan mannen van karakter te zijn.

6. De ongehoorzaamheid .' waardoor men inwen-
dig en uitwendig in opstand komt tegen de over-
sten en zich te groot of te goed acht om onder het
gezag van anderen te staan. Vandaar de zucht naar
onafhankelijkheid bij kinderen en onderdanen, bij
studenten, enz.

7. De minachting : De hoovaardige is een streng
kritieker voor anderen, is heel dikwijls bitter en
bijtend, ook onrechtvaardig in zijn cordeel over
den naaste; door zijn minachting wil hij zijn supe-
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rioriteit doen invoelen en meteen de minderwaar-
digheid van den naaste.

8. Lauwheid .' De hoovaarclij vindt te veel smaak
in zrchzelt, daarom te weinig in 't gebed. Hoovaar-
digen kunnen niet goed bidden oÍ moeilijk bidden
met den vereischten eerbied; zij vervallen lang-
zaam in lauwheid en vinden hun godsdienstplich-
ten een gareel dat op den duur ondragelijk wordt.

9. Onrechtvaardigheid .. De hoovaardige wordt
verleid tot allerlei lage redmiddelen om zijn groot-
doen en breed-leven vol te houden.

lO. De atgunst, twist, tweedracht, kwaadspre-
ken : Een hoovaardige wil nooit onderdoen, nooit
toegeven, dus.....,

ll. De wreedheid, barschheid, hardvochtigheid. :
Die een hart hebben, lijden veel en die er geen
hebben, doen veel lijden. De hoovaardige heeft
geen hart voor anderen.

12. Ketterij en ongeloof .' Trotsche en verwaande
menschen houden hun eigen gedachten boven die
van de H. Kerk en weigeren dan ook beslist soms
hun verstand te onclerwerpen aan het Kerkelijk
Gezag. Hoe treurig getuigt hiervan de Geschiede-
nis !

HET IS GEEN HOOVAARDIJ :

l) Als men overeenkomstig ziin maatschappe-
lijken stand, een deÍtig leven leidt.

2) Als men dankbaar de natuurlijke en boven-
natuurlijke gaven erkent, welke men van Gods
goedheidl ontving, mits men overtuigd blijft van
eigen onwaardigheid en Gode de eer geeft.

3) Als men zonder zelloverschatting_en minach*
ting van anderen zijn waardigheid wil erkend zien,
mits men hiermede Gods glorie, of eigen welzijn
oÍ het belang van anderen beoogt.

4) Als men om wettige reden boven anderen
zoekt uit te schitteren, b.v. om een eereprijs te
behalen, om de eer te zijn van zijn Congregatie of
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cings en mode, door te intieme en te vrije gesprek-
ken en voorbeelden, door drankbedwelming en ze-
nuwoverspanning.

Wie zich van dit genot onthoudt en door noodige
zedigheid tuchtvol en taktvol zich beveiligt tegen
alle mogelijke gevaren, is een kuische ziel.

Hier vooral geldt het princiep : weersta in den
beginne.
'Eens toegegeven wordt de dorst heviger als bij

iemand die zout water drinkt. Hoe meer hij drinkt,
hoe meer hij moet drinken.

De H. Bernardus .' «Weerstaat van 't begin a{
aan alle onkuische gedachten en zij zullen u ver-
laten. De onkuische gedachte die niet verjaagd
wordt, brengt de verboden lust voort, de verboden
vleeschelijke lust brengt de toestemming voort,
de toestemming de'daad, de daad de gewoonte, de
gewoonte de noodzakelijkheid, de noodwendigheid,
den dood,. Celiik een adder door haar jongen, wel-
ke zij in haar schoot draagt gedood wordt, zoo
doen onze booze gedachten, die wij in ons hart
voeden, ons den dood aan. »

(S. Bernard., lib. de interioro domo C. 22.)

DE MAACDELIJKHEID :

Er wordt een drievoudige kuischheid onderschei-
den : de kuischheid der maagden, der gehuwden,
der weduwen.

Ieder is verplicht volgens zijn staat kuisch te
leven, en alles te vermijden wat door het zesde en
negende gebod voor zijn staat gebonden is.

De maagdelijke of volmaakte zuiverheid is de
voornaamste van de drie ; zij sluit alle vleesche-
lijke wellust buiten. Zii vooral wordt genoemd de
« hcilige deugd ».

De maagdèlijkheid is de aureool der zielen. De
engel bezit de kuisclrheid van nature. De mensch
moet haar bewaren door harden strijd. Die strijd
is de hevigste onder alle, omdat de hartstocht zoo
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sterk is. Daarom is de H. Hieronymus van gevoe-
len, dat de maagdelijke zielen eenig deel hebben
aan de glorie der Martelaren door den fellen strijd
die zij te doorstaan hebben (Ep. ad. Demetriadem).

Í'tretzelfde denkt de H. Bernardus (Sermo XXX.
In Cant.).

De H. Vaders roemen de kuischheid eenparig
als : « de bloem en het sieraad der zeden ; de eer
der lichamen ; de grondslag der heiligheid, een
teeken van allerhande deugden » (S. Cypr., lib. de
bono pudicitiae).

« De Ceest Gods kan niet in onzuivere harten
wonen » (Sap. I). Daarom mag men alle goed ver-
hopen van een kuische ziel. Zii wordt vervuld met
vele genaden.

RuÍlinus verhaalt, dat de H.'Gregorius Nazian-
senus, jong zijnde, een vizioen had waarin hij twee
wonderschoone vrouwen zag, Hlj keek bevreesd
op. « Jongeling, zeiden zii, wii zijn twee zusters,
die gij wel kent, de eene wordt de Wijsheid, de
andere de Kuischheid genoemd. Wij zijn u komen
bezoeken omdat gij ons een aangenaam verblijf
in uw ziel bereid hebt. »

Kuischheid en Wijsheid zijn onafscheidbaar. Ook
heeft Christus de kuischheid des harten tot grond-
slag gemaakt der maatschappelijke welvaart. Daar-
om noemt de H. Bernardus de kuischheid het
merg der wereld en het merg der Kerk.

C.

PUNTEN.

l. -- De ledigheid vluchten : de H. Bernardus
noemt haar de vergaderbak van alle bekoringen
en slechte gedachten (S. Bern., Serm. ad. Frat. de
monte Dei).

David was heilig, toen hij de schapen weidde,
toen hij streed tegen Israëls vijanden ; hij viel in
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andermsns geluk en goed. ol een zeker gevoel van '

vreugde en vold,oening over cen andermans onge-
luh at tegenspoed. Dit laatste noemt men : leed-
vermaak.

De nijd komt voort uit den hoogmoed, die niet
verdragen kan, dat iemand op gelijken voet komt
te staan met ons ofwel ons nabij of voorbijstreeft,
m.a.w., uitmunt door verstand of lichaamssterkte,
of door roem of eenig ander voorrecht, het zii'na-
tuurlijk oI bovennatuurlijk.

De nijdigaard bedroeft zich om een andermans
vooruitgang en misgunt hem gelukkig te zijn.

Bij die bittere droefheid koestert hij dan ook
heel «Iikwijls het heimelijk en hatelijk verlangen
zijn evenmensch beroofd le zien van dien luister,
waardoor hij meent, dat deze boven hem uitstraalt.

Daarbij komt nog een zekere benauwdheid waar-
door hij vreest, dat deze hem heelemaal zou dogn
verbleeken. Zoo ontbrandt de naijver.

Vandaar dan ook de aardige en domme houding
van nijdige menschen : ze kunnen niemand hooren
prijzen zonder er wat al te nijpen; ze kunnen nooit
iemand gemoedelijk en hartelijk gelukwenschen
met ware tevredenheid ; onwillekeurig merkt men
het aan hen, dat hun « proficial» zoo weinig ge-
nreend is ; zij missen dan ook allen eenvoud in
gezelschap en vergallen zeer dikwijls de gulle ge-
zelligheid.

De nijd is de akelige hartstocht « waardoor
de mensch zijn eigen geluk verwoest en er op
uit is, het geluk te verwoesten van anderen I een
booze ontevredenheid over voorrechten, die men
zelf niet bezit, en bij welker bezit men toch niet
gelukkig zou 'wezen; een neiging, om naar zich
toe te trekken, $'at andèíen hebben, of het voor
andeÍen te vernielen, als men 't zelt niet krijgen
kan » (Zschokke).

De nijd komt voort uit een vergelijking, welke
iemand maakt tusschen zichzelven en zijns ge-
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lijken; daarom ontstaat de algunst gewoonlijk
onder menschen van d.enzelfden ra.ng oÍ stand,
bedriif, enz. Een schoolkind, b. v. is niet nijdig
of aÍgunstig op de mooie kleedjes van een prin-
sesje, maar op het nieuwe kleedje van haar vrien-
dinnetje; de winkelier benijdt den senator niet
om ziln buitenverblijf, maar is afgunstig op den
toeloop bij zijn mededinger, enz.

DE JALOERSCHHEID.
Wat is zij?
laloerschheid is nog iets anders dan nijd : men

is nijdig op een and.ermans goed; men is jaloersch
op zijn eigen goed.

Men is jaloersch, als men overdreven is in
zijn liefde voor eigen goed en bang dat het ons
zou ontnomen worden door anderen.

B. v. : nren is de eerste van ziin klaq men ziet
een medemakker zijn uiterste best doen en men
wordt jaloersch omdat men vreest, zijn eerste
plaats te verliezen.

Gij hebt veel vriendschap over voor iemand, die u
ook zeer genegen is : ge vreest, dat een derde uw
vriend te veel aantrekt en uw vriend van uw zijde
zou losschakelen : en gij wordt jaloersch.

Gij hebt een talrijke cliënteele : ge vreest, dat
een concurrent u nadeel gaat berokkenen en gij
wordt jaloersch : d.i. te sterk houdend aan uur
eigen goed.

KWADE GEVOLGEN :

Uit den nijd komen vele schuldige gevolgen
voort : haat lastertaal, kwaadwenschen; hii zaait
verdeeling in den schoot van vereenigingen en fa-
miliën ; stookt vijandschap ; verwekt schandalen :
hij jaagt het hart op door een onbeteugeld trach-
ten en jachten naar rijkdom en roem om boven de
anderen te blijven uitsteken ; vandaar worden niet
zelden oneerlijke middelen aangewend orn dit doel
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^, í"_":?.-ïn rvij ons godsdienstige overtuigingen
elgen maken, die onzen wil, dus ons leyen, leiden.Wij moeten b.v. de overtuiging freUÈen,-''aat wiihier niet zijn voor ons zelven] oït ,i.i ,ïoi ande_ren, maar voor God. Dat wij dus heel en al aan
Ood. zijn-.en vrijwillig moeten zi!n. Dit on. t.r.,
nooqzakelljk moet godsdienstig zijn, in den dienstvan Uocl, onzen Heer, willen wij het opperste
doel verwezenlijken, waarvoor Goo"oni-geïcïrapen
heeft : den Hemel. Dus is uoo, onr-tioà."ri. wilde leiddraad in heel ons leven. Naar ;ezus;-voor-beeld en- in vereeniging met Hem zuflËn wii stre_
ven om in alles en altijd Gods H. Wil te volbren_
gena Oq dezen weg ontmoeten wij één beÉsel :
de Zonde. Er is nu één noodzakelijk middel om de
zonde te vermijden : op ieder oogénblik, Oàuu, ,f
les, Gods H. Wil volbrengen met onzen plicht te
doen. Om dit te kunneu, moeten we rekËnen op
Go.ds genade en op ons zelven; aus Uiààen .n
strijden.

. Du?9. godsdienstige overtuigingen worden echte
krachtbronnen,

2. - Goede gewoonten oankweeken.

.pnze. godsdienstige overtuigingen zullen onzenwtl letoen en beïnvloeden. Maar ,t is toch de witfeitelijk, die moet marcheeren.

.En lit is zoo zwak; hij is ook niets zonder vor_
mrng. we moeten dus onzen wil leeren willen. Hoe
dat ?

Ten eerste : we moeten leeren beslissen. Vete
m.enschen leven van grillekens en willekens. Al_tqd : «,k zou wel willen... als... maar !» Een
besliste wil,. na eerst gebeden e, nug.aaciit te treb_
ben, zegt : ik wil ! ik wil, kost wat kóst ! Ook moe_
ten we d,an volharden in onze besluiten i;il'"p_geven om bijkomstigheden of wat storm.

Een kapitein komt ook niet terug van zee als hij
een onweertje ziet dreigen. Men kent juist de moe_
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cligen in de gevarert en in 't zicht van den vijand,
fen tweede .' we moeten op het oog hebben

goede gewoonten aan te kweeken. De gewoonte
is een tweede natuur, d.w.z. we denken en we
handelen, we leven dus gelijk wij het zijn gewoon
geworden. Bijna heel ons dagelijksch leven be-
staat uit gewoonten, te beginnen met het lichame-
lijke : eten, drinken, slapen, werkenr'enz., tot in
het godsdienstige : 's morgens en 's avonds, voor
en na het eten bidden, enz,, enz.

Ons levenslot hangt.grootendeels aÍ van de ge-
woonten, die we opdecien vooral in onze jonge
jaren. Jong geÍvend is oud gedaan. De gewoonte
is een aangeworven neiging, waardoor wij zekere
handelingen gemakkelijker herhalen. Onmogelijk
hier verder uit te weiden over de groote voordee-
len van goede gewoonten.

3. - In heel onzc wtlsopvoeding is feitelijk de
genade veruit het noodzakelijkste.

We moeten leeren rekenen op (iod, in alles.
« Zonder Mij kunt ge niets / » Doet enkele medita-
ties op dat eéne woordje : NleÍs. Zonder Mij kunt
ge niet een beetje, niet een tiende, niet een dui-
zendste, neen : NleÍs.

De « overtuiging » opdoen van die absolute nood-
zakelijkheid van de genade, bijzonder vooraleer
iets te beginnen. De genade vragen door een ver-
trouwvol gebed. Jezus is niet alleen ons voorbeeld,
ook orrze Medewerker. « lezus en ik>, ziedaar onze
leuze in alles. Dan deelen wij in zijn kracht, in
Gods kracht. Dan ook zal onze wil de sterkste zijn.

KORTOM : deze drie moeten onderling sqmen'
werkerl om onzen wil te vormefl tot een wil'uit-
één-stuk, Dqn ook zullen we ridderliik de zeven

hoofdzonden kunnen bekampen en meesteï blliven
over ons zelven, om ons heel en al te onderwerpen

aqn den driewcrf H. Wil Yan God.
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Vereeniging, van zijn Ouders, of om een betrekking
te krijgen.

5) AIs men den evenmensch wil stichten door
hem een goed voorbeeld te geven. (Volgens : Pot-
ters).

DE HOOVAARDTJ KAN DoODZONDE
WORDEN :

1) Als men zich door zulk een trots laat ver-
voeren, dat men voor niemand buigen wil, en noch
aan God, noch aan de wettige overheid gehoorza-
men wil.

2) Ook als iemand het vast in ziin hoofd steekt,
dat hij alles uit eigen verdiensten heeft (wat ket-
terij is) of ten minste zich aanstelt, alsof hij alles
uit zichzelven had,

DE HOOVAARDIJ IS DAGELIJKSCHE ZONDE :

Als zij enkel cn alleen bestaal in iidele over-
schattng van zichzelven. Toch kan ook deze hoo-
vaardij groote zonde zijn, indien zij namelijk, ge-
paard gaat met verregaande minachting van den
evenmensch ol de naaste gelegenheid tot groote
zonde wordt. (id.)

B

DE NEDEBIGHEID.

We staan in een tijd waarin de hoogmoed met al
zijn gevolgen hoogtij viert. De genezing, de ge-
zondmaking is de geest van nederigheid. De nede-
righeid is de gezondheid van het geestelijk leven.
Oezond wil zeggen : normaal, zooals het zijn moet.
Wil ons geestelijk leven normaal, gezond, ziin,
dan moeten al onze d,eugden en gedachten, al oflze
betrekkingen met Ood en onzen evennaaste door-
trokken zijn van ootmoed.

10

v/AT lS ZU ?
Wij weten en moeten weten dat Ood éénig en

alleen groot is. het oneindig volmaakt oppervvÈ
zen. Wij zijn het werk zijner handen. Hij heeft
alle recht op ons. Ziln H. Wil is de allerhoogste
wet. Van ots eigen zijn wij nietigheden en een

niet heeft geen rcchten. Wij zijn « Schepsel » en

ziin van God, bijgevolg zijn we er ook heelemaal
voor God. Meer nog : wij zijn een opstandige niet,
m. a. ur. zondaars.

Welnu : de nederigheid is de deugd, waardoor
d,e mensch uit ware zelÍkennis, wetende wie hii is
en vie God is, zooals wii Hem kennen door het
Geloof, inwendig aangespoord wordt om zich zel'
ten gering te schatten, klein te houdert, zich gaarne
te vernedere.n en te vergeten, zelfs te mispriizen.
M. a. w. zij is de detrgd die den mensch op zijn
ware plaats horrdt ten opzichte van Cod en van
den evenmensch.

