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verzwakt
het
en schokt
het zenuwstelsel.
verzwakt
het hart
enhart
schokt
het zenuwstelsel.

B.v. : wanneer
wij toornig
B.v. : wanneer
wij toornig
bij het bij het aanworden worden
aanhoe onrechtvaardig
schouwen,
de wereld
hoe onrechtvaardig
schouwen,
de wereld
te werkte werk
en hoe de eenvoudigen van harte misgund
en
gaat en gaat
hoe de
eenvoudigen
harte
misgund
van
en
Dieistroon
een ijver.
eerder
misdeeldmisdeeld
worden.worden.
Die troon
eerderiseen
ijver.
een overste
Wanneer
ouder
een het
het kwaad
een overste
Wanneer
oÍ een oÍ
ouder
kwaad
bestraffen
met gestrengheid.
zijn verontwaarbestraffen
met gestrengheid.
Ze zijnZe
verontwaardigd
het bedreven
omdat
digd over
hetover
bedreven
kwaad, kwaad,
omdat zij
hem,zij
diehem, die

« Nijd
en gramschap
verkorten
de levensdagen
».
gramschap
« Nijd en
verkorten
de levensdagen
».
(Eccli., XXX, 26).
(Eccli., XXX,
26).
Het uerstand
er :onder
: de grammoeuerstand
2) Het 2)
lijdt er lijdt
onder
de grammoedige kan niet rustig meer nadenken, oordeelen
en
dige kan
niet
rustig
meer
nadenken,
oordeelen
en
doet dommigheden,
onrechtvaardigheden
zegt enzegt
doetendommigheden,
onrechtvaardigheden
en wreedheden,
waarover
soms
zijnlang
leven lang
en wreedheden,
waarover
hij somshijzijn
leven
moet treuren.
moet treuren.

kwaad bedreef,
het bedreef,
liefhebben
hem
zoo graag
het kwaad
liefhebben
graag
en hemen
zoo

De naastenlietde
er :onder
: hij wordt
3). De 3).
naastenlietde
lijdt er lijdt
onder
hij wordt

losscheuren
ziin ondeugd,
zouden zouden
losscheuren
van ziinvan
ondeugd,

kruis
eenvoor
voor anderen
engedurig
denkt gedurig
een kruis
anderen
en denkt
dat de dat de
eenzijn
kruis
zijnhem,
voorMen
hem,
Menniet
weet niet
anderenanderen
een kruis
voor
weet
op denhoe
duur,
hoemenschen
zulke menschen
aan te pakmeer opmeer
den duur,
zulke
aan te pakze alles
nemen
alles verkeerd
op, alles
leggen
alles verken; zeken;
nemen
verkeerd
op, leggen
verkeerd
Hetwordt
leven onmogelijk
wordt onmogelijk
met zulke
keerd uit.
Hetuit.
leven
met zulke
lui.
lui.
De gramschap
de oorzaak
van krakeel,
De gramschap
is ook is
deook
oorzaak
van krakeel,
schimpwoorden,
spot, kwaadspreken,
laster, wraakschimpwoorden,
spot, kwaadspreken,
laster, wraakgierigheid,
verbittering,
en zweren,
gierigheid,
verbittering,
vloekenvloeken
en zweren,
slaan slaan

niet, wanWij worden
maar zondigen
toornig,toornig,
niet, wanWij worden
maar zondigen
onze verontwaardiging
keerenons
tegen ons
wijverontwaardiging
neer wijneer
onze
keeren tegen
eigen zelven,
tegen
onszeggen
eigen zeggen
enons
eigen zelven,
eigen
wat de wat de
en tegen

David
man t
totzei
zei zijt
: « Gij
pröÍeet pröÍeet
Nathan Nathan
mandie
t
tot David
: « Gij
die zijt
leven verbeteren
I » (2
Oijuw
moet
uwverbeteren
leven
I » (2 Kon.
12Kon.
: 7) 12 : 7)
Oij moet
niet, wanmaar zondigen
Wij worden
niet, wantoornig,toornig,
maar zondigen
Wij worden
te strijden
wij toorn
dezen gebruiken
toorn gebruiken
om te om
strijden
wijneer
dezen
neer

ziel,bizonder
in het bizonder
de vijanden
onzer
in het
vijanden
onzer ziel,
tegen tegen
tegen detegen

en moorden.
en moorden.