De nederigheid is dus een juisten kijk op God
en op onszelf en die ons de éénige houding doet
aannemen die ons past : van een dienaar'

Zoo beschouwd is de ootmoed de deugd die alle
andere deugden moet vergezellen en bezielen met
den echt christelijken geest. B. v. het Geloof :
is een akte van nederigheid van ons verstand,
waardoor wij zonder te willen begriipen, ons ge-
dr,r,ee neerleggen bij hetgeen God ons veropen-
baart en voorhoudt door de H. Kerk. De Hoop :
is getuigenis afleggen van onze volslagen onmacht
om den Hemel te bereiken en een nederig rekenen
op Gods gratie die ons daartoe helpen kan. De
Liefde : is een gedurige zelfverzaking, dus een
gedurige akte van nederigheid. Hetzelide met de

naastelielde en met alle andere deugden.
Vandaar het woord van S. Augustinus t < De

ootmoed is heel het christeliik leven», d.w.z. geeÍt
den geest en de waarde aan elke deugd; zii be-
zielt al onze daden.

11

is er, dat kan opwegen tegen een zuivere ziel ».
(Eccl. XXVI, 20) Gewichtige woorden !

De kuischheid of Schoone Deugd eischt van ons
de strengste waakzaamheid. De onkuischheid is
des te gevaarliiker omdat zij in ons woont en

machtige bondgenooten heeft in honderd dingen,
die ons omringen : cle wereld, nlet al wat de wereld
aanbiedt. f)e wereld heelt het vooral gemunt op de

leugd, zooals clke viiand het gemunt heeft op de

zwakste plaats van een versterkte stad. De Jeugd
is de kritieke tijd van het leven, vooral op 't ge
bied der kuischheid. Zoo tracht de wereld, aan-
gevoerd door Satan, het bloeiendste en meest be-
lovende deel van de H. Kerk, namelijk de Jeugd,
te onteeren. 't Is een feit dat de meeste Jonge Zie-
len zich aan geefl enkele grove zonde zouden plich-
tig maken en een onschuldig leven zouden leiden,
moesten ze niet gevallen ziln in de looze strikken
der onkuischheid.

HET SCHAAMTEOE.VOEL.

De Schoone Deugd is de Koningin, die heerscht
over ons inwendig leven : gedachten, verbeelding,
gevoelens; en over onze uitwend,ige handelingen.

Het schaamtegevoel is de schildwacht van de

Koningin van ons hart. God heeft in elk hart een
gevoel gelegd oÍ als schildwacht aan ziin poorten
gezet, waardoor de Koningin verwittigd wordt van
het nakend gevaar. B.v. als men iemand lichtzin-
nig-onzedig ziet te werk gaan, of liederlijke praat
hoort verkoopen, dan springt het schaamtegevoel
op en geeft het alarm : we worden beschaamd.
God wil dat zekere deelen des lichaams zorgvul-
dig bedekt blijven, dat wij ze nooit zouden ont-
dekken zonder ernstige noodzakelijkheid. Iemand
die zich schaamt zulke plaatsen, zonder voldoende
reden, te zierr of aan te raken, die zich schaamt
als hij over geslachtszaken hoort spreken of zin-
gen, die daarover zelf niet spreekt, niet leest, er
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nooit vrijwillig van genieten wil : zulk iemand is
een eerbaar mensch, een zedig, zuiver, kuisch
mensch.

In 't tegenovergestelde geval is men onzedig,
onkuisch.

De zedigheid .' is de gewoonte alles zoo le rege-
len in onze in- en uitwendige handelingen dat de
Koningin yan ons hart niet in gevaar komt. De
zedigheid omringt de Koningin met veiligheid. Een
zedige ziel bewaakt hare uitwendige houding, haar
manier van voordoen in gezelschap, haar manier
van zien, zitten, spreken ; vooral zal zii hare vet-
beelding in handen houden.
, De zedigheid tracht dus te weren alles wat de
onkuischheid zou liunnen ophitsen bij haar of bii
anderen.

DE ONKUISCHTIEID.

Het zingenot, waarover het gaat mag eigenlijk
maar alleen genoten worden door gehuwde perso-
flen en dan nog op de wijze door God gewild.
Vriiwillig buiten het huwelijk aan dien vleeschelij-
ken, zinnelijken lust voldoening geven, enkel met
de snoode bedoeling het genot te genieten is groo-
te zonde, is de zonde van onkuischheid. Deze
zonde is een aanslag op de rechten van het hu-
welijk. Zij verbreekt de orde door God gewild tot
instandhouding en ontwikkeling der menschheid.
Omdat zij een zoo gewichtige orde, die de grond-
slag is van familie- en maatschappelijk leven ver-
breekt. is zij een groote zonde.

De mensch nu wordi, behalve door den duivel,
ook nog hevig en herhaaldelijk tot dit kwaad aan-
geprikkeld door zinnelijke en lichtzinnige vriend-
schappen, door zedelooze platen en lectuur, door
sommige cinema's en theaters, door bals, dan-
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te bereiken. Zoo hebben nijdige, algunstige ja-
loersche menschen nooit rust of duur, zoolang
zij al hun mededingers niet hebben voorbijge-
streefd. En vermits dit zelden lukt, blijven zii ge-
durig gepijnigd en geprangd door de angsten van
de tyrannieke afgunst.

Het typische geval van nijd in de Gewijde Ge-
schiedenis is het feit van Joseph, verkocht door
zijn broeders.

De nijd ís doodzonde als men bewust en vriiwil-
lig zijn evenmensch bovennatuurlijlre gaven mis-
gunt, b.v. als men zich werkelijk bedroeft omdat
iemand godvruchtiger is, meer zielen wint, enz.

Wel te verstaan, als die opwellingen van niid Íen
volle hewust zíjn. Doorgaans zijn het maar in-
drukken of ondoordachte gevoelens, ten minste
weinig gewild. In dit laatste geval is er maar
tlagelijksche zonde.

Hoe belangrijker dus het goed is, dat men be-
nijdt, hoe grooter de zonde is.

B.

DE BBOEI}ER,LIJKE LIETDE.

De boosheid der aÍgunst ligt vooral hierin, dat
zli lijnrecht in strijd is met Gods goedheid. en

met de broederlijke liefde. Feitelijk, in den grond,
komt het hierop ueer, dat de nijdigaard bedroefd
is, omdat God zoo goed is. Ondankbaar jegens
al de weldaden van Cod ontvangen, sluit hij met
zijn hart ook zijn oogen voor die weldaden, om
nijdig neer te zien op de gaven, welke anderen
van God ontvingen.

De broederlijke liefde wil dat wij alle menschen,
ook vijandig-gezinden, als broeders en zusters
beschouwen in den Heer, d.i. als ledematen van het
Ceheimzinnig Lichaam van Christus.

Die broederlijke Iiefde is een christelijke deugd
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en kan ook enkel maar door christenen beoeÍend
worden, vermits we om haar te beoefenen in elken
evenmensch een kind moeten zien van denzelfden
Vader in den Hemel, en wij allen moeten bemin-
nen en behandelen als broeders, als familieleden,
van O. L. lieer Jezus-Christus en omdat Hij zulks
gebiedt.

De broederlijke liefde is het heedijkste kenmerk
van de leerlingen van Christus, dus van den chris-
telijken geest, zonder dewelke wij God niet be-
minnen en Christus niet navolgen. « Dit is mijn
gebod, dat gij elkaar bemint gelijk Ik u bemind
heb ».

(Joh. xV-12).
Dit gebod is een nieuw gebod, een gebod, uit-

gaande van Jezus-Christus, door Hem en door
niemand anders onder de menschen gebracht. Zoo
iets kende de wereld niet vóór Hem : Christus
beminnen in onze broeders.

« Wat gij aan de minste van de mijnen hebt ge-
daan, hebt gij aan Mij gedaan. »

<< Een glas water in mijn naam gegeven, zal
niet onbeloond blijven ».

Wat gij doet aan een ander, doet ge feitelijk
aan Christus.

Beminnen om zichzelf is ikzucht waaruit af-
gunst broeit.

Beminnen om God, is christelijke liefde of de
broederlijke liefde.

En omdrat O. L. Heer ons dit gebod heeft gege-
ven, is de rvereld van aanschijn veranderd,

Deze geest van Christus leeft krachtig voort
in de Katholieke Kerk.

Als de Katholieke Kerk zoo vruchtbaar werk
heeÍt geleverd en zal blijven leveren, is het omdat
zii haar kinderen bezielt met dezen geest.

Ce zult maar apostel zijn en goed doen in het
fiijk van Christus in de mate dat ge werkt met
Zijnen geest, bezield dus met de broederlijke lief-
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De arbeid is niet alleen een bron van stoffelijke
inkomsten, maar vooral van geestelijke. De ar-
beid immers is de bron van vele deugdakten.

B.v. : werkt gij met het inzicht, God aangenaam
te zijn door u blij en deemoedig te onderwerpen
aan de goddeiijke wet van den arbeid gepaard
met zijn lasten en moeilijkheden t akte van zui-
rtere liefde tot God.

Werkt gij om door den stagen arbeid u$r ver-
Ieden uit te boeten : Akte van boetvaardigheid.

In den staat van de gevallen menschheid is alle
arbeid lastig, gepaard met inspanning. Zoo wordt
hij een practisch en uitstekend middel tot uitboe-
ting van onze vroegere fouten oÍ die van anderen,

Werkt gij om genaden en geestelijke gunsten
te verwerven voor u of voor uw naaste ; een akte
van betrauwen en naastenliefde. Enz., enz.

Wat al verdiensten op éé'n dag, enkel en alleen
met te doen wat ge moet doen, als gij de kunst
maar verstaat alles te doen ter eere Codq dus
met cen zuiver inzicht.

Zoo heiligt gíj den arbeid, en zoo heiligt de ar-
beid u I

LUIE APOSTELS.

Onder de luiaards zijn er, die enkel en alleen
hun krachten afsloven in spel of sport oI in wereld-
sche vereenigingen.

Voor hen dient opgemerkt dat diegenen, die zich
niet bezig houden met iets nuttigq b.v. hun tijd
besteden aan plezier of aan zaken, waar niemand
iets aan heeft, aan hun plicht te kort komen en Ie-
ven ln staat van zonde. Wie een talent ontvangen
heeft, van welken aard ook, moet het goed beste-
den en doen vruchten dragen, niet alleen voor hem,
maar ook voor den evennnaaste en de samenleving ;
hij kan daartoe zelfs verplicht zijn uit wettelijke
of sociale rechtvaardigheid.
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Enkel yan hen die zich op de een ol andere wij-
ze nuttig maken, kan men zeggen, dat ze hun tijd
niet in ledigheid d.oorbrengen,

(Hoogleeraar Janssen, id.)
WILSVORMING.
« Gij zijt maar waard wat uw wilskracht waard

is, geen tik meer ».
(Pater Ballings.)

De wil is heel de mensch. De H. Augustinus
zegt : « De mensch is wil. >>

Hoe nu onzen wil gevormd ?

l. - Door in ons sterk-godsdienstige overtuigin-
gen aan te kweeken.

Wat is een «overtuiging:»?
Nemen we een voorbeeld : een zieke jongeling

wil kost wat kost, genezen ; hij droomt het leven
nog zóó lang en zóó vol beloften. De dokter zegt
hem dat het traag zal vooruitgaan, maar dat hij
zeker zal genezen, ind,ien hij dat streng regiem
volgt. De jongen gelooÍt 't en begint hoopvol en
kloekmoedig : hij wil genezen. Maar dit regiern
valt hem soms zoo hard, 't kost hem zooveel op-
ofÍeringen.

Nochtans, hij wil genezen en om zijn wankelmoe-
digen wil weer veerkrachtig te maken, Irischt hij
de gedachte in hem op, dat de genezing in zijn
handcn zit, als hij maar volhardt. Die gedachte
horrdt hij gedurig vtror oo§€Í, zij overtuigt hem
doordat hij klaarder inziet de volstrekte noodzake-
lijkheid van vol te houden. Ten slotte blijft die ge-
dachte aan die noodzakelijke volharding hem zoo
bij, dat zij hem als ingenomen heeft, en ze werkt
zoo sterk beïnvloedend op zijn wil, dat hij bijna
niet meer zou kunnen afwijken. Deze gedachte
heeit hem zóó overtuigd, dat zij zijn vaste over-
tuiging is geworden en de stuwkracht van zijn wil,
dus heel zijn leven leidt in een bepaalde richting,
welke hij doelbewust volgt.
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Vereeniging, van zijn Ouders, of om een betrekking
te krijgen.

5) AIs men den evenmensch wil stichten door
hem een goed voorbeeld te geven. (Volgens : Pot-
ters).

DE HOOVAARDTJ KAN DoODZONDE
WORDEN :

1) Als men zich door zulk een trots laat ver-
voeren, dat men voor niemand buigen wil, en noch
aan God, noch aan de wettige overheid gehoorza-
men wil.

2) Ook als iemand het vast in ziin hoofd steekt,
dat hij alles uit eigen verdiensten heeft (wat ket-
terij is) of ten minste zich aanstelt, alsof hij alles
uit zichzelven had,

DE HOOVAARDIJ IS DAGELIJKSCHE ZONDE :

Als zij enkel cn alleen bestaal in iidele over-
schattng van zichzelven. Toch kan ook deze hoo-
vaardij groote zonde zijn, indien zij namelijk, ge-
paard gaat met verregaande minachting van den
evenmensch ol de naaste gelegenheid tot groote
zonde wordt. (id.)

B

DE NEDEBIGHEID.

We staan in een tijd waarin de hoogmoed met al
zijn gevolgen hoogtij viert. De genezing, de ge-
zondmaking is de geest van nederigheid. De nede-
righeid is de gezondheid van het geestelijk leven.
Oezond wil zeggen : normaal, zooals het zijn moet.
Wil ons geestelijk leven normaal, gezond, ziin,
dan moeten al onze d,eugden en gedachten, al oflze
betrekkingen met Ood en onzen evennaaste door-
trokken zijn van ootmoed.
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v/AT lS ZU ?
Wij weten en moeten weten dat Ood éénig en

alleen groot is. het oneindig volmaakt oppervvÈ
zen. Wij zijn het werk zijner handen. Hij heeft
alle recht op ons. Ziln H. Wil is de allerhoogste
wet. Van ots eigen zijn wij nietigheden en een

niet heeft geen rcchten. Wij zijn « Schepsel » en

ziin van God, bijgevolg zijn we er ook heelemaal
voor God. Meer nog : wij zijn een opstandige niet,
m. a. ur. zondaars.

Welnu : de nederigheid is de deugd, waardoor
d,e mensch uit ware zelÍkennis, wetende wie hii is
en vie God is, zooals wii Hem kennen door het
Geloof, inwendig aangespoord wordt om zich zel'
ten gering te schatten, klein te houdert, zich gaarne
te vernedere.n en te vergeten, zelfs te mispriizen.
M. a. w. zij is de detrgd die den mensch op zijn
ware plaats horrdt ten opzichte van Cod en van
den evenmensch.

De nederigheid is dus een juisten kijk op God
en op onszelf en die ons de éénige houding doet
aannemen die ons past : van een dienaar'

Zoo beschouwd is de ootmoed de deugd die alle
andere deugden moet vergezellen en bezielen met
den echt christelijken geest. B. v. het Geloof :
is een akte van nederigheid van ons verstand,
waardoor wij zonder te willen begriipen, ons ge-
dr,r,ee neerleggen bij hetgeen God ons veropen-
baart en voorhoudt door de H. Kerk. De Hoop :
is getuigenis afleggen van onze volslagen onmacht
om den Hemel te bereiken en een nederig rekenen
op Gods gratie die ons daartoe helpen kan. De
Liefde : is een gedurige zelfverzaking, dus een
gedurige akte van nederigheid. Hetzelide met de

naastelielde en met alle andere deugden.
Vandaar het woord van S. Augustinus t < De

ootmoed is heel het christeliik leven», d.w.z. geeÍt
den geest en de waarde aan elke deugd; zii be-
zielt al onze daden.
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is er, dat kan opwegen tegen een zuivere ziel ».
(Eccl. XXVI, 20) Gewichtige woorden !

De kuischheid of Schoone Deugd eischt van ons
de strengste waakzaamheid. De onkuischheid is
des te gevaarliiker omdat zij in ons woont en

machtige bondgenooten heeft in honderd dingen,
die ons omringen : cle wereld, nlet al wat de wereld
aanbiedt. f)e wereld heelt het vooral gemunt op de

leugd, zooals clke viiand het gemunt heeft op de

zwakste plaats van een versterkte stad. De Jeugd
is de kritieke tijd van het leven, vooral op 't ge
bied der kuischheid. Zoo tracht de wereld, aan-
gevoerd door Satan, het bloeiendste en meest be-
lovende deel van de H. Kerk, namelijk de Jeugd,
te onteeren. 't Is een feit dat de meeste Jonge Zie-
len zich aan geefl enkele grove zonde zouden plich-
tig maken en een onschuldig leven zouden leiden,
moesten ze niet gevallen ziln in de looze strikken
der onkuischheid.

HET SCHAAMTEOE.VOEL.

De Schoone Deugd is de Koningin, die heerscht
over ons inwendig leven : gedachten, verbeelding,
gevoelens; en over onze uitwend,ige handelingen.