gewoonten
en ongeregeldheeigene kwade
onze kwade
gewoonten
en ongeregeldheonze eigene

Deman
Wijze
man
« Wie gemakkelijk
De Wijze
zegt
gram- gram: «zegt
Wie:gemakkelijk
wordt,
vele zonden
moedig moedig
wordt, zal
lichtzalinlicht
veleinzonden
vallen. »vallen. »

ook is ijver.
ook Dit
is ijver.
den. Ditden.

goede,
ijver
De ijver
het voor
vurige
goede,
heil het
der heil der
hetvoor
De vurige
voor
hetvoor

(Prov. XXIX,
22) : zondigen
door gedachten,
(Prov. XXIX,
22) : zondigen
door gedachten,

glorie
een wettige
dus
of devan
van
zielen
een
wettige
God
is God
dus is
zielen of
de glorie
geheel
is, zoolang
in 't niet
niet ongeregeld
toorn
is, zoolang
ongeregeld
in 'tdiegeheel
toorn die

en werken,
allende
tegen
de naastenliefde.
woordenwoorden
en werken,
allen tegen
naastenliefde.
Een grammoedige
geeft
veel ergernis,
vele
grammoedige
4.) Een4.)
geeft veel
ergernis,
vele

en beheerscht
hij beteugeld
blin-niet blinmen en
nietmen
bliift enbliift
en beheerscht
hij beteugeld

slechte voorbeelden.
slechte voorbeelden.

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

DE BECIITMATIGE
GBAMSCEAP
DE BECIITMATIGE
GBAMSCEAP
OT

werk gaat.
te werktegaat.
delings delings
God daarzijn, moeten
die vurig aangelegd
God daarzijn, moeten
aangelegd
Zij, die Zij,
vurig
groote zegegeen zegekan
eerder danken.
voor danken.
groote
geen
De ijverDe
kanijver
voor eerder
gramschap.
Zij
die heilige
pralen behalen
gramschap.
Zij
die heilige
pralen behalen
zonder zonder
een stuwkracht.
wordt
stuwkracht.
wordt een
haat de
tegen
Geen heiligheid
dwa-de dwahaat tegen
zonder zonder
heiligheid
« Geen «
pater Faber.
! » schrijlt
pater Faber.
schrijlt
ling ! » ling
met
welk een
die Herder,
Goede Herder,
Zie O.L.-Heer,
met welk
een
die Goede
Zie O.L.-Heer,
den Tempel
toorn
hij de Schacheraars
Tempel
uit den uit
de Schacheraars
toorn hij
heiligenheiligen
II, 14,25r.
(Jo. II, (Jo.
14,25r.
zweeptezweepte
gulden raad
den raad
ons nochtans
gulden
aan denaan
HoudenHouden
we onswe
nochtans
toorn van
: « Uwweze
toorndeweze
van S. Bernardu§
toorndevan
: « Uw toorn
van S. Bernardu§

OT

TOORil.
TOORil.

Niet
elke vrijwillige
opwelling
oI van
uiting van
Niet elke
vrijwillige
opwelling
oI uiting
gramschap
is ongeregeld
of zondig.
gramschap
is ongeregeld
of zondig.
gramschap,
is een redelijke
Daar isDaar
gramschap,
een redelijke
dus eendus
wet-een wetja, gramschap,
tige, zelfs een plichtmatige,
heilige gramschap,
ja,
plichtmatige,
tige, zelfs
een
heilige
ze gebruikt
een
edel
gebruikt
als menals
ze men
tot een tot
edel
doel
endoel
als en
ze als ze
perken
blijft de
binnen
de der
der zelfbeheersching.
perken
blijft binnen
zelfbeheersching.
36
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nuttelooze vergaderingen. We zijn slaven van bagatellen en onbenulligheden. Leer kiezen wat het
noodzakelijkste is en leer aizeggen wat u minderwaardig schijnt.
16.
Leer vooral bovennatuurlijk werken, verhef nu- en dan uw hart tot God door een schietgebed : « elke stap, elk woord, elk letterke, elk gebaar, voor U mijnGEWETENSONDERZOEK
Jezus, U aangeboden door Maria ». Wat niet voor God is gedaan,
DOOR is eeuwig vert
loren. Welk een verlies t een eeuwig verlies
t.
M.
VAN
goedepr.werken.
17.
Geestdriftig staan voorEYCK
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 ofÍensief. Christus moet heerschen en wil heerschen
cloor u !
Aeet Hem uw eerewoord !