Het schaamtegevoel is de schildwacht van de

Koningin van ons hart. God heeft in elk hart een
gevoel gelegd oÍ als schildwacht aan ziin poorten
gezet, waardoor de Koningin verwittigd wordt van
het nakend gevaar. B.v. als men iemand lichtzin-
nig-onzedig ziet te werk gaan, of liederlijke praat
hoort verkoopen, dan springt het schaamtegevoel
op en geeft het alarm : we worden beschaamd.
God wil dat zekere deelen des lichaams zorgvul-
dig bedekt blijven, dat wij ze nooit zouden ont-
dekken zonder ernstige noodzakelijkheid. Iemand
die zich schaamt zulke plaatsen, zonder voldoende
reden, te zierr of aan te raken, die zich schaamt
als hij over geslachtszaken hoort spreken of zin-
gen, die daarover zelf niet spreekt, niet leest, er
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nooit vrijwillig van genieten wil : zulk iemand is
een eerbaar mensch, een zedig, zuiver, kuisch
mensch.

In 't tegenovergestelde geval is men onzedig,
onkuisch.

De zedigheid .' is de gewoonte alles zoo le rege-
len in onze in- en uitwendige handelingen dat de
Koningin yan ons hart niet in gevaar komt. De
zedigheid omringt de Koningin met veiligheid. Een
zedige ziel bewaakt hare uitwendige houding, haar
manier van voordoen in gezelschap, haar manier
van zien, zitten, spreken ; vooral zal zii hare vet-
beelding in handen houden.
, De zedigheid tracht dus te weren alles wat de
onkuischheid zou liunnen ophitsen bij haar of bii
anderen.

DE ONKUISCHTIEID.

Het zingenot, waarover het gaat mag eigenlijk
maar alleen genoten worden door gehuwde perso-
flen en dan nog op de wijze door God gewild.
Vriiwillig buiten het huwelijk aan dien vleeschelij-
ken, zinnelijken lust voldoening geven, enkel met
de snoode bedoeling het genot te genieten is groo-
te zonde, is de zonde van onkuischheid. Deze
zonde is een aanslag op de rechten van het hu-
welijk. Zij verbreekt de orde door God gewild tot
instandhouding en ontwikkeling der menschheid.
Omdat zij een zoo gewichtige orde, die de grond-
slag is van familie- en maatschappelijk leven ver-
breekt. is zij een groote zonde.

De mensch nu wordi, behalve door den duivel,
ook nog hevig en herhaaldelijk tot dit kwaad aan-
geprikkeld door zinnelijke en lichtzinnige vriend-
schappen, door zedelooze platen en lectuur, door
sommige cinema's en theaters, door bals, dan-
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te bereiken. Zoo hebben nijdige, algunstige ja-
loersche menschen nooit rust of duur, zoolang
zij al hun mededingers niet hebben voorbijge-
streefd. En vermits dit zelden lukt, blijven zii ge-
durig gepijnigd en geprangd door de angsten van
de tyrannieke afgunst.

Het typische geval van nijd in de Gewijde Ge-
schiedenis is het feit van Joseph, verkocht door
zijn broeders.

De nijd ís doodzonde als men bewust en vriiwil-
lig zijn evenmensch bovennatuurlijlre gaven mis-
gunt, b.v. als men zich werkelijk bedroeft omdat
iemand godvruchtiger is, meer zielen wint, enz.

Wel te verstaan, als die opwellingen van niid Íen
volle hewust zíjn. Doorgaans zijn het maar in-
drukken of ondoordachte gevoelens, ten minste
weinig gewild. In dit laatste geval is er maar
tlagelijksche zonde.

Hoe belangrijker dus het goed is, dat men be-
nijdt, hoe grooter de zonde is.

B.

DE BBOEI}ER,LIJKE LIETDE.

De boosheid der aÍgunst ligt vooral hierin, dat
zli lijnrecht in strijd is met Gods goedheid. en

met de broederlijke liefde. Feitelijk, in den grond,
komt het hierop ueer, dat de nijdigaard bedroefd
is, omdat God zoo goed is. Ondankbaar jegens
al de weldaden van Cod ontvangen, sluit hij met
zijn hart ook zijn oogen voor die weldaden, om
nijdig neer te zien op de gaven, welke anderen
van God ontvingen.

De broederlijke liefde wil dat wij alle menschen,
ook vijandig-gezinden, als broeders en zusters
beschouwen in den Heer, d.i. als ledematen van het
Ceheimzinnig Lichaam van Christus.

Die broederlijke Iiefde is een christelijke deugd
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en kan ook enkel maar door christenen beoeÍend
worden, vermits we om haar te beoefenen in elken
evenmensch een kind moeten zien van denzelfden
Vader in den Hemel, en wij allen moeten bemin-
nen en behandelen als broeders, als familieleden,
van O. L. lieer Jezus-Christus en omdat Hij zulks
gebiedt.

De broederlijke liefde is het heedijkste kenmerk
van de leerlingen van Christus, dus van den chris-
telijken geest, zonder dewelke wij God niet be-
minnen en Christus niet navolgen. « Dit is mijn
gebod, dat gij elkaar bemint gelijk Ik u bemind
heb ».

(Joh. xV-12).
Dit gebod is een nieuw gebod, een gebod, uit-

gaande van Jezus-Christus, door Hem en door
niemand anders onder de menschen gebracht. Zoo
iets kende de wereld niet vóór Hem : Christus
beminnen in onze broeders.

« Wat gij aan de minste van de mijnen hebt ge-
daan, hebt gij aan Mij gedaan. »

<< Een glas water in mijn naam gegeven, zal
niet onbeloond blijven ».

Wat gij doet aan een ander, doet ge feitelijk
aan Christus.

Beminnen om zichzelf is ikzucht waaruit af-
gunst broeit.

Beminnen om God, is christelijke liefde of de
broederlijke liefde.

En omdrat O. L. Heer ons dit gebod heeft gege-
ven, is de rvereld van aanschijn veranderd,

Deze geest van Christus leeft krachtig voort
in de Katholieke Kerk.

Als de Katholieke Kerk zoo vruchtbaar werk
heeÍt geleverd en zal blijven leveren, is het omdat
zii haar kinderen bezielt met dezen geest.

Ce zult maar apostel zijn en goed doen in het
fiijk van Christus in de mate dat ge werkt met
Zijnen geest, bezield dus met de broederlijke lief-
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De arbeid is niet alleen een bron van stoffelijke
inkomsten, maar vooral van geestelijke. De ar-
beid immers is de bron van vele deugdakten.

B.v. : werkt gij met het inzicht, God aangenaam
te zijn door u blij en deemoedig te onderwerpen
aan de goddeiijke wet van den arbeid gepaard
met zijn lasten en moeilijkheden t akte van zui-
rtere liefde tot God.

Werkt gij om door den stagen arbeid u$r ver-
Ieden uit te boeten : Akte van boetvaardigheid.

In den staat van de gevallen menschheid is alle
arbeid lastig, gepaard met inspanning. Zoo wordt
hij een practisch en uitstekend middel tot uitboe-
ting van onze vroegere fouten oÍ die van anderen,

Werkt gij om genaden en geestelijke gunsten
te verwerven voor u of voor uw naaste ; een akte
van betrauwen en naastenliefde. Enz., enz.

Wat al verdiensten op éé'n dag, enkel en alleen
met te doen wat ge moet doen, als gij de kunst
maar verstaat alles te doen ter eere Codq dus
met cen zuiver inzicht.

Zoo heiligt gíj den arbeid, en zoo heiligt de ar-
beid u I

LUIE APOSTELS.

Onder de luiaards zijn er, die enkel en alleen
hun krachten afsloven in spel of sport oI in wereld-
sche vereenigingen.

Voor hen dient opgemerkt dat diegenen, die zich
niet bezig houden met iets nuttigq b.v. hun tijd
besteden aan plezier of aan zaken, waar niemand
iets aan heeft, aan hun plicht te kort komen en Ie-
ven ln staat van zonde. Wie een talent ontvangen
heeft, van welken aard ook, moet het goed beste-
den en doen vruchten dragen, niet alleen voor hem,
maar ook voor den evennnaaste en de samenleving ;
hij kan daartoe zelfs verplicht zijn uit wettelijke
of sociale rechtvaardigheid.
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Enkel yan hen die zich op de een ol andere wij-
ze nuttig maken, kan men zeggen, dat ze hun tijd
niet in ledigheid d.oorbrengen,

(Hoogleeraar Janssen, id.)
WILSVORMING.
« Gij zijt maar waard wat uw wilskracht waard

is, geen tik meer ».
(Pater Ballings.)

De wil is heel de mensch. De H. Augustinus
zegt : « De mensch is wil. >>

Hoe nu onzen wil gevormd ?

l. - Door in ons sterk-godsdienstige overtuigin-
gen aan te kweeken.

Wat is een «overtuiging:»?
Nemen we een voorbeeld : een zieke jongeling

wil kost wat kost, genezen ; hij droomt het leven
nog zóó lang en zóó vol beloften. De dokter zegt
hem dat het traag zal vooruitgaan, maar dat hij
zeker zal genezen, ind,ien hij dat streng regiem
volgt. De jongen gelooÍt 't en begint hoopvol en
kloekmoedig : hij wil genezen. Maar dit regiern
valt hem soms zoo hard, 't kost hem zooveel op-
ofÍeringen.

Nochtans, hij wil genezen en om zijn wankelmoe-
digen wil weer veerkrachtig te maken, Irischt hij
de gedachte in hem op, dat de genezing in zijn
handcn zit, als hij maar volhardt. Die gedachte
horrdt hij gedurig vtror oo§€Í, zij overtuigt hem
doordat hij klaarder inziet de volstrekte noodzake-
lijkheid van vol te houden. Ten slotte blijft die ge-
dachte aan die noodzakelijke volharding hem zoo
bij, dat zij hem als ingenomen heeft, en ze werkt
zoo sterk beïnvloedend op zijn wil, dat hij bijna
niet meer zou kunnen afwijken. Deze gedachte
heeit hem zóó overtuigd, dat zij zijn vaste over-
tuiging is geworden en de stuwkracht van zijn wil,
dus heel zijn leven leidt in een bepaalde richting,
welke hij doelbewust volgt.
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c

PUNTEN.

l. U vooral toeteggen om gedachten te koesteren
over uw eigen nietigheid : uit uzelven zijt ge niets,
hebt ge niets, kunt ge niets.

Verlangens in u opwekken om ootmoedig te
worden en des te beter gelijkvormig te zijn aan
den Ootmoedigden Jezus. Is God Liefde, dan mag
men van Jezus in één woord alles zeggen door te
zeggen : « Jezus is Ootmoed ».

Standvastig leeren bidden .. « Jezus zachtmoedig
en ootmoedig ena...,.. » Bidt ge wel genoeg om
dien geest te veroveren. Vraagt ge aan lVlaria u
te vormen naar Jezus' Voorbeeld, opdat Zij Jezus
vorme in U ?

2. Regelmatig, af en toe, den Ootmoed en yooral
Jezus' ol Maria's Ootmoed nemen als meditatiestol.

Die deugd ook beter leeren doorgronden met
erover te lezen,

3. Zoo weinig mogelijk over uzeluen spreken :
over uw persoon, uw werken, uw Íamilie, uw be-
trekkingen met menschen die hooger staan en naam
hebben.

4. In uw spreken alle overdrijulng vermijden,
b.v, de gewoonte iets te vergrooten, te verergeren;
dit is jacht op.effekt. Ook alle overdreven wooÍden
en uitroepingen vermijden b.v. de gewoonte af-
leeren altijd van « 't is kolossaal » of «'t is ver-
schrikkelijk » enz, te spreken. Ook zooveel moge-
lijk te gezochte woorden en wendingen daar laten
om eenvoudig te zeggen wat ge moet zeggen.

5. Nooit willen geesÍrg doen op de kap van een
ander en ten koste van de naastenliefde.

6. rWordt u gewezen op uw ongeliik, eenvoudig
bekennen zonder te vluchten in een doolhof van
redeneeringen ; zonder kwaad te rvorden of hard-
nekkig tegen te strijden. Ook bij een berisping niet

72

tegenspartelen en door alle mogelijke argumenten
uw Íoutcn niet trachten schoon te praten, ten min,
ste niet op hetzellde oogenblik. Eenvoudig leeren
bekennen en zwijgc,n.

7. Uw nederige atkomst nooit wegmoffelen; u
nooit'schamen over den eenvoud van vader oÍ
moeder.

8. Letten op uwe houding, oi zij niet te gemaakt
is, niet te stuursch of te streng of te hooghartig.

9. Kort albreken met alle ijdele gedachten aan-
gaande uw goede hoedanigheden, 't zii van het
lichaam, of van den geest of van het bovenna-
tuurlijk leven. Zoo weinig mogeliJk u bezighouden
met uw gewonnen successen, op welk gebied ook,
u niet terug gaan spiegelen in welgelukte dingen.
Brieven, die vereerend zijn, niet meer herlezen.

10. Zooveel mogelijk vermijden u te laten die.
nen ; rzelÍ weten uit den slag te trekken waar het
kan; maar gaarne anderen dienen ; bijspringen
of inspringen.

11. LieÍst de minst benijdenswaardige karweit-
jes aanvaarden, de laatste plaatsen ; liefst om-
gaan met minder goed bedeelden ; de arme men-
schen vooral nooit kleineeren, ze altijd verontschul-
digen voor zoover het maar eenigszins kan, anders
zwijgen.

12. Trachten uzell meester te blijven en uw haft
in vrede te houden als iets meevalt, bij goeden uit-
slag : God danlczeggen, blij ontd,at het goede mocht
geschieden en daarmee .uit.

13. Eenvoudig en oprecht het goede in den even-
mensch weten te waardeeren inplaats van toe te
geven aan die kortzichtige neiging om altijd maar
te kleineeren, neer te halen wat boven ons schijnt
uit te staan, of wat beter is dan we zelven voelen
te zijn.

14. Beslist nooit deelnemen aan kritiek. Niet
redetwisten.

15. Eenvoudig, kortweg leeren gehoorzamen, aan
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oefenen, tenzij in de mate door God toegelaten.
Elk schepsel geelt mij wat het krijgt van God.

Vandaar dat ik in elk schepsel, God zelf moet
zien werken. B.v. ik moet de Voorzienigheid leeren
ontdekken in goed weer of slecht weer, in een
succes, in een tegenslag, in een vriend die me
goed doet, in een vijand die me pijn doet, in een
ziekte, in revoluties, in groote kerkvervolgingen,
groote rampen, enz,, enz.

Een groot geloof beschouwt dus de zaken nooit
op zichzeli, maar in Cod. Cod is waarlijk eeh ver-
borgen God. Gelijk Hij zich verbergt onder het
woord in de H. Schrift, en onder de gedaante van
brood in de H. Hostie, zoo wil Hij onzichtbaar
blijven ook in zijn Actie, in ziln leiding van onze
ziel naar de zaligheid en verbergt Hij zijn actie
onder de actie der schepselen om ons geloof
verdienstelijk te maken en ons de gelegenheid te
geven allerhande soliede deugden te beoefenen.

Uit dit groot geloof volgt een groot betrouwen,
een vredig berusten. Want vergeten we 't niet :
God beoogt maar één enkel doel in alles : onze
heiligheid. Nooit is Hij met iets anders bezig.
En met het oog op mijn zaligheid overkomt me
dit en dat.

Die liefdevolle overgave is een groote genade.
We moeten ze dus afbidden en er vurig naar ver-
lan-gen. << H. Hart van Jezus ik betrouw op U. »
« Uu' heilige Wil geschiede op de aarde als ln den
Hemel. »

6. 
- 

Bid een heelen tijd zulk een bepaald schiet-
gebedje.

7. 
- 

Nooit klagen : N. K. ; altijd vertrouwen.
A, V. is de leuze van een Kruistochter.

8. 
- 

Gaarne meedeelen.
9. 

- 
Nu en dan een goei aalmoes geven; zi!ru

geldbeugel eens duryen omschudden.
10. 

- 
Nu en dan n ontdoen van datgene waar-

aan gij erg gehecht zijt, bijzonder kleinigheden.
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11. 
- 

Zooveel mogelijk niets h.ebben of dragen
wat buiten het gewonc staat.

12, 
-U 

versterven in uw nieuwsgierigheid, in het
uithooren van nieuwtjes.

13. 
- 

Leeren blijmoedig zijn als ge iets tekort
hebt; denken aan Jezus' armoede.

14. 
- 

Kalm blijven als ge iets verliest ; uw hart
in vrede houden.

15. 
- Uw gemakzucht tegengaan met kloek

door te werken.
16. 

- 
Ordelijk en zindelijk zijn ; alles leeren

op zijn plaats leggen.
17" 

- 
Ieder reglement beschouwen als het ver-

langen van God.
18. 

- Vooral stipt leeren gehoorzamen uit prin-
ciep, d.w.z., omdat alle wettig gezag goddelijk is.

19. 
- 

U entraineeren door kleine vrijwillige ver-
stervingen om u te leeren onthechten ; versterving :
d.w.z. u iets ontzeggen.

20. 
- 

«Fiat» zeggen bij elken tegenslag. Er
toe komen om << fiat >> te zeggen op een alleluia-
toon.

21. 
- 

Zachtmoedig zijn en verdraagzaam in
uw omgang met den evenmensch.

22. 
- 

Ontneem nooit iets aan een ander, zells
geen kleinigheid.

23. 
- 

Cebruik nooit /isÍ of bed,rog om iets te
bereiken.

II I.

De Kuischheid tegenover de
Onkuischheid.

A.

DE KUISCHTTEID.

De H. Geest zelf roemt de kuische ziel : « Niets
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de, m.a.w. als ge de menschen zult bezien niet met
uw. oogen, maar in 't licht van uw geloof.