VAN

steed, hangt een graad van slorie vast voor de

PU NTEN

DE GBAMSCHAP I§ DOODZONDE.

de wraak de vergevingsgezindheid cn
lingen komen op als kokende melk, maar zljn ook
vredelievendheid.
weer terstond vergete.n.
als men die bewegingen
erger,
2, WAT
't Wordt
IS DE
ZACHTMOEDIGHEID
?
temperen ; dan slaan ze weldra, als een
niet leert
Degevoed
zachtmoedigheid
is tol
de deugd,
waardoor
heftigheid,
driÍ- wll
wordt, over
vuur, dat
ongeregelde opwellingen
gramschdp
de kortgebondenheid,
vanmen
zich zoowelen
waardoor
tigheid,
ie onderdrukken
en de boos
rechtmatige
maakt datgramschap
mctt
en onbarmhartig
onbedwongen
binnen en
de grenzen
te houden
haararmen,
door de
rede en
gestikuleert
rood
met zijn
molenwiekt
voor geschr
even. domme dingen donen allerlei
alsgeloof
een kreeft
wordthet
De zachtmoedigheid
vrede,
vreugde en zon
met zijn
oogen.
men bliksemt zaait
dert waarbij
l)e zachtmoedigheid
dat men zich nietmaakt
Gaatlevenswegen.
3. op 'tonze
soms zoo verre,
mensch beminnelijk.
kan
men
elkaar
te
Íilf
meer-den
bedwingen
en
dat
« Leer
van er
Mij,
dat Ik zachtmoedig en ootmoegaat ; dan
vallen
troeven.
van harte» (Matth.
1l). overslaan
scheidt
tot deze
kunnen
tempeesten
4, ciig ben
Jezus
- Zslke
twee
deugden niet, omdat zij niet kunnen geschelwreedhcid.
gaan
worden.ontaarden
We kunnen
één been
en
haat
\uraak
en
totniet
en op
5. denKunnen
we
kunnen Jezus
volgen tenzij
zachtmoedig en
tot niet
het laagste
: moord.
ontaarden
verder
ootmoedig van harte.
EIOEN AAN DE JEUCD.
vooRAL
Tegenover

onrecht ons aangedsan ol aan hen, die we beminWanneer men vrijwillig iemand verdiend of. onnen.
yerdiend,
maar
zonder ertoe overkomt,
gemachtigdvooral
onaangenaams
ons iets
« Als
oÍ gerechgeschiedt,
tigd dit
te zijn,
plotseling
onverwacht
ofwel uit
en haat,
een groot
kwaad toewanneer
brengt,
er in ons binnenste een opvlamming des
ontstaat
beweging,
heÍtige
Wijeen
gemoeds,
zondigen
min ofeen
wraakgevoel,
meer
zwaar
door gramschitp
:
aanzet
tot ontevredenheid, tot harde woordie ons
wij, »niet gedreven door liefde, maar
harde daden.
den, totWanneer
».)
door
ongeregelden
voor iedereen
ijver iemand
P. Zey,
S. J. « De Deugd
zijn zonde
verof hemisdaarover
anderen
een kortstondig
gramschap
enkel
aanklagen.
dus niet bij
Dewijten
.Alsofwij,
zonder gegronde reden, aan onze geopvliegen.
opstuiven
voelens van gramschap
toe- als
geven;
zij een
omdat
voedsel
blijven
iets
venijnigs
is
Gramschap
wij ze vrijwillig
onderhouden
gevoelens
geven
van wraak. ; als wij ze blijven
is
aan
koesteren,
gepaard aande vlam
gramschap
gaatof
doorgaans
der vijandschap
dezelfs
Daarom
in haat.
ons binnenste.
met wakkeren
een zekeren
een ge-voorkunnen
moeilijk
Wanneer wij
in den geest
gezegden
menschen
scherpe
Crammoedige
ver-hoofd
die wij onzefl
minder moeilijk
en niet
evenmensch
naar het
onrecht vergeven
Iedenbereiden,
dragen
getenzullen
hun
enin
zij slingeren
steken het
van
te Ínouw
voren en
de antwoorden
;
maken,
die wij.grantmoedige
zullen geven opmenschen
? Omdat
Waarom
de woorden,
haat.gereed
ziininbrengt.
en door het
hij vermoedelijk
gewoonliik
tegen ons
hoogmoedigen
ook die
zich pijnlijk
hebben, ziiwordt,
dat zonde
zii te lijden
Onze
onrecht,
van gramschap
natuurlijk,
o{ en
gerninacht
zich
grooter,doordat
zrize
des tevoelen,
naarmate
beteedigd.
verzwaard
wordt
verbitterd
veracht
denken.door gevoelens van wraak en vergelding.
met zichingenomen
meer
een mensch
Hoe Wij
zondigen
niet, wanneer
wijistoornig
worden,
gevoeli- opis, des
hij uit
zelf,maar
d.i., hoe
onzehoogmoeciiger
toorn voortkomt
plotselinge
een te
hij opneemt aanger is
hij voor
zulke
welling
hijbeleedigingen,
slechts enkeledie
oogenblikken
; als
menhoogmoedige
Vandaar dat
verachting.
als een
houdt;
niet doordacht
is en
onderdrukt
wordt,
zetten, is;
bloedmeester
kwaad weer
ook verstand
het meeste
zich ons
schen
zoodra
zichzelven
ziiil blootgesteld
het meest
vermits
geen toestemming
wantzijwaar
is vanaan
denvlagen
wil, daar