Alleen deze liefde kan aan onzé families en
vereenigingen, ook aan gaflsch,:,gnze maatschappij
iets teruggeven van den vrede van het aardsch
paradijs. Enkel door deze broederlijke liefde kan
alles ordelijk verloopen, want dan ioopen we el_
kaar niet in den weg, maar uit den weg en naast
elkaar, elkaar steunende.

We moeten dus onze menschelijke mentaliteit
op zij dringen ; en wij moeten leeien denken als
ware leerlingen van Christus, om als dusdanig
te leeren handelen. Vy'e moeten de menschen, aI
de menschen leeren liefhebben met het inzicht
vr'aarmee Hij ze bemind heeft.

De broederlijke tiefde bestaat uit drie dingen :
l. 

- 
Goed toewenschen aan allen zonder uitzon-

dering, vooral op geestelijk gebied.
Wensch vooral aan de goeden de volharding,

aan de boozen de bekeering, Men moet de zonde
haten, die het snoode werk is van den mensch,
rnaar den mensch beminnen, die het werk is van_
God.

2. 
- 

We moeten zulks bewijzen waar het pas
geeft ttooral in geeslelijke zaken.

Laten we bidden voor elkanders zaligheid. Hel-
pen we elkaar stichten door het goede voorbeeld,
en elkaar onttrekken aan de gevaren van de zon-
de. We moeten den naaste eerst en vooral bemin-
nen_ om zijn eeuwige zaligheid, die wij op het oog
hebben_ en die wij behartigen als zilri troogsté
goed. Leeren we ook gediensi.ig te zijn en onzen
naaste goed te doen met de heilige ambitie om
een goede leerling van O. H. Jezus-Christus te
zijn en Cod te behagen.

_ BeoeÍenen wij dus de werken van barmhartig-
heid.
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3. 
- 

De gebreken verdragen en de misstappen
vergeven efl verontschuldigen zooveel het de voor'
zichtigheid toelaat.

B.v. nooit te driftig zijn in berispen oi bestra{-
ten; lankmoedig zijn.

Vooral als gij verongelijkt wordt of beleedigd,
toon u dan een wate broeder'

Waar zulke broederlijke lieÍde heerscht, sterft
de afgunst. Geen zonniger samenwonen dan te
wonelr als broeders bnder elkaar'

Daar is men één hart en één ziel, zooal§ de

eerste christenen.
(Act. IV.)

De grondslag van de broederliike liefde is wee-

rom de nederigheid,
« Laten we geen praalhdnzen worden, die el-

kander uittarten en elkander beniiden », vermaant
de H. Paulus (Cal' V 26).

Wees ootmoedig en gij zult nooit afgunstig wor-
den.

c.

PUNTEI{.

l. - U dikwijls onderzoeken nopen§ den niid;
of ge niet naijverig ziit; oÍ uw hart.in..vrede
blijfï en zi3n itille-vreugde bewaart bii-.'t zien

van andermans geluk en voorspoed. Niet be-

schaamd zijn uwlouten in te zien; zoo niet, dan

kunt ge u er nooit van genezen. Wees niet zien-

deblinÉ en onderzoek u nauwkeurig ; wees eerliik
met u zelf als ge u betrapt op gevoelens van af-
gunst, verklaar van stonde af aan den oorlog aan

ieze 
'verderfeliike 

neigingen; val ze aan, eerst

en vooÍal door een vurig gebed,' bid om er van

af te zijn : « Heer, schep in mij een zuiver hart
en schenk mij een rechtschapen gee§t. »

2. 
- 

Komí er afgun§t in u op, doe dan oogen-
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« Als de liefde tot God een vuur i§, is de ijver
er de vlam van; is de liefde een zon, dan is de
ijver haar straal. De ijver is datgene wat het
zuiverste is in de liefde ».

(S. Vincentius à Paulo).
Elders zegt hij nog :
« Het is het vuur eigen te verlichten en te ver-

warmen, en 't is ook eigen aan de liefde zich mede
te deelen. »

Wat is hij?
De ijver-in-het-goede is een vrucht van de tiefde

tot God ; hij is niets anders dan d,e vurigheid, de
werkdadigheid van de lietde tot God, beimind om
zichze$, en tot den eyennaaste bemind om God.

De gver is wat de liefde is, m.a.w., heeft alle
eigenschappen van de liefde. B.v. is de liefde bo-
vennatuurlijk, d.i. voorgelicht door ,t geloof, de
ijver zal het ook zijn.

We kunnen niet altijd juist weten, of iemand
oprecht ijverig is. De ijver heeft maar waarde in
zooverre hi! houettnutuurliik is. Daarom kan ten_
slotte niemand oordeelen over de waarde v:tÍl on-
zen ijver dan God alleen, die in ons binnenste
ziet.,Uitslagen bewijzen doorgaans dat er ijver
werd aan den dag gelegd, maar uitslagen zijn er
precies niet noodig, zijn niet noodzaklijli om ónzen
ijver te bewijzen. Vooral bewijzen uitslagen nog
niet dat onze ijver bovennatuurlijk was, en dat
alleen- telt maar bij Gocl. Daar zijn nederlagen,
die schitterender zijn dan zegepralen. Cod imàers
beloont ons niet om de uitslagen, die we bekomen,
maar om de liefde, waarmede wij werken voor
Zijne Olorie.

DE ARBEIDSPLICHT. I i-

Wij schreven hooger : De mensch is hier bene-
den niet voor zichzelÍ, ook niet voor anderen, maar
uoor God. God is zijn laatste doel, zijn einddoel,
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dat hij in alles moet op het oog houden. Naar dit
einddoel God, moet de mensch heel zijn practisch
leven inrichten en regelen Alle handelingen moe-
ten naar God gericht zijn en geregeld volgens
zijn voorschriften. Al wat den mensch aftrekt van
Cod is natuurlijk kwaad voor hem. « Zooals op
een schip alles geregeld is om het vaartuig veilig
naar de haven te brengen, zoo moet in 's men-
schenleven alles geregeld worden om hem door
een deugdzaam leven te brengen tot het eeuwig
genieten en verheerlijken van Ood. Met het oog
op dat hoogste en voornaamste doel, op dat eind-
doel, zijn al de andere doeleinden, die de mensch
kan hebben in zijn handelingen slechts middelen
om dit einddoel te bereiken ».

(Hoogleeraar Janssen, « Arbeidsplicht»).
De arbeid moet dus door 't leit zelf ook een

daad van Godsdienst zijn, een daad von Gods.
vereeniging, een godsdienstige handeling, kortom,
een midd.et voor den mensclt om zijn einddoel te
verwezenliiken.

In 't licht van deze grondwaarheid is de arbeid
een edel en waardig middel voor den mensch om
Cod te verheerlijken op aarde en zijn eigen eeu-
wigheid te verzekeren.

Zoo opgevat is de arbeid niet alleen verdiens-
telijk, niet alleen een bron van energie en een oe-
tenschool van wilskracht, maar tevens een afdoend
middel, naast de genade het machtigste, om te
zegepralen over de lagere en slechte neigingen,
die den mensch zijn ingeboren, en wordt hij als
de weg, die leidt tot het Koningschap der over-
heersching van de rede en van den wil over de
hartstochten.

DE ARBEID HEILIGT.

Zonder stagen arbeid geen waar geluk, noch
hartevrede hier op aarde en geen geluk hierna-
maals.
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c

PUNTEN.

l. U vooral toeteggen om gedachten te koesteren
over uw eigen nietigheid : uit uzelven zijt ge niets,
hebt ge niets, kunt ge niets.

Verlangens in u opwekken om ootmoedig te
worden en des te beter gelijkvormig te zijn aan
den Ootmoedigden Jezus. Is God Liefde, dan mag
men van Jezus in één woord alles zeggen door te
zeggen : « Jezus is Ootmoed ».

Standvastig leeren bidden .. « Jezus zachtmoedig
en ootmoedig ena...,.. » Bidt ge wel genoeg om
dien geest te veroveren. Vraagt ge aan lVlaria u
te vormen naar Jezus' Voorbeeld, opdat Zij Jezus
vorme in U ?

2. Regelmatig, af en toe, den Ootmoed en yooral
Jezus' ol Maria's Ootmoed nemen als meditatiestol.

Die deugd ook beter leeren doorgronden met
erover te lezen,

3. Zoo weinig mogelijk over uzeluen spreken :
over uw persoon, uw werken, uw Íamilie, uw be-
trekkingen met menschen die hooger staan en naam
hebben.

4. In uw spreken alle overdrijulng vermijden,
b.v, de gewoonte iets te vergrooten, te verergeren;
dit is jacht op.effekt. Ook alle overdreven wooÍden
en uitroepingen vermijden b.v. de gewoonte af-
leeren altijd van « 't is kolossaal » of «'t is ver-
schrikkelijk » enz, te spreken. Ook zooveel moge-
lijk te gezochte woorden en wendingen daar laten
om eenvoudig te zeggen wat ge moet zeggen.

5. Nooit willen geesÍrg doen op de kap van een
ander en ten koste van de naastenliefde.

6. rWordt u gewezen op uw ongeliik, eenvoudig
bekennen zonder te vluchten in een doolhof van
redeneeringen ; zonder kwaad te rvorden of hard-
nekkig tegen te strijden. Ook bij een berisping niet
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tegenspartelen en door alle mogelijke argumenten
uw Íoutcn niet trachten schoon te praten, ten min,
ste niet op hetzellde oogenblik. Eenvoudig leeren
bekennen en zwijgc,n.

7. Uw nederige atkomst nooit wegmoffelen; u
nooit'schamen over den eenvoud van vader oÍ
moeder.

8. Letten op uwe houding, oi zij niet te gemaakt
is, niet te stuursch of te streng of te hooghartig.

9. Kort albreken met alle ijdele gedachten aan-
gaande uw goede hoedanigheden, 't zii van het
lichaam, of van den geest of van het bovenna-
tuurlijk leven. Zoo weinig mogeliJk u bezighouden
met uw gewonnen successen, op welk gebied ook,
u niet terug gaan spiegelen in welgelukte dingen.
Brieven, die vereerend zijn, niet meer herlezen.

10. Zooveel mogelijk vermijden u te laten die.
nen ; rzelÍ weten uit den slag te trekken waar het
kan; maar gaarne anderen dienen ; bijspringen
of inspringen.

11. LieÍst de minst benijdenswaardige karweit-
jes aanvaarden, de laatste plaatsen ; liefst om-
gaan met minder goed bedeelden ; de arme men-
schen vooral nooit kleineeren, ze altijd verontschul-
digen voor zoover het maar eenigszins kan, anders
zwijgen.

12. Trachten uzell meester te blijven en uw haft
in vrede te houden als iets meevalt, bij goeden uit-
slag : God danlczeggen, blij ontd,at het goede mocht
geschieden en daarmee .uit.

13. Eenvoudig en oprecht het goede in den even-
mensch weten te waardeeren inplaats van toe te
geven aan die kortzichtige neiging om altijd maar
te kleineeren, neer te halen wat boven ons schijnt
uit te staan, of wat beter is dan we zelven voelen
te zijn.

14. Beslist nooit deelnemen aan kritiek. Niet
redetwisten.

15. Eenvoudig, kortweg leeren gehoorzamen, aan
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oefenen, tenzij in de mate door God toegelaten.
Elk schepsel geelt mij wat het krijgt van God.

Vandaar dat ik in elk schepsel, God zelf moet
zien werken. B.v. ik moet de Voorzienigheid leeren
ontdekken in goed weer of slecht weer, in een
succes, in een tegenslag, in een vriend die me
goed doet, in een vijand die me pijn doet, in een
ziekte, in revoluties, in groote kerkvervolgingen,
groote rampen, enz,, enz.

Een groot geloof beschouwt dus de zaken nooit
op zichzeli, maar in Cod. Cod is waarlijk eeh ver-
borgen God. Gelijk Hij zich verbergt onder het
woord in de H. Schrift, en onder de gedaante van
brood in de H. Hostie, zoo wil Hij onzichtbaar
blijven ook in zijn Actie, in ziln leiding van onze
ziel naar de zaligheid en verbergt Hij zijn actie
onder de actie der schepselen om ons geloof
verdienstelijk te maken en ons de gelegenheid te
geven allerhande soliede deugden te beoefenen.

Uit dit groot geloof volgt een groot betrouwen,
een vredig berusten. Want vergeten we 't niet :
God beoogt maar één enkel doel in alles : onze
heiligheid. Nooit is Hij met iets anders bezig.
En met het oog op mijn zaligheid overkomt me
dit en dat.

Die liefdevolle overgave is een groote genade.
We moeten ze dus afbidden en er vurig naar ver-
lan-gen. << H. Hart van Jezus ik betrouw op U. »
« Uu' heilige Wil geschiede op de aarde als ln den
Hemel. »

6. 
- 

Bid een heelen tijd zulk een bepaald schiet-
gebedje.

7. 
- 

Nooit klagen : N. K. ; altijd vertrouwen.
A, V. is de leuze van een Kruistochter.

8. 
- 

Gaarne meedeelen.
9. 

- 
Nu en dan een goei aalmoes geven; zi!ru

geldbeugel eens duryen omschudden.
10. 

- 
Nu en dan n ontdoen van datgene waar-

aan gij erg gehecht zijt, bijzonder kleinigheden.
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11. 
- 

Zooveel mogelijk niets h.ebben of dragen
wat buiten het gewonc staat.

12, 
-U 

versterven in uw nieuwsgierigheid, in het
uithooren van nieuwtjes.

13. 
- 

Leeren blijmoedig zijn als ge iets tekort
hebt; denken aan Jezus' armoede.

14. 
- 

Kalm blijven als ge iets verliest ; uw hart
in vrede houden.

15. 
- Uw gemakzucht tegengaan met kloek

door te werken.
16. 

- 
Ordelijk en zindelijk zijn ; alles leeren

op zijn plaats leggen.
17" 

- 
Ieder reglement beschouwen als het ver-

langen van God.
18. 

- Vooral stipt leeren gehoorzamen uit prin-
ciep, d.w.z., omdat alle wettig gezag goddelijk is.

19. 
- 

U entraineeren door kleine vrijwillige ver-
stervingen om u te leeren onthechten ; versterving :
d.w.z. u iets ontzeggen.

20. 
- 

«Fiat» zeggen bij elken tegenslag. Er
toe komen om << fiat >> te zeggen op een alleluia-
toon.

21. 
- 

Zachtmoedig zijn en verdraagzaam in
uw omgang met den evenmensch.

22. 
- 

Ontneem nooit iets aan een ander, zells
geen kleinigheid.

23. 
- 

Cebruik nooit /isÍ of bed,rog om iets te
bereiken.

II I.

De Kuischheid tegenover de
Onkuischheid.

A.

DE KUISCHTTEID.

De H. Geest zelf roemt de kuische ziel : « Niets
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de, m.a.w. als ge de menschen zult bezien niet met
uw. oogen, maar in 't licht van uw geloof.

Alleen deze liefde kan aan onzé families en
vereenigingen, ook aan gaflsch,:,gnze maatschappij
iets teruggeven van den vrede van het aardsch
paradijs. Enkel door deze broederlijke liefde kan
alles ordelijk verloopen, want dan ioopen we el_
kaar niet in den weg, maar uit den weg en naast
elkaar, elkaar steunende.

We moeten dus onze menschelijke mentaliteit
op zij dringen ; en wij moeten leeien denken als
ware leerlingen van Christus, om als dusdanig
te leeren handelen. Vy'e moeten de menschen, aI
de menschen leeren liefhebben met het inzicht
vr'aarmee Hij ze bemind heeft.

De broederlijke tiefde bestaat uit drie dingen :
l. 

- 
Goed toewenschen aan allen zonder uitzon-

dering, vooral op geestelijk gebied.
Wensch vooral aan de goeden de volharding,

aan de boozen de bekeering, Men moet de zonde
haten, die het snoode werk is van den mensch,
rnaar den mensch beminnen, die het werk is van_
God.

2. 
- 

We moeten zulks bewijzen waar het pas
geeft ttooral in geeslelijke zaken.

Laten we bidden voor elkanders zaligheid. Hel-
pen we elkaar stichten door het goede voorbeeld,
en elkaar onttrekken aan de gevaren van de zon-
de. We moeten den naaste eerst en vooral bemin-
nen_ om zijn eeuwige zaligheid, die wij op het oog
hebben_ en die wij behartigen als zilri troogsté
goed. Leeren we ook gediensi.ig te zijn en onzen
naaste goed te doen met de heilige ambitie om
een goede leerling van O. H. Jezus-Christus te
zijn en Cod te behagen.

_ BeoeÍenen wij dus de werken van barmhartig-
heid.
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3. 
- 

De gebreken verdragen en de misstappen
vergeven efl verontschuldigen zooveel het de voor'
zichtigheid toelaat.

B.v. nooit te driftig zijn in berispen oi bestra{-
ten; lankmoedig zijn.

Vooral als gij verongelijkt wordt of beleedigd,
toon u dan een wate broeder'

Waar zulke broederlijke lieÍde heerscht, sterft
de afgunst. Geen zonniger samenwonen dan te
wonelr als broeders bnder elkaar'

Daar is men één hart en één ziel, zooal§ de

eerste christenen.
(Act. IV.)

De grondslag van de broederliike liefde is wee-

rom de nederigheid,
« Laten we geen praalhdnzen worden, die el-

kander uittarten en elkander beniiden », vermaant
de H. Paulus (Cal' V 26).

Wees ootmoedig en gij zult nooit afgunstig wor-
den.

c.

PUNTEI{.

l. - U dikwijls onderzoeken nopen§ den niid;
of ge niet naijverig ziit; oÍ uw hart.in..vrede
blijfï en zi3n itille-vreugde bewaart bii-.'t zien

van andermans geluk en voorspoed. Niet be-

schaamd zijn uwlouten in te zien; zoo niet, dan

kunt ge u er nooit van genezen. Wees niet zien-

deblinÉ en onderzoek u nauwkeurig ; wees eerliik
met u zelf als ge u betrapt op gevoelens van af-
gunst, verklaar van stonde af aan den oorlog aan

ieze 
'verderfeliike 

neigingen; val ze aan, eerst

en vooÍal door een vurig gebed,' bid om er van

af te zijn : « Heer, schep in mij een zuiver hart
en schenk mij een rechtschapen gee§t. »

2. 
- 

Komí er afgun§t in u op, doe dan oogen-
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« Als de liefde tot God een vuur i§, is de ijver
er de vlam van; is de liefde een zon, dan is de
ijver haar straal. De ijver is datgene wat het
zuiverste is in de liefde ».

(S. Vincentius à Paulo).
Elders zegt hij nog :
« Het is het vuur eigen te verlichten en te ver-

warmen, en 't is ook eigen aan de liefde zich mede
te deelen. »

Wat is hij?
De ijver-in-het-goede is een vrucht van de tiefde

tot God ; hij is niets anders dan d,e vurigheid, de
werkdadigheid van de lietde tot God, beimind om
zichze$, en tot den eyennaaste bemind om God.

De gver is wat de liefde is, m.a.w., heeft alle
eigenschappen van de liefde. B.v. is de liefde bo-
vennatuurlijk, d.i. voorgelicht door ,t geloof, de
ijver zal het ook zijn.

We kunnen niet altijd juist weten, of iemand
oprecht ijverig is. De ijver heeft maar waarde in
zooverre hi! houettnutuurliik is. Daarom kan ten_
slotte niemand oordeelen over de waarde v:tÍl on-
zen ijver dan God alleen, die in ons binnenste
ziet.,Uitslagen bewijzen doorgaans dat er ijver
werd aan den dag gelegd, maar uitslagen zijn er
precies niet noodig, zijn niet noodzaklijli om ónzen
ijver te bewijzen. Vooral bewijzen uitslagen nog
niet dat onze ijver bovennatuurlijk was, en dat
alleen- telt maar bij Gocl. Daar zijn nederlagen,
die schitterender zijn dan zegepralen. Cod imàers
beloont ons niet om de uitslagen, die we bekomen,
maar om de liefde, waarmede wij werken voor
Zijne Olorie.

DE ARBEIDSPLICHT. I i-

Wij schreven hooger : De mensch is hier bene-
den niet voor zichzelÍ, ook niet voor anderen, maar
uoor God. God is zijn laatste doel, zijn einddoel,
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dat hij in alles moet op het oog houden. Naar dit
einddoel God, moet de mensch heel zijn practisch
leven inrichten en regelen Alle handelingen moe-
ten naar God gericht zijn en geregeld volgens
zijn voorschriften. Al wat den mensch aftrekt van
Cod is natuurlijk kwaad voor hem. « Zooals op
een schip alles geregeld is om het vaartuig veilig
naar de haven te brengen, zoo moet in 's men-
schenleven alles geregeld worden om hem door
een deugdzaam leven te brengen tot het eeuwig
genieten en verheerlijken van Ood. Met het oog
op dat hoogste en voornaamste doel, op dat eind-
doel, zijn al de andere doeleinden, die de mensch
kan hebben in zijn handelingen slechts middelen
om dit einddoel te bereiken ».

(Hoogleeraar Janssen, « Arbeidsplicht»).
De arbeid moet dus door 't leit zelf ook een

daad van Godsdienst zijn, een daad von Gods.
vereeniging, een godsdienstige handeling, kortom,
een midd.et voor den mensclt om zijn einddoel te
verwezenliiken.

In 't licht van deze grondwaarheid is de arbeid
een edel en waardig middel voor den mensch om
Cod te verheerlijken op aarde en zijn eigen eeu-
wigheid te verzekeren.

Zoo opgevat is de arbeid niet alleen verdiens-
telijk, niet alleen een bron van energie en een oe-
tenschool van wilskracht, maar tevens een afdoend
middel, naast de genade het machtigste, om te
zegepralen over de lagere en slechte neigingen,
die den mensch zijn ingeboren, en wordt hij als
de weg, die leidt tot het Koningschap der over-
heersching van de rede en van den wil over de
hartstochten.

DE ARBEID HEILIGT.

Zonder stagen arbeid geen waar geluk, noch
hartevrede hier op aarde en geen geluk hierna-
maals.
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welke oversten ook, zondeÍ onder§cheid van per-
sonen.

16. Zedig en zacht leeren antwoorden; geen

bitsigheid; geen zenuwachtige ontevredenheid,
waardoor we onze antipathie laten blijken.

17. Gaarne in 't verborgen, « incognito » goed

doen uit lielde tot God.
18. Niet gemakkelijk iets kwoliik opnemefl;

oogenblikkeliik vergeven en vergeten.
fu. Vooral leeren ootmoedig zijn in onze gees'

tclijke vertroostingen en geestelijken vooruitgang.
iO. Lang kunnen werken zonder uit te zien

naar een Íoordje lof of goedkeuring, tevreden
met getuigenis van ons geweten.

21. Verwerpen wii alle valsche nederigheid als
het onze plicht is op te treden om goed te doen.

Nederigheid wit niet zeggen : niets durven oÍ niets
doen.

22. Ceduldig, verdraagzaam zlin ten opzichte
van ons eigen zelven, als wij in fouten vallen.
Niet droevig w<irden, zeker niet moedeloos : dit is
gekwetste hoogmoed. Het berouw moet vol be-

t]rouwen zijn, anders doet het berouw vneer kwaad
dan goed. Ons berouw moet genezend zijn, daarom
vredig, geruststellend, opbeurend, door een sterker
betrouwen in Gods goedheid. Ons berouw mag
dus niet grootendeels ingegeven ziin door de

schaamte en de schande, die wij ondergingen door

onze zonden.
23. Zoo eenvoudig als oprecht al h.et goede en

het kvade meedeelen aan onzen zielsbestuurder'
24. Voortdurend, zooals de Heiligen, na elk werk

God bedanken voor ziin genade en vergiflenis
vragen omdat wii van onzen kant zao onvolmaakt
hebben meegewerkt.

25. Eenvíudig leeren bitlden voor elke hande-

ling, in zeer eelbiedige en ootmoedige houding;
hei uiterlijke helpt het inwendige. Uzelf mistrou-
wen en slechts bouwen oP Cod'

14

it

I

26. Ons vooral beijveren om ons altiid liefdevol
te onderwerpen aan de schikkingen der Codde-
lijke Voorzienigheid. Ons leeren volledig toever-
tiouwen aan de goddeliike leiding.

II.

De Onthechting tegenover de Gierig-
heid of l{ebzucht.

A

I'E EEBZUCIIT.

O.-L.-Heer heeÍt in zijn leven maar ééns den

Hemel geopend : 't wa§ om een Lazarus aan te
wijzen, "n 

muar ééns de Hel om een Rijken Vrek

te toonen in de vlammen.
pijkdom ol rijk-zijn is op zichzelf geen kwaad,

kan een groot goed zijn; alles hangt aÍ van de

inwendigJhouding van ons hart. Abraham en Job
leeren hóe men te midden van de riikdommen moet

onthecht leven en kan heilig worden.
Ook mag men werken om rijker te worden, dit

doel is lofwaardig als het eerlijk gaat en orn zijn
huisgezin te ondèrhouden, de toekomst -min. ol
meei te verzekeren, den kinderen een degelijke
opvoeding te bezorgen, goede werken te doen, ook

om onschuldige ontspanningen te kunnen nemen,

b.v. eenige dagen vacantie op een buiten, enz.

wAT IS ZIJ ?
De hebzuchi of gierigheid is tle ongeregelde d'i'

de ongematigde zttcht naar hebben, naar bezitten,
zich hartstoihteliik vasthechten aan ziin geld en

goed en overdreven vreezen er iets van te verlie-
zen.

Het is verzot ziin op dat geld en ander goed,

er voortdurend aan denken, zoodanig, dat men
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die .ons niet kunnen verdragen ; die ons niet wil-
ten begrijpen, ons tegenwerken vrijwillig of onvrij-
willig."Wàt is er edeter op aarde .dan-een liefde

die aile ongelijk vergeeÍt, van haar vijanden-spreekt
zonder bitierheid en het kwade met goed beloont,

dit alles om te zijn zooals O.-L.-Heer het wil en

zooals Hij zeli volmaakt is geweest. Vooral door

beproevingen van dien aard wil Cod ons zacht-

moedig en ootmoedig van harte maken.

5. 
- - 

De liefdevotte overgave aan Gods H'

wit.
Als onze liefde in alles standvastig blijft, niet

aileen in zaken die ons rechtstreeks van God toe-
komen, zooals ziekten, verlies van bloedverwan-
ten, maar ook in zaken die ons toekomen langs
de menschen om, zooals onrechtvaardige behan-

deling, verlies van goeden naam, minachting, ver-
volging : dan rnogen we zeggen dat we Cod op-

recht beminnen uit geheel ons hart.
Daar gebeurt niets, niets, tenzii dool God ge-

wild of toegelaten, behalve de zonde. Dit moeten

we in onze ziel branden. We moeten onze men-

taliteit op haar punt zetten en alles, ia alles-leeren
beschouwen als komende uit Gods liefde. Uit een

bron van zoet water, kan tegelijk geen zout water
vloeien.

Die overtuiging zal het lijden niet wegnemen ;

Iijden blijft fiiden ; met de schoonste beschouwing
kunnen we ons hart niet gevoelloos maken I maar

al lijdt men, toch zal het opperste punt onzer ziel

in vrede rusten.
Dus : Sursum Corda I

In den Hemel smaakt men de vereeniging met

God in de meest smettelooze vreugde van de za-

ligste liefde. Hier op aarde is men meer met je'
zu=s vereenigd op den Kruisweg en Calvarië dan

op den Thabor. Heel zeldzaam ziin hier beneden

dà zogt-gevoelige, zalige oogenblikken met Jezus;

»2

sewoonliik gaat het kruisie vooral en volgt er

i..r ..n t<riisie op. Wij leven hier beneden voor

God en met God en in God in de mate dat we

rta*an aan ons zelven. En « onszelven » sterft ook

;;;;gilt het volledigst op de << kruisies »' De

ui..Juoot de kruisjes vèrzwaart ze' En zooals Jezus

nooii i. zonder ziin kruis, zoo is ons kruisje nooit

zonder Jezus als wij willen'
Om sterk te staan en standvastig te blijven in

onr" ti.tA. tot Cod, moeten we een groot geloof'

een sroot betrouwen en een groote liefde aankwee-

ken ln de goddelijke Voorzienigheid' ---Ni.t., 
ho-egenaamd niets gebeurt- er,--tenzii ge-

*iiJ.n'g.*.ï.n of toegelaten door den Hemelschen

Vuà.i, Ëef,utve de zonde. Alles bewaakt Hij en'
bestuurt Hij met vaderlijke liefde om- het te sturen

,àài fr.t einddoel' Hij houdt zich bezig met de

ioi "n 
de millioenen sterren, maar besteedt. ook

.u.nuai zoÍg aafl de kleinste mier, aan de minste

microob in íe tucht. Zonder Hem verroert er geen

blaadje, sterft er geen bloemeke, valt er geen

musch. ' ï;; de zorgzaamste moeder ontsnappen er al-

tiid nos details, aan de oneindige wijsheid Gods

àïitrupi er nieis. Een haartje van ons. hoofd valt

; ;i;i uit zonder zijn weten en toelating' Wat
ir .i ,oo onbeduidenà als een haartie ? En God

denkt eraan. --M;i a.a te meer reden denkt de Hemelsche Va-

der eraan : als ik honger of dorst heb, als.ik een

werk begin, als ik een levensstaat moet kiezen'

ufr if. ir" díuk en tegenspoed zil, als ik bekoord

wora, ats ik op reis 6en, enz.. Zoo leei i\ dag en

nactri getietO en geleid in 't diepste va.n- Gods ge-

àu.r,i.'"n van Góds Vaderhart' Heerliike troost !

Heerlijker vertrouwen nog I

De soddeliike Voorzienigheid werkt haar plannen

ou.irnïi uit dïor bemiddeling der schepselen'.Geen

;;h;p..i, wat het ook zii, kàn invloed op mii uit-
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blikkelijk uw best om het tegenoyergestelde te
d-enkey-van datgene, wat u werd ingegeven door
den nijd. De nijd is erg kortzichtig en oiderscheidt
zelden de waarheid..

3. 
- 

Bid een « Ave Maria » voor hem op wien
gij afgunstig zijt.

Ge kunt niet doelmatiger dit ontevreden gevoel
in u bekampen dan Ooír het gebed ; de gàade
kan uw hart genezen,

- 1. 
- 

Neem als algemeenen regel altijd beschei-
denweg goed te spreken van hen-, die u afgunstig
maken ; hemel ze bescheiden op. Zoo overöint gó
den nijd.

5. 
- 

Beheersch van stonde a! aan de opweflin-
ge-n-van afgunst, anders groeien ze op kortC oogen_
blikken sterk aan. Doe wat een treinwachter doet :
werp.den wissel om, opdat uw hart een ander spoor
inspringe, en wensch eerder uw evennaaste de beste
uitslagen, wensch hem alle lof en vriendschap toe.
Dit zijn van die kleine heldendaden van ware broe_
derlijke liefde, waarvoor ge ruimschoots beloond
wordt door een zoete voldoening en vrede des har_
te. In 't zelfbeheerschen zegepràalt de mensch.

- 
6. 

- 
G.a nog verder en verloochen uzetf nog ede_

ler met dicrrst.te bewijzen aan hem, die u afginstig
maakt. Zich niet bedroeven over de voorrechtln van
zijn naaste is dus niet alles : doe hem goed in de
mate van het mogelijke en vraag aan O. L. Heer dit
goed dat gij hem niet kunt geven.

Stel u teweden met nederig te willen zijn ; als ge
dat kunt, zijt ge de gelukkigste mensch der'wereld
en kunt gij als vanzelfs de anderen alle goed toe
wenschen.

. Beijver u dus goed te zijn en goed. te doen aan
hen, die gij benijdt. Koester'geen afkeer : doe zooals
de,geneesheer, die de ziekte verafschuw! maar dei
zieke zelt bemint en goed doet.

7. 
- 

Redeneer nooil inwendig met uzelf, als
volgt : « Wat heb ik met dezen -of genen uit te
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staan ?... Hij .heeft me nooit het minste goed ge-
daan, zelfs veel leed toegebracht !... ik ben in niets
verplicht ten zijnen opzichte I » Denk eerder dat
Cod u alle goed gal zonder éénige verdienste van
uwentwege, en dat Hij het uitdrukkelijk verlangt
dat ook gij, uit loutere dankbaarheid voor zijn goed-
heid, goed zoudl ziin, niet jegens Hem, Hij- kan
onze goedheid missen, maar jegens den naaste.

8. 
- 

Maak u beminnelijk door uw dienstvaardig,
heid. Leer uzelf verloochenen in den dienst uwer
broeders. Zoo deed Jezus. De goedheid in Hem, was
de goddelijke goedheid zelf, tot ons nedergedaald
onder de gelaatstrekken der beminnetijkste rnensch-
heid.

9. 
- 

Bid gaarne, in allen eenvoud des harte, voor
alle menschen, vooral de zondaars,

10. 
- 

Vraag en hervraag den waren geest vat
de broederlijke liefde ; wie bemint wordt bemind.
« Geen krachtiger aansporing tot liefde dan eerst
te beminnen. Want niemaud is zoo hard of hij wil
met liefde vergelden, al weigert hij in het schen.
ken der liefde de eerste te zijn ».

(De H. Augusti.nus.)
11. 

- 
Antipathie oÍ sympathie gevoelen hangt

niet van ons af, maar doorgaans van den persoon,
die het ons inboezemt; nochtans, uw antipathie
trachten te verbergen : z..oo te werk gaan getuigt
reeds van een hoogstaand karakter.

12. 
- 

U tegenover iedeyssn, vriendelijk en op-
recht toonen, zonder gezochtheid, voorkomend, be-
scheiden en delikaat-bezorgd naar gelang de om-
standigheden en de pers«rnen ; u dankbaar toonen;
weten aan te moedigen en op te monteren ; on-
baatzuchtig zijn en belangloos in uw dienstbetoon
en gaarnc tijd en goed over hebben om anderen
te helpen ol te troosten. U \Meten aan te passen;
dat alles met het inzicht een ware leerling te we-
zen van O. L. Heer Jezus-Christus en Cod aange-
naam te zijn.
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VII.

De lJver-in-het-Goed tegenover de
Traagheid.

A.

DE TR,AAGIIEID.

Wat is zij?
Zij is een operdreven, dus ongeregelde neiging

íot nietsd,oen, tot een kotnmerloos, zorgeloos, le-
dig leven; ten minste is zii een neiging tot een
zekerc lamlendige nalatigheid en slordigheid. in
het vervullen van onze plichten.