aan dezijn
De leerlingenisvan
moesten
als lamvooral eigen
Deze «hooldondeugd
Jeugd.
Jezus
(Matth.inXalles,
meren
onder
wolven » hevig
zijndedoorgaans
harten
; Luc.enX).
Jonge
leed
doet en
hun
De ook
al wathet
zachtmoedigen
land
beërven
hevig tegenzullen
keeren «zich
zich verlustigen
in overvloed
kwetst.
van vrede » (Psalmist
of hun eigenliefde
ol wringt
1l).
36, hoofdondeugd
wordt gematigd door de
Deze
ondervinding
uitdes
in vrede
en demen
God
vredes en der
waardoor
der jaren
wijsheid<< Leeft
waard zijn
metvele
» (ll niet
13, 1l).
geleerd
zal dat
u zijn
Cor.eens
zaken
heeftliefde
Ik boos
smeektedan,
dat gij
uw gematigd
roeping waarwordt ook
maken.
Ze wandelt
er zich «om
zachtmoedigheid...
elkander in liefde
dig... met alle
door de zellbeheersching
vooral
en getemperd
geestes
goed ruiter
voor
wordendes
beijverend
de eenheid
verdragend,
om leert
nren een
waardoor
èn
band harten
ontbreken
bewaren
denionge
des vredes
» (Ephes
.Aan
hart. in
zijn te
eigen

vanjsgramschap.
van zonde geen sprake.

t-3). van jaren èn de zelfbeheersching.
de wijsheid

Wie deze opwellingen of vlagen van gramschap
niet op tijd beheerscht, wordt een driftig karakter"
B.
VERSCHILLENDE CRADEN VAN GRAMSCHAP :
ZACTITIYIOEDIGEEID.

IV,

grammoedig te worden, het
« Dè
Het gramschap
is menscbeiijk
overwinnen
gramschap
is christelijk
af te leggen. » (S. Hier.
sterke zinnen.
Is werkdevan
't
Ep. ad Dem).
gramschap
eigen, plots
is den
En « «het
Laat
zelfsdwaze
uw oÍfergave
voorinhet
altaar, om u
zegt
God zelf
in de H. Schrift.
schieten
op teeerst
met>>,uw
broeder
». (Matth. V.
te verzoenen

DE

In den eersten graad is zij niets dan be1.
-waardoor
van ongeduld,
opweÍlingen
wegingen,
Tegenover
de gramschap
staat de
zachtmoezich slechtgemutst, slechtgeluimd toont bij 't
mendigheid.
minste dat ons tegengaat of -slaat' Zulke opwel34

70

-

vroeger te herstellen.
15.
Tiid maken. Ontvlucht zooveel mogelijk

12.
d d,e verueling onder uw werk ; leer
- Bestrij
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

de werkzaamheid.

weinig tijd hebben, omdat wij er zooveel verliezen.
Bezig zijn is nog niet attijd werken. Daar zijn bezigheden die dichter bij de luiheid staan dan bij
zen) dan datgene, wat ge doen moet (b.v. uw klas-

elk oogenblik te heiligen. De duivel verliest zijn
tijd niet. Ziit ge overtuigd van de waarde van den
tijd ? (Apoc. XII, 12.)
11.
niet verspillen aan beuzelarijen
- Uw tijd
ol níetigheden.
Ook uw tijd niet verspillen met iets
anders te doen (iets, dat ge gaarne doet, b.v. le-

eeuwigheid. De tijd van ons leven bestaat uit een
aaneenschakeling van handelingen welke zullen gewogen worden. Zij zttllen over-onze eeuwigheid beslissen. De tijd is een groote §enade : speel er niet
mee. Tijd is geld, zegt de Engelschman, wij zeggen : tijd is eeuwigheid. Door den tijd goed te leeren besteden, zullen we ook gemakkelijker leeren'
pen we de eeuwigheid. Aan elk oogenblik, goed be-

kan doen. > Dus doorbijten en met 't moeilijkste
het eerst beginnen.
10. * laloersch zijn op uw tijd,. hij is z6ó bitterkort. Woekeren met den tijd. Door den tijd koo(Prov. 12, v.

22-23; 38-48).

10.)

(Zie verder
: « De Christelijke Liefde »,
ONHEILEN.
VEELover
VANDAAR
Het43.)
lichqam lijdt onder de gramschap : zij
l.\blz.

38
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nuttelooze vergaderingen. We zijn slaven van bagatellen en onbenulligheden. Leer kiezen wat het
noodzakelijkste is en leer aizeggen wat u minderwaardig schijnt.
16.
Leer vooral bovennatuurlijk werken, verhef nu- en dan uw hart tot God door een schietgebed : « elke stap, elk woord, elk letterke, elk gebaar,
voor U mijn Jezus, U aangeboden door MaGEWETENSONDERZOEK
ria ». Wat niet voor God is gedaan, is eeuwig verDOOR
verlies t een eeuwig verlies t
loren. Welk een
pr. voor goede werken.
17. t. M.
Geestdriftig
VAN EYCK
- geven; leerenstaan
meedoen in werken van
U leeren
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 ofÍensief. Christus moet heerschen en wil heerschen
cloor u !
Aeet Hem uw eerewoord !

VAN

PU NTEN

DE
GBAMSCHAP
ol DOODZONDE.
aan hen, die we beminons aangedsanI§
onrecht

op alsdekokende
melk, maar zljn
Tegenover
lingen komen
de wraak
vergevingsgezindheid
cn ook

vredelievendheid.
weer terstond vergete.n.

nen.

Wanneer men iets
vrijwillig
iemand verdiend
of. onoverkomt,
vooral
onaangenaams
« Als ons
yerdiend,
maar zonder
ertoe gemachtigd
oÍ gerechgeschiedt,
en onverwacht
dit plotseling
tigdwanneer
te zijn, ofwel
uit haat, een groot
kwaad toe- des
een opvlamming
ontstaat er in ons binnenste
brengt,
gemoeds, een wraakgevoel, een heÍtige beweging,
Wij
zondigen min of meer zwaar door
gramtot harde
woordie ons aanzet tot ontevredenheid,
schitp :
den, tot harde daden. »
gedreven door
WanneerP.wij,
liefde,
maar».)
iedereen
voor
Zey,niet
S. J. « De Deugd
door ongeregelden
ijver iemand zijn zonde vergramschap is dus niet enkel een kortstondig
wijten De
of hem
daarover
bij
anderen aanklagen.
of opvliegen.
opstuiven
.Als
gegronde reden, aan onze gewij, zonder
omdat zij een toeis iets venijnigs
voelensGramschap
van gramschap
voedsel blijven geven; als
geven is aan gevoelens van wraak.
wij ze
vrijwillig
onderhouden
wij ze blijven
; alsdoorgaans
gepaard
gaat
de gramschap
Daarom
koesteren,
ofzekeren
zelfs de
vlam der vijandschap aanhaat.
met een
wakkeren
in ons
binnenste.
Crammoedige menschen kunnen moeilijk een geWanneer wij in den geest scherpe
gezegden voor- verIeden onrecht vergeven en niet minder moeilijk
bereiden, die wij onzefl evenmensch naar
het en
hoofd