Een zwakke gezondheid kan oorzaak zijn van
deze traagheid. Nochtans is dit zeldzamer.

Gewoonlijk komt zij voort uit e.en ztt,akken, zie-
kelijken wil.

In ieder van ons zit een aangeboren neiging,
waardoor wij uit lalte gemakzucht zoeken te ont-
komen aan alles ..vat inspanning vergt,

Vandaar een weerzin, een tegenzin, een afkeer
van den arbeid, tennrinste van allen ernstigen ar-
beid, die den luiaard ontrukt aan zijn boven-alles-
geliefde zalige rust.

De traagheid oÍ luiheid is dus een overdreven,
ziekelijk, ia, zondig verlangen naar nietsdoen.

DE GEESTELIJKE TRAACHEID OF GEES-
TELIJKE LAUWHEID.

Wat is zij?
De traagheid irt godsdienstige zaken, meestal

geestelijke lauwheid genuemd, is een willoos toe-
geven aan een natuurlijken weerzin tegen het ijve-
rig vervullen van zijn godsdienstplichten, om de
moeilijkheden en verveling, die er mee gepaord
gaan.

Iemand, die geestelijk traag is of lauw, doet
zijn godsdienstoefeningen maar half en half, kan
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zich geen inspanning getroosten, doet alles zonder
aandacht, slordig, met tegenzin.'t Staat hem tegen.
Als hij er niet tegen lngaat, laat hij stilaan achter-
wege al wat hij kan weglaten. Hij dient den Heer
met de minst mogelijke inspanning. Zoo begint
hij met morgen- en avondgebed te verwaarlóozen,
ontvangt zeldzamer de H. Sacramënten, ook met
minder godsvrucht; hij bezoekt de kerk maar
voor het strikt noodzakelijke : trekt zich de goede
werken weinig of niet meer aan, of vindt allerlei
uitvluchtsels om er zich van te ontslaan ; hij kampt
amper meer tegen de bekoringen. Langzamerhand
krioelt zoo'n leven van urijwillige dagelijksche
zonden, al schrikt hij nog terug voor een dood-
zonde : fouten tegen de waarheid, de naasten-
liefde, de rechtvaardigheid, de zedigheid, enz. Alle
onkruid woekert in zulk een ziel als op een on-
bewerkten ahker.

In zulk een zielstoestand denkt men er niet aan
zijn leven te beteren. Men wordt ten slotte aan
al de sleur en slenter zoo gewend, dat men hem
goed vindt en tracht goed te praten.

Doodsgevaarlijk is zulk een staat voor de ziel.
Hij verarmt haar niet enkel op onrustbarende wijze
aan genaden met het leven bijna onvruchtbaar te
maken ; maar vooral mist zulk een ziel alle zelf-
contröle en gelijkt op een schip zonder stuur.

Zoo'n ziel leeft op een hellend vlak. Zij moet
den afgrond in van de doodzonde, omdat zij zich-
zelf niet redden wil en prijsgeeft aan de golven
der hartstochten.

B.

DE IJVER IN IIET GOEDE.

De lielde is de sprT van alle werken zoowel in
de natuurlijke als in de bovennatuurlijke orde.

De rjver nu is een vrucht van de liefde.
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welke oversten ook, zondeÍ onder§cheid van per-
sonen.

16. Zedig en zacht leeren antwoorden; geen

bitsigheid; geen zenuwachtige ontevredenheid,
waardoor we onze antipathie laten blijken.

17. Gaarne in 't verborgen, « incognito » goed

doen uit lielde tot God.
18. Niet gemakkelijk iets kwoliik opnemefl;

oogenblikkeliik vergeven en vergeten.
fu. Vooral leeren ootmoedig zijn in onze gees'

tclijke vertroostingen en geestelijken vooruitgang.
iO. Lang kunnen werken zonder uit te zien

naar een Íoordje lof of goedkeuring, tevreden
met getuigenis van ons geweten.

21. Verwerpen wii alle valsche nederigheid als
het onze plicht is op te treden om goed te doen.

Nederigheid wit niet zeggen : niets durven oÍ niets
doen.

22. Ceduldig, verdraagzaam zlin ten opzichte
van ons eigen zelven, als wij in fouten vallen.
Niet droevig w<irden, zeker niet moedeloos : dit is
gekwetste hoogmoed. Het berouw moet vol be-

t]rouwen zijn, anders doet het berouw vneer kwaad
dan goed. Ons berouw moet genezend zijn, daarom
vredig, geruststellend, opbeurend, door een sterker
betrouwen in Gods goedheid. Ons berouw mag
dus niet grootendeels ingegeven ziin door de

schaamte en de schande, die wij ondergingen door

onze zonden.
23. Zoo eenvoudig als oprecht al h.et goede en

het kvade meedeelen aan onzen zielsbestuurder'
24. Voortdurend, zooals de Heiligen, na elk werk

God bedanken voor ziin genade en vergiflenis
vragen omdat wii van onzen kant zao onvolmaakt
hebben meegewerkt.

25. Eenvíudig leeren bitlden voor elke hande-

ling, in zeer eelbiedige en ootmoedige houding;
hei uiterlijke helpt het inwendige. Uzelf mistrou-
wen en slechts bouwen oP Cod'
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26. Ons vooral beijveren om ons altiid liefdevol
te onderwerpen aan de schikkingen der Codde-
lijke Voorzienigheid. Ons leeren volledig toever-
tiouwen aan de goddeliike leiding.

II.

De Onthechting tegenover de Gierig-
heid of l{ebzucht.

A

I'E EEBZUCIIT.

O.-L.-Heer heeÍt in zijn leven maar ééns den

Hemel geopend : 't wa§ om een Lazarus aan te
wijzen, "n 

muar ééns de Hel om een Rijken Vrek

te toonen in de vlammen.
pijkdom ol rijk-zijn is op zichzelf geen kwaad,

kan een groot goed zijn; alles hangt aÍ van de

inwendigJhouding van ons hart. Abraham en Job
leeren hóe men te midden van de riikdommen moet

onthecht leven en kan heilig worden.
Ook mag men werken om rijker te worden, dit

doel is lofwaardig als het eerlijk gaat en orn zijn
huisgezin te ondèrhouden, de toekomst -min. ol
meei te verzekeren, den kinderen een degelijke
opvoeding te bezorgen, goede werken te doen, ook

om onschuldige ontspanningen te kunnen nemen,

b.v. eenige dagen vacantie op een buiten, enz.

wAT IS ZIJ ?
De hebzuchi of gierigheid is tle ongeregelde d'i'

de ongematigde zttcht naar hebben, naar bezitten,
zich hartstoihteliik vasthechten aan ziin geld en

goed en overdreven vreezen er iets van te verlie-
zen.

Het is verzot ziin op dat geld en ander goed,

er voortdurend aan denken, zoodanig, dat men
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die .ons niet kunnen verdragen ; die ons niet wil-
ten begrijpen, ons tegenwerken vrijwillig of onvrij-
willig."Wàt is er edeter op aarde .dan-een liefde

die aile ongelijk vergeeÍt, van haar vijanden-spreekt
zonder bitierheid en het kwade met goed beloont,

dit alles om te zijn zooals O.-L.-Heer het wil en

zooals Hij zeli volmaakt is geweest. Vooral door

beproevingen van dien aard wil Cod ons zacht-

moedig en ootmoedig van harte maken.

5. 
- - 

De liefdevotte overgave aan Gods H'

wit.
Als onze liefde in alles standvastig blijft, niet

aileen in zaken die ons rechtstreeks van God toe-
komen, zooals ziekten, verlies van bloedverwan-
ten, maar ook in zaken die ons toekomen langs
de menschen om, zooals onrechtvaardige behan-

deling, verlies van goeden naam, minachting, ver-
volging : dan rnogen we zeggen dat we Cod op-

recht beminnen uit geheel ons hart.
Daar gebeurt niets, niets, tenzii dool God ge-

wild of toegelaten, behalve de zonde. Dit moeten

we in onze ziel branden. We moeten onze men-

taliteit op haar punt zetten en alles, ia alles-leeren
beschouwen als komende uit Gods liefde. Uit een

bron van zoet water, kan tegelijk geen zout water
vloeien.

Die overtuiging zal het lijden niet wegnemen ;

Iijden blijft fiiden ; met de schoonste beschouwing
kunnen we ons hart niet gevoelloos maken I maar

al lijdt men, toch zal het opperste punt onzer ziel

in vrede rusten.
Dus : Sursum Corda I

In den Hemel smaakt men de vereeniging met

God in de meest smettelooze vreugde van de za-

ligste liefde. Hier op aarde is men meer met je'
zu=s vereenigd op den Kruisweg en Calvarië dan

op den Thabor. Heel zeldzaam ziin hier beneden

dà zogt-gevoelige, zalige oogenblikken met Jezus;

»2

sewoonliik gaat het kruisie vooral en volgt er

i..r ..n t<riisie op. Wij leven hier beneden voor

God en met God en in God in de mate dat we

rta*an aan ons zelven. En « onszelven » sterft ook

;;;;gilt het volledigst op de << kruisies »' De

ui..Juoot de kruisjes vèrzwaart ze' En zooals Jezus

nooii i. zonder ziin kruis, zoo is ons kruisje nooit

zonder Jezus als wij willen'
Om sterk te staan en standvastig te blijven in

onr" ti.tA. tot Cod, moeten we een groot geloof'

een sroot betrouwen en een groote liefde aankwee-

ken ln de goddelijke Voorzienigheid' ---Ni.t., 
ho-egenaamd niets gebeurt- er,--tenzii ge-

*iiJ.n'g.*.ï.n of toegelaten door den Hemelschen

Vuà.i, Ëef,utve de zonde. Alles bewaakt Hij en'
bestuurt Hij met vaderlijke liefde om- het te sturen

,àài fr.t einddoel' Hij houdt zich bezig met de

ioi "n 
de millioenen sterren, maar besteedt. ook

.u.nuai zoÍg aafl de kleinste mier, aan de minste

microob in íe tucht. Zonder Hem verroert er geen

blaadje, sterft er geen bloemeke, valt er geen

musch. ' ï;; de zorgzaamste moeder ontsnappen er al-

tiid nos details, aan de oneindige wijsheid Gods

àïitrupi er nieis. Een haartje van ons. hoofd valt

; ;i;i uit zonder zijn weten en toelating' Wat
ir .i ,oo onbeduidenà als een haartie ? En God

denkt eraan. --M;i a.a te meer reden denkt de Hemelsche Va-

der eraan : als ik honger of dorst heb, als.ik een

werk begin, als ik een levensstaat moet kiezen'

ufr if. ir" díuk en tegenspoed zil, als ik bekoord

wora, ats ik op reis 6en, enz.. Zoo leei i\ dag en

nactri getietO en geleid in 't diepste va.n- Gods ge-

àu.r,i.'"n van Góds Vaderhart' Heerliike troost !

Heerlijker vertrouwen nog I

De soddeliike Voorzienigheid werkt haar plannen

ou.irnïi uit dïor bemiddeling der schepselen'.Geen

;;h;p..i, wat het ook zii, kàn invloed op mii uit-
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blikkelijk uw best om het tegenoyergestelde te
d-enkey-van datgene, wat u werd ingegeven door
den nijd. De nijd is erg kortzichtig en oiderscheidt
zelden de waarheid..

3. 
- 

Bid een « Ave Maria » voor hem op wien
gij afgunstig zijt.

Ge kunt niet doelmatiger dit ontevreden gevoel
in u bekampen dan Ooír het gebed ; de gàade
kan uw hart genezen,

- 1. 
- 

Neem als algemeenen regel altijd beschei-
denweg goed te spreken van hen-, die u afgunstig
maken ; hemel ze bescheiden op. Zoo overöint gó
den nijd.

5. 
- 

Beheersch van stonde a! aan de opweflin-
ge-n-van afgunst, anders groeien ze op kortC oogen_
blikken sterk aan. Doe wat een treinwachter doet :
werp.den wissel om, opdat uw hart een ander spoor
inspringe, en wensch eerder uw evennaaste de beste
uitslagen, wensch hem alle lof en vriendschap toe.
Dit zijn van die kleine heldendaden van ware broe_
derlijke liefde, waarvoor ge ruimschoots beloond
wordt door een zoete voldoening en vrede des har_
te. In 't zelfbeheerschen zegepràalt de mensch.

- 
6. 

- 
G.a nog verder en verloochen uzetf nog ede_

ler met dicrrst.te bewijzen aan hem, die u afginstig
maakt. Zich niet bedroeven over de voorrechtln van
zijn naaste is dus niet alles : doe hem goed in de
mate van het mogelijke en vraag aan O. L. Heer dit
goed dat gij hem niet kunt geven.

Stel u teweden met nederig te willen zijn ; als ge
dat kunt, zijt ge de gelukkigste mensch der'wereld
en kunt gij als vanzelfs de anderen alle goed toe
wenschen.

. Beijver u dus goed te zijn en goed. te doen aan
hen, die gij benijdt. Koester'geen afkeer : doe zooals
de,geneesheer, die de ziekte verafschuw! maar dei
zieke zelt bemint en goed doet.

7. 
- 

Redeneer nooil inwendig met uzelf, als
volgt : « Wat heb ik met dezen -of genen uit te
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staan ?... Hij .heeft me nooit het minste goed ge-
daan, zelfs veel leed toegebracht !... ik ben in niets
verplicht ten zijnen opzichte I » Denk eerder dat
Cod u alle goed gal zonder éénige verdienste van
uwentwege, en dat Hij het uitdrukkelijk verlangt
dat ook gij, uit loutere dankbaarheid voor zijn goed-
heid, goed zoudl ziin, niet jegens Hem, Hij- kan
onze goedheid missen, maar jegens den naaste.

8. 
- 

Maak u beminnelijk door uw dienstvaardig,
heid. Leer uzelf verloochenen in den dienst uwer
broeders. Zoo deed Jezus. De goedheid in Hem, was
de goddelijke goedheid zelf, tot ons nedergedaald
onder de gelaatstrekken der beminnetijkste rnensch-
heid.

9. 
- 

Bid gaarne, in allen eenvoud des harte, voor
alle menschen, vooral de zondaars,

10. 
- 

Vraag en hervraag den waren geest vat
de broederlijke liefde ; wie bemint wordt bemind.
« Geen krachtiger aansporing tot liefde dan eerst
te beminnen. Want niemaud is zoo hard of hij wil
met liefde vergelden, al weigert hij in het schen.
ken der liefde de eerste te zijn ».

(De H. Augusti.nus.)
11. 

- 
Antipathie oÍ sympathie gevoelen hangt

niet van ons af, maar doorgaans van den persoon,
die het ons inboezemt; nochtans, uw antipathie
trachten te verbergen : z..oo te werk gaan getuigt
reeds van een hoogstaand karakter.

12. 
- 

U tegenover iedeyssn, vriendelijk en op-
recht toonen, zonder gezochtheid, voorkomend, be-
scheiden en delikaat-bezorgd naar gelang de om-
standigheden en de pers«rnen ; u dankbaar toonen;
weten aan te moedigen en op te monteren ; on-
baatzuchtig zijn en belangloos in uw dienstbetoon
en gaarnc tijd en goed over hebben om anderen
te helpen ol te troosten. U \Meten aan te passen;
dat alles met het inzicht een ware leerling te we-
zen van O. L. Heer Jezus-Christus en Cod aange-
naam te zijn.

5t

VII.

De lJver-in-het-Goed tegenover de
Traagheid.

A.

DE TR,AAGIIEID.

Wat is zij?
Zij is een operdreven, dus ongeregelde neiging

íot nietsd,oen, tot een kotnmerloos, zorgeloos, le-
dig leven; ten minste is zii een neiging tot een
zekerc lamlendige nalatigheid en slordigheid. in
het vervullen van onze plichten.

Een zwakke gezondheid kan oorzaak zijn van
deze traagheid. Nochtans is dit zeldzamer.

Gewoonlijk komt zij voort uit e.en ztt,akken, zie-
kelijken wil.

In ieder van ons zit een aangeboren neiging,
waardoor wij uit lalte gemakzucht zoeken te ont-
komen aan alles ..vat inspanning vergt,

Vandaar een weerzin, een tegenzin, een afkeer
van den arbeid, tennrinste van allen ernstigen ar-
beid, die den luiaard ontrukt aan zijn boven-alles-
geliefde zalige rust.

De traagheid oÍ luiheid is dus een overdreven,
ziekelijk, ia, zondig verlangen naar nietsdoen.

DE GEESTELIJKE TRAACHEID OF GEES-
TELIJKE LAUWHEID.

Wat is zij?
De traagheid irt godsdienstige zaken, meestal

geestelijke lauwheid genuemd, is een willoos toe-
geven aan een natuurlijken weerzin tegen het ijve-
rig vervullen van zijn godsdienstplichten, om de
moeilijkheden en verveling, die er mee gepaord
gaan.

Iemand, die geestelijk traag is of lauw, doet
zijn godsdienstoefeningen maar half en half, kan
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zich geen inspanning getroosten, doet alles zonder
aandacht, slordig, met tegenzin.'t Staat hem tegen.
Als hij er niet tegen lngaat, laat hij stilaan achter-
wege al wat hij kan weglaten. Hij dient den Heer
met de minst mogelijke inspanning. Zoo begint
hij met morgen- en avondgebed te verwaarlóozen,
ontvangt zeldzamer de H. Sacramënten, ook met
minder godsvrucht; hij bezoekt de kerk maar
voor het strikt noodzakelijke : trekt zich de goede
werken weinig of niet meer aan, of vindt allerlei
uitvluchtsels om er zich van te ontslaan ; hij kampt
amper meer tegen de bekoringen. Langzamerhand
krioelt zoo'n leven van urijwillige dagelijksche
zonden, al schrikt hij nog terug voor een dood-
zonde : fouten tegen de waarheid, de naasten-
liefde, de rechtvaardigheid, de zedigheid, enz. Alle
onkruid woekert in zulk een ziel als op een on-
bewerkten ahker.

In zulk een zielstoestand denkt men er niet aan
zijn leven te beteren. Men wordt ten slotte aan
al de sleur en slenter zoo gewend, dat men hem
goed vindt en tracht goed te praten.

Doodsgevaarlijk is zulk een staat voor de ziel.
Hij verarmt haar niet enkel op onrustbarende wijze
aan genaden met het leven bijna onvruchtbaar te
maken ; maar vooral mist zulk een ziel alle zelf-
contröle en gelijkt op een schip zonder stuur.

Zoo'n ziel leeft op een hellend vlak. Zij moet
den afgrond in van de doodzonde, omdat zij zich-
zelf niet redden wil en prijsgeeft aan de golven
der hartstochten.

B.

DE IJVER IN IIET GOEDE.

De lielde is de sprT van alle werken zoowel in
de natuurlijke als in de bovennatuurlijke orde.

De rjver nu is een vrucht van de liefde.
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het geld niet meer kalm beschouwt alr een mtddet

ffr &.i!ï:.:i,ffi Ux*ï?,iliï jft .,,#,,:r
opgeofferd worden :
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.r.t
snoode doel hun brandkorter te vullen.

16

,8.
DE ONTHECHTING.

O.-L.-Heer Jezus-Christus vraagt van ieder van
ons den geest vap armoede oÍ bnthechting, niet
de feit:lijke, werkelijke armoede of onthechtiig van
3lle1. Dit ware overigens niet mogelijk. O._L.lHeer
is de Wijsheid zelve en al wat Hij vràagt van ieder
is ook voor een ieder mogelijk. 

-Hij wï de maat_
schappelijke orde, door Hèm geschàpen, niet om-
verwerpen : daar ztrllen altijd rijken ziin en ar_
men. Maar allen roept Hij toe : hecht u toch niet
aan de goederen der aarde ! De rijke is arm van
geest als lij zijn hart niet vastwortelt in zijn
goederen, als hij ze op tijd en stond kan afstaan
om goede werken te steunen, en er niet meer ver_
langJ.dan hij heeft. Een arme is geen ware arme
als.hij afgunstig is op de goedeien, die hij niet
bezit.

De apothekers hebben vergif in huis maar zijn
daarom nog niet vergiftigd; zij hebben het nietin hun lichaam, nraar in hun apotheek. Zoo ook
met de rijkdommen, met onze goederen, ge moogt
ze wel hebben maar er niet door vergiftlgd wor-
den, als gij ze hebt in uw huis maar-nieï in uw
hart.

. Om waarlijk onthecht te wcrden, moeten we 't
leven leeren beschouwen in verband met de eeuwig_
heirl. We moeten leven in 't zicht vu, om eeríg
Goed : de Hemel. At de rest rijst door onze vin_
gers op 't uur van onzen dood, De hemel is onze
horizon.: ,«Zalig zijn de armen van geest, want
hunner is het Rijk der Hemelen ».

Aan ééne zaak kan de mensch niet onverschillig
blijven, kan hij zich niet onthechten : aan gelukï
<< Geen enkel hart verlangt naar olgeluk » 15ï. Ru_
gustinus). Juist in dien zucht naàr geluk open_
baart de ziel, d,at zi! uit God geboËn is. 'Cocl
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altijd onder dezelfde conditie : als 't u zalig is,
als 't God belieft.

3. U leeren onthechten van het leven. De dood.

Het is zoo natuurlijk te sterven als geboren te
worden. De gedachte aan den dood kweekt groote
zielen, zielen van zelfverloochening en onthechting.
Niet zoodanig uw huis moet ge verzekeren, maar
vooreerst uw ziel. Wij worden geboren om te
sterven en wij sterven om te leven. De groote zaak
van den mensch is het leven en de groote zaak van
het leven is de dood. Om dat één oogenblikje goed
te maken, hebben de heiligen alles opgeofferd wat
de wereld bezig houdt. Zij hebben zich blind ge-
staard op de eeuwigheid.

Leeren we dan Franciscus van Sales nazeggen :

« Ik zal er voor zorgen goed te leven en ik laat
verder aan God over de zorg van mijn dood. »

Zoo ook wat betreft de omstandigheden van on-
zen dood : waar, wanneer, hoe ? Leeren bidden :

« Heer laat me zalig worden en dan sterven zooals
't U believen zal ! >> Elke dood immers die God
voor ons beschikt, is voor ons ook de beste, als
we ons maar onderwerpen en hem .gewillig aan-
nemen.

Niet laf zijn tegenover den dood, b.v. ons zelve
niet paaien met allerlei illusies oÍ begoochelingen
aangaande onzen dood : « ik ben nog jong, goed
gezond, enz...» Neen, leeren den dood vlak in
de oogen te zien; wie dat regelmatig durft, wordt
een sterke ziel. lezus heeft ons niet alleen leeren
leven, doch ook leeren sterven, d.w.z. volledig over-
gegeven aan den driewerf H. Wil van den Vader.
rilie zoo sterft, sterft op 't hart van God.

De dood is de totale onthechting, willens of niet.
De dood is de groote dief : hij ontneemt ons alles,
wat van de aarde is; schudt ons heelemaal uit.
Als reisgoed nemen we niets mee dan onze goede
werken en verdiensten, Zijn testament maken : is
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likwideeren. Bereiden we ons voor op die algeheele
onthechtingsakte door een leven van onthechting,
dan wordt de dood de bekroning van een heerlijk
leven.

Nu en dan ernstig de voorbereiding doen tot
den dood. Ons familiarizeeren met de eeuwigheid,
met de gedachte aan het eeuwig leven. Onder de
Consecratie der H. Mis nu en dan denken ook aan
onzen dood en op voorhand ons leven opofferen
in vereeniging met Jezus, aan den Hemelschen Va-
der. Dit kunnen we ook bij de l2de statie. Dikwijls
bidden om een heiligen dood. Bidden opdat onze
dood een predikatie zij voor alle aanwezigen. Veel
denken aan de Zielen van het Vagevuur.

4, Onthecht zijn van goeden naam cn |aam;
achting.

Een goede naam is als een brevet : hij hecht
een grdoter waarde aan onze woor<Ien en wer-
ken. We zijn vooral gevoelig voor onzen goeden
naam bij onze oversten. Dit is zeer billijk : een
goede naam is noodig om veel goeds te doen; om
vertrouwen te wekken en om ons ambt rustig en
vruchtbaar uit te oefenen : vooral voor iemand,
die aan apostolaat doet. tWij van onzen kant zijrn
streng verplicht alles te vermijden, wat onzen goe-
den naam zou bevlekken of in gevaar brengen,
Nochtans niettegenstaande we onschulclig zijn of
er geen vrijwillige aanleiding toe geven,- rijden
we heel dikwijls over de tongen. Oedenken we dan,
dat onze goede naam aan Cod behoort, wij moeten
er ons van onthechten. Vandaar in ons meer en
meer de H. Onverschilligheid aankweeken ten op-
zichte van de achting der menschen; daar niet op
uit zijn ; er niet achter loopen, En worden we eens
gekleineerd en bepraat, kalm blijven, ons hart in
vrede houden en geduldig de tijd over dit alles
laten heengaan i zoo worden de zegepralen be-
haald op dat gebied. Leeren bidden voor hen

l^l
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I
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vI.

De Matigheid tegenover de Gulzig-
heid of Onmatigheid.

A.

DE ONMATIGHEID.

Wat is zij?
Is misbruik maken van het genot, dat God heeft

ingeschapen in het voed.sel en drank, noodig tot
ons levensonderhoud.

In de gulzigheid ligt iets verkeerds, iets ongere-
gelds, namelijk : het zoeken van voedsel en drank
om het genot. Zoo wordt het genot een,,doel.

Om de gulzigheid dapper te keer te gaan, en zijn
smaak te leeren versterven, hoeven we enkele prín-
ciepen op het oog te lrouden.

t. 
- 

We moeten ons voeden, niet om ons lichaam
te dienen, maar om ons leveru te onderhouden, zoo-
danig, dat we ons kunnen kwijten van onze plich-
ten van staat,

Niet ons lichaam is dus het doel van onze voe-
ding, maar ons leven, we moeten ons, leven voeden,
We moeten ons dus voeden met hoogere bedoe-
lingen dan ons lichaam te laten genieten. Ook met
te etelr en te drinken, dienen we iets voor de eeuwig-
heid te winnen ; we moeten het dus doen ter eerc
Gods en volgens Gods bedoelingen.

Eéne zaak staat vast; we eten in het algemeen
veel te veel. We zijn vergeven van valsche meenin-
gen omtrent onze voeding. We kunnen het met veel
minder stellen. « De mensch botrwt alsof hij hon-
derd jaar zou worden en eet, of hij morgen ster-
ven moet », schreef reeds Hypocrates.

2. 
- 

We zijn niet gulzig omdat wij iets eten
dat lekker smaakt.
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llet genot, aan het cten en drinken verbonden, is
op zich zelf niet zondig. Dit genot komt van God,
om die.handelingen aangenamer, bijgevolg gemak-
kelijker te maken. Doch omdat onze natuur altijd
geneigd is om te overdrijven in het genieten, kan
ook dit genot een gevaar worden. We mogen het
aangename er van smaken, maar moeten het weten
terug te brengen tot Cod ; we moeten het be'
heerschen, d.w.z. de goede maat houden in alles
en altijd.

IEMAND IS CTJLZIG EN ZONDIGT MIN OF
MEER :

1. 
- 

AIs hii te veel eet oI drinkt, d.w.z. meer
dan voor zijn levensonderhoud noodig of nuttig ie
Hoeveel staat de matigheid ons toe ? De maat wordt
natuurlijk bepaald door het doel waarvoor iets
dienen moet. Het doel der voeding is : ons levens-
onderhoud. We moeten dus zooveel gebruiken als
we noodig hebben. Zeker nooit eten tot men niet
meer kan.

2. 
- 

Als hij eet zonder de minste noodwendig-
heid, d,,i. zonder werkelijken honger te hebben, en-
kel om toe te geven aan zinnelijken lust, b.v. snoe
pen om te snoepen; of eten te pas en te onpas.

3. 
- 

Als hii bown zijn stand en fortuin uitg*
zochte spijzen en dranken gebruikt; dan zoekt
men feittÍijk een fiiner genot.

4. 
- 

Als men vraatzuchtig te werk gaat : binnen
stompen, slokken.

ZONDE :

Doorgaans is de gulzigheid uiteraard slechts een

dagelijksche zonde. Toch kan zij door bijkomende
omstandigheden groote zonde worden.

1. 
--Groote zonde is het de gewoonte te hebben

niet te eten om te leven, maaÍ te leven om te eten,
Dus eten en drinken beschouwen als levensdoel en

53

-_-18

is de juiste maat te houden. Onder dit gevaar heb-
ben alle heiligen geleden en gezucht.

(S. Aug. X-31. Confes.)
De personen, die er te zeer op uit zijn goed te

eten en te drinken, zullen nooit hoog stijgen in
geestelijk leven.

(Luc. XXI, 34).
<Zoo gii uw vijanden wilt overwinnen, begin

met de gulzigheid».
(Lod. van Grenada).

« Cij moet eerst en vooral in u de gulzigheid
bekampen, want zoo gij niet zegepraalt over haar,
zul! gi! vruchteloos arbeiden aan de andere deug-
den >.

De H. Petrus geeÍt de rnatigheid aan als het
noodzakelijkste middel om den duivel te weer-
staan en te wederstreven.

(l Petr. V-8).

C.

PUNTETí.

l. - De overtuiging opdoen dat ge ook als
christen, als leerling van O.-L.-Heer Jezus-Chris-
tus aan taÍel zit. Christelijk zijn veronderstelt ma-
lig-ziin; christelijk ziln veronderstelt immers
Christus' geest. Neem dan uw maaltijden :

a). in den geest van dankbare wederliefde : n.l.
gedenkende de goedheid Gods, die u dit alles op-
dient; en met het inzicht uw herwonnen krachten
weer edelmoedig te besteden in den dienst van
Cod en de zielen.

b'1. in geest tan nederigheid .. gedenkende, dat
ge uw voedsel niet eens verdiend hebt.

Zoodoende volbrengen wij den hartewensch van
S. Paulus (l Cor. X, 5l) : <Hetzij gij eet of
drinkt... doet het ter eere Gods».
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2. - De gewoonte aannemen uw gebed voor
en na het eten goed te verzorgen ; vooral na het
eten.

3. * U zooveel mogelijk houden aan dezelfde
maat, welke ge na een tijd voldoende hebt bevon-
den.

4. - Buiten de maaltijden niet meer denken aan
eten oÍ drinken ; er niet over praten zonder nood-
zakelijkheid. Groote versterving voor sommigen !

5. - Zeker nooit klagen tijdens oÍ na de maal-
tijden. Mei alles tevreden zijn.

6. - Niet kieskeurig zijn : dit mag ik niet...
en dit ook niet...; eten wat er op talel komt. Nooit
uw voorkeur laten kennen.

7. - Niet eten en drinken buiten de maaltijden,
zonder noodzakelijkheid. Den snoeplust dapper te
keer gaan. Weg met alle weekelijkheid !

8. - Een beetje minder nemen dan men wel
wenscht, bijzonder van fijne gerechten, dessert,
enz...

9. - U ge.wennefl aan gewonen ftosÍ. Oeen ge-
zochtheid in de dagelijksche menurs.

10. - Onder de maaltijden op uzeg letten ; de
welgemanierdheid in acht nemen ; voorkomend
zijn en gedienstig voor uw geburen.

11. - U leeren yersÍerven bii elken maaltijd.
Loffelijke en heilzame gewoonte ; zoo bekomt ge
spoedig een zeker meesterschap over de zinne-
lijkheid en versterkt ge uw wilskracht.

B.y. .' elken maaliijd iets alstaan aan Maria.
Maria's part. 't Moet maar een kleinigheidje zijn
maar toch liefst een fijn beetje.

12. - Beslist nooit sterke dranken nemen. Dit
besluit moet bij elken Kern-Kruistochter vaststaan.
Zooveel mogelijk meedoen aan drankbestrijding,
vooral door het voorbeeld. Dit alles beoefenen in
geest van boetvaardigheid en eerherstel.
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,8.
DE ONTHECHTING.

O.-L.-Heer Jezus-Christus vraagt van ieder van
ons den geest vap armoede oÍ bnthechting, niet
de feit:lijke, werkelijke armoede of onthechtiig van
3lle1. Dit ware overigens niet mogelijk. O._L.lHeer
is de Wijsheid zelve en al wat Hij vràagt van ieder
is ook voor een ieder mogelijk. 

-Hij wï de maat_
schappelijke orde, door Hèm geschàpen, niet om-
verwerpen : daar ztrllen altijd rijken ziin en ar_
men. Maar allen roept Hij toe : hecht u toch niet
aan de goederen der aarde ! De rijke is arm van
geest als lij zijn hart niet vastwortelt in zijn
goederen, als hij ze op tijd en stond kan afstaan
om goede werken te steunen, en er niet meer ver_
langJ.dan hij heeft. Een arme is geen ware arme
als.hij afgunstig is op de goedeien, die hij niet
bezit.

De apothekers hebben vergif in huis maar zijn
daarom nog niet vergiftigd; zij hebben het nietin hun lichaam, nraar in hun apotheek. Zoo ook
met de rijkdommen, met onze goederen, ge moogt
ze wel hebben maar er niet door vergiftlgd wor-
den, als gij ze hebt in uw huis maar-nieï in uw
hart.

. Om waarlijk onthecht te wcrden, moeten we 't
leven leeren beschouwen in verband met de eeuwig_
heirl. We moeten leven in 't zicht vu, om eeríg
Goed : de Hemel. At de rest rijst door onze vin_
gers op 't uur van onzen dood, De hemel is onze
horizon.: ,«Zalig zijn de armen van geest, want
hunner is het Rijk der Hemelen ».

Aan ééne zaak kan de mensch niet onverschillig
blijven, kan hij zich niet onthechten : aan gelukï
<< Geen enkel hart verlangt naar olgeluk » 15ï. Ru_
gustinus). Juist in dien zucht naàr geluk open_
baart de ziel, d,at zi! uit God geboËn is. 'Cocl
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altijd onder dezelfde conditie : als 't u zalig is,
als 't God belieft.

3. U leeren onthechten van het leven. De dood.

Het is zoo natuurlijk te sterven als geboren te
worden. De gedachte aan den dood kweekt groote
zielen, zielen van zelfverloochening en onthechting.
Niet zoodanig uw huis moet ge verzekeren, maar
vooreerst uw ziel. Wij worden geboren om te
sterven en wij sterven om te leven. De groote zaak
van den mensch is het leven en de groote zaak van
het leven is de dood. Om dat één oogenblikje goed
te maken, hebben de heiligen alles opgeofferd wat
de wereld bezig houdt. Zij hebben zich blind ge-
staard op de eeuwigheid.

Leeren we dan Franciscus van Sales nazeggen :

« Ik zal er voor zorgen goed te leven en ik laat
verder aan God over de zorg van mijn dood. »

Zoo ook wat betreft de omstandigheden van on-
zen dood : waar, wanneer, hoe ? Leeren bidden :

« Heer laat me zalig worden en dan sterven zooals
't U believen zal ! >> Elke dood immers die God
voor ons beschikt, is voor ons ook de beste, als
we ons maar onderwerpen en hem .gewillig aan-
nemen.

Niet laf zijn tegenover den dood, b.v. ons zelve
niet paaien met allerlei illusies oÍ begoochelingen
aangaande onzen dood : « ik ben nog jong, goed
gezond, enz...» Neen, leeren den dood vlak in
de oogen te zien; wie dat regelmatig durft, wordt
een sterke ziel. lezus heeft ons niet alleen leeren
leven, doch ook leeren sterven, d.w.z. volledig over-
gegeven aan den driewerf H. Wil van den Vader.
rilie zoo sterft, sterft op 't hart van God.

De dood is de totale onthechting, willens of niet.
De dood is de groote dief : hij ontneemt ons alles,
wat van de aarde is; schudt ons heelemaal uit.
Als reisgoed nemen we niets mee dan onze goede
werken en verdiensten, Zijn testament maken : is
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likwideeren. Bereiden we ons voor op die algeheele
onthechtingsakte door een leven van onthechting,
dan wordt de dood de bekroning van een heerlijk
leven.

Nu en dan ernstig de voorbereiding doen tot
den dood. Ons familiarizeeren met de eeuwigheid,
met de gedachte aan het eeuwig leven. Onder de
Consecratie der H. Mis nu en dan denken ook aan
onzen dood en op voorhand ons leven opofferen
in vereeniging met Jezus, aan den Hemelschen Va-
der. Dit kunnen we ook bij de l2de statie. Dikwijls
bidden om een heiligen dood. Bidden opdat onze
dood een predikatie zij voor alle aanwezigen. Veel
denken aan de Zielen van het Vagevuur.

4, Onthecht zijn van goeden naam cn |aam;
achting.

Een goede naam is als een brevet : hij hecht
een grdoter waarde aan onze woor<Ien en wer-
ken. We zijn vooral gevoelig voor onzen goeden
naam bij onze oversten. Dit is zeer billijk : een
goede naam is noodig om veel goeds te doen; om
vertrouwen te wekken en om ons ambt rustig en
vruchtbaar uit te oefenen : vooral voor iemand,
die aan apostolaat doet. tWij van onzen kant zijrn
streng verplicht alles te vermijden, wat onzen goe-
den naam zou bevlekken of in gevaar brengen,
Nochtans niettegenstaande we onschulclig zijn of
er geen vrijwillige aanleiding toe geven,- rijden
we heel dikwijls over de tongen. Oedenken we dan,
dat onze goede naam aan Cod behoort, wij moeten
er ons van onthechten. Vandaar in ons meer en
meer de H. Onverschilligheid aankweeken ten op-
zichte van de achting der menschen; daar niet op
uit zijn ; er niet achter loopen, En worden we eens
gekleineerd en bepraat, kalm blijven, ons hart in
vrede houden en geduldig de tijd over dit alles
laten heengaan i zoo worden de zegepralen be-
haald op dat gebied. Leeren bidden voor hen
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vI.

De Matigheid tegenover de Gulzig-
heid of Onmatigheid.

A.

DE ONMATIGHEID.

Wat is zij?
Is misbruik maken van het genot, dat God heeft

ingeschapen in het voed.sel en drank, noodig tot
ons levensonderhoud.

In de gulzigheid ligt iets verkeerds, iets ongere-
gelds, namelijk : het zoeken van voedsel en drank
om het genot. Zoo wordt het genot een,,doel.

Om de gulzigheid dapper te keer te gaan, en zijn
smaak te leeren versterven, hoeven we enkele prín-
ciepen op het oog te lrouden.

t. 
- 

We moeten ons voeden, niet om ons lichaam
te dienen, maar om ons leveru te onderhouden, zoo-
danig, dat we ons kunnen kwijten van onze plich-
ten van staat,

Niet ons lichaam is dus het doel van onze voe-
ding, maar ons leven, we moeten ons, leven voeden,
We moeten ons dus voeden met hoogere bedoe-
lingen dan ons lichaam te laten genieten. Ook met
te etelr en te drinken, dienen we iets voor de eeuwig-
heid te winnen ; we moeten het dus doen ter eerc
Gods en volgens Gods bedoelingen.

Eéne zaak staat vast; we eten in het algemeen
veel te veel. We zijn vergeven van valsche meenin-
gen omtrent onze voeding. We kunnen het met veel
minder stellen. « De mensch botrwt alsof hij hon-
derd jaar zou worden en eet, of hij morgen ster-
ven moet », schreef reeds Hypocrates.

2. 
- 

We zijn niet gulzig omdat wij iets eten
dat lekker smaakt.
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llet genot, aan het cten en drinken verbonden, is
op zich zelf niet zondig. Dit genot komt van God,
om die.handelingen aangenamer, bijgevolg gemak-
kelijker te maken. Doch omdat onze natuur altijd
geneigd is om te overdrijven in het genieten, kan
ook dit genot een gevaar worden. We mogen het
aangename er van smaken, maar moeten het weten
terug te brengen tot Cod ; we moeten het be'
heerschen, d.w.z. de goede maat houden in alles
en altijd.

IEMAND IS CTJLZIG EN ZONDIGT MIN OF
MEER :

1. 
- 

AIs hii te veel eet oI drinkt, d.w.z. meer
dan voor zijn levensonderhoud noodig of nuttig ie
Hoeveel staat de matigheid ons toe ? De maat wordt
natuurlijk bepaald door het doel waarvoor iets
dienen moet. Het doel der voeding is : ons levens-
onderhoud. We moeten dus zooveel gebruiken als
we noodig hebben. Zeker nooit eten tot men niet
meer kan.

2. 
- 

Als hij eet zonder de minste noodwendig-
heid, d,,i. zonder werkelijken honger te hebben, en-
kel om toe te geven aan zinnelijken lust, b.v. snoe
pen om te snoepen; of eten te pas en te onpas.

3. 
- 

Als hii bown zijn stand en fortuin uitg*
zochte spijzen en dranken gebruikt; dan zoekt
men feittÍijk een fiiner genot.

4. 
- 

Als men vraatzuchtig te werk gaat : binnen
stompen, slokken.

ZONDE :

Doorgaans is de gulzigheid uiteraard slechts een

dagelijksche zonde. Toch kan zij door bijkomende
omstandigheden groote zonde worden.

1. 
--Groote zonde is het de gewoonte te hebben

niet te eten om te leven, maaÍ te leven om te eten,
Dus eten en drinken beschouwen als levensdoel en
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is de juiste maat te houden. Onder dit gevaar heb-
ben alle heiligen geleden en gezucht.

(S. Aug. X-31. Confes.)
De personen, die er te zeer op uit zijn goed te

eten en te drinken, zullen nooit hoog stijgen in
geestelijk leven.

(Luc. XXI, 34).
<Zoo gii uw vijanden wilt overwinnen, begin

met de gulzigheid».
(Lod. van Grenada).

« Cij moet eerst en vooral in u de gulzigheid
bekampen, want zoo gij niet zegepraalt over haar,
zul! gi! vruchteloos arbeiden aan de andere deug-
den >.

De H. Petrus geeÍt de rnatigheid aan als het
noodzakelijkste middel om den duivel te weer-
staan en te wederstreven.

(l Petr. V-8).

C.

PUNTETí.

l. - De overtuiging opdoen dat ge ook als
christen, als leerling van O.-L.-Heer Jezus-Chris-
tus aan taÍel zit. Christelijk zijn veronderstelt ma-
lig-ziin; christelijk ziln veronderstelt immers
Christus' geest. Neem dan uw maaltijden :

a). in den geest van dankbare wederliefde : n.l.
gedenkende de goedheid Gods, die u dit alles op-
dient; en met het inzicht uw herwonnen krachten
weer edelmoedig te besteden in den dienst van
Cod en de zielen.

b'1. in geest tan nederigheid .. gedenkende, dat
ge uw voedsel niet eens verdiend hebt.

Zoodoende volbrengen wij den hartewensch van
S. Paulus (l Cor. X, 5l) : <Hetzij gij eet of
drinkt... doet het ter eere Gods».
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2. - De gewoonte aannemen uw gebed voor
en na het eten goed te verzorgen ; vooral na het
eten.

3. * U zooveel mogelijk houden aan dezelfde
maat, welke ge na een tijd voldoende hebt bevon-
den.

4. - Buiten de maaltijden niet meer denken aan
eten oÍ drinken ; er niet over praten zonder nood-
zakelijkheid. Groote versterving voor sommigen !

5. - Zeker nooit klagen tijdens oÍ na de maal-
tijden. Mei alles tevreden zijn.

6. - Niet kieskeurig zijn : dit mag ik niet...
en dit ook niet...; eten wat er op talel komt. Nooit
uw voorkeur laten kennen.

7. - Niet eten en drinken buiten de maaltijden,
zonder noodzakelijkheid. Den snoeplust dapper te
keer gaan. Weg met alle weekelijkheid !

8. - Een beetje minder nemen dan men wel
wenscht, bijzonder van fijne gerechten, dessert,
enz...

9. - U ge.wennefl aan gewonen ftosÍ. Oeen ge-
zochtheid in de dagelijksche menurs.

10. - Onder de maaltijden op uzeg letten ; de
welgemanierdheid in acht nemen ; voorkomend
zijn en gedienstig voor uw geburen.

11. - U leeren yersÍerven bii elken maaltijd.
Loffelijke en heilzame gewoonte ; zoo bekomt ge
spoedig een zeker meesterschap over de zinne-
lijkheid en versterkt ge uw wilskracht.

B.y. .' elken maaliijd iets alstaan aan Maria.
Maria's part. 't Moet maar een kleinigheidje zijn
maar toch liefst een fijn beetje.

12. - Beslist nooit sterke dranken nemen. Dit
besluit moet bij elken Kern-Kruistochter vaststaan.
Zooveel mogelijk meedoen aan drankbestrijding,
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alleen is ons éénig, onvergankelijk, volmaakt ge-

luk. Hoe meer wij Ood zoeken, hoe gelukkiger wij
zijn. Alleen in het dienen van Cod vindt ons hart
de zuiverste voldoening, het reinste geluk.

De onthechting is de grondslag der volmaaktheid.
Leer u onthechten en ge leert u volmaken.

De H. Bernardus zegt : « God laat niemand zon-
der vaderland ». In de mate waarin wij ons hart
losmaken van de aardsche goederen, zullen wij
het vaderland van God en het onze, n'1. het Rijk
der Flemelcn bekomen.

C.

PUNIrEN.

l. - U leeren onthechten van personen.

De onthechting is niet synoniem van harteloos-
heid. Het is immers een gebod : Ouders, bloed-
verwanten en alle menschen te beminnen ; dat kan
dus niet tegen de deugd van onthechting zijn. We
hebben een hart. Iemand beminnen, die onze ge-
nègenheid verdient, is niet tegen de deugd van
onthechting, zoolang er niets ongeregelds in voor-
komt, m.a.w. zoolang wij onze gevoelens van ge-
negenheid meester blijven en ons hart trachten
in vrede te houden, als we die gelieÍde personen
zien heengaan of als wij ze moeten verlaten. Als
we ons dan volkomen kunnen onderwerpen aan
de Goddelijke Voorzienigheid ; als we dan, niet-
tegenstaande onze droefheid, ons hart in vrede
houden, dit is accoord met Gods H. Wil, dan be-
oeÍenen wij de onthechting, dan ziin wij op dit
punt arm van geest, We moeten daarom regel-

" matig onze ouders, bloedverwanten en alle per-
sonen, die ons dierbaar zijn, leeren toevertrouwen
aan Maria's Hart onze Moeder. Dan al te drukke
kommer verdrijven. En komt het uur van scheiden,
dan zachtjes het verdriet tegen gaan, denkende

18

aan bovennatuurlijke dingen. Wie zich zulke ge-

steltenissen eigen maakt, beoelent reeds een hoo-
gen graad van volmaaktheid.

Hetzelfde voor : plaatsen, anbten, geld en goe-
deren.

2, lJ leeren onthechten van de gezondheid : niel
te angstvallig ziin aangaande uwe gezondheid. Niet
te kleinzeerig noch kleinmoedig : leve Jezus, leve
de tandpijn I De gezondheid is een eigendom,^ook
hiervan moet gij u leeren onthechten. Ze in Gods
handen geven. De gezondheid staan wii het nood-
ste af. In ziekte of allerlei miseriekes van 't leven,
uw hart weer in vrede houden, overgegeven aan
Gods Welbehagen. Nooit toegeven aan moedeloos-
heid ; moedeloosheid is een besmetteliike ziekte.
De ziekte evenals de gezondheid is een cadeau
van O.L.-Heer. Hij zendt ze over om uwe deug-
den solieder te bewerken, en opdat gij uw verle-
den weer zoudt goed maken en een nieuw fortuin
van verdiensten inzamelen. Zoo beschouwd is zii
een kostbaar oogenblik in uw leven.

Goed gedragen geelt gij in den tijd van ziekte
meer liefde en glorie aan God door het beoefenen
van soliede deugden dan op gansche tijdvakken in
uw leven. Maak dus elke ziekte zoo winstgevend
mogelijk. Leer u op voorhand reeds voorbereiden
op de ziekte door een kalm en betrouwvol berusten
in Gods liefde. Komt ze dan éénmaal, dan moogt
ge ook ten volle rekenen op Gods gratie en zult
ge uw hart in vrede kunnen houden, overeenkoms-
tig Cods H. Wil.

In ziekte zult gij stipt den raad volgen van den
geneesheer en voor de rest uw genezing aan Ood
overlaten. Als er naar uw toestand gevraagd wordt :

eenvoudig zeggen wat er van is. Soms moogt ge

wel eens uw nood klagen als ge maar in 't op-
perste punt van uw ziel berust in Gods H. Wil. Zoo
ook moogt ge bidden om uwe genezing, maar
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ï

zich niet storen aan goddelijke en kerkelijke gebo-
den.

2. 
- 

Die er bun gezondheid grootelijks door be-
nadeelen.

9: - Die zich door gutzigheid in de onmogelijki
heid brengen zware verplichtingen te vervullen :
het bijwolen der H. Mis op Zon- en Feestdagen,
hun schulden te betalen, hun huisgezin te onàer-
houden.

4. 
- 

Die zich volslagen dronken drinken.

KWADE GEVOLCEN :

t. 
- 

De onmatigheid in eten en drinken schaadt
onbarmhartig aan de gezondheid. Vroegtijdige
dood.

2, 
- 

De meeste menschen zouden meer hart
hebben, als ze minder maag hadden I Onmatigheid
kweekt egoïsten in hoogen graad.

3. 
- 

Zij verstompt het verstand. « Een goedge-
vulde maag brengt geen scherpzinnig virstand
voort »

(S. Hieronymus. Ep. ad. Nep.).
De onmatigheid brengt het verstand in den toe-

stand van een walmende lamp.
« Niets is verderfelijker dan onmatigheid ; zij

maakt den geest stompzinnig en dof ; zij belet de
werking der hersenen en beneemt het verstand
alle doorzicht »

(H. Joh. Chrysostomus. Hom. 44 in Joannem).
4. 

- 
Zii ondermijnt den wil en brengt tot wits-

luiheid. Zij verlamt den werklust.
5. 

- 
Zii is de giftbron van heftige bekoringen

tegen de kuischheid. Zij brengt het hart in een
toestand van een vunzig moeras.

« De wijn bij de Jeugd is een dubbel vuur van
onkuischheid ».

(S. Hieronymus).
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« Hct vatt zeer moeilijk
rcn in overdaad ».

de kuischheid te bewa-

(S. Hieronymus).
« Als men een vrachtboot overbelast, gaat ze

aan haar last ten gronde. Zoo gaat het ook met
ons lichaam, als het zwaarder wordt geladen dan
waarop het berekend is, kan het den last van die
onverteerbare dingen niet dragen; komt het op
de gevaarlijke zee, dan gaat het zinken en ver-
gaat met man en muis ».

íH. Joh. Chryst. in Joannem).
« De eerbaarheid kan zonder matigheid niet vei-

llg zijn ».
(S. Hieronymus).

M.a.w. : de onmatigheid verstoffelijkt heel den
mensch. Onze wereld is en leeft zoo stoffelijk-zin-
nelijk, zoo onkuiech, omdat hii zoo onmatig te
werk gaat.

B.

DE MATICITEID.

Wat is zij?
Is een van de i,ier zedelilke deugden, ons inge'

stort tegelijk met de Heiligmakende Genade ; zii
zoekt in allcs, ma«r ook in eten en drinken, God
te behagen met te handelen volgens Ziin bedoe-
lingen.

Zij regelt dan ook onzen lust naar en het ge-

bruik van sPijs en drank,
Zonder de deugd van matigheid is een chris-

telijk leven niet in den haak.
De matigheid kweekt een zedelijk-sterk geslacht.

De smaak :

Het gevaar I'oor den smaak ligt hierin, dat wij
hem eenigermate nroeten voldoen en het moeilijk {
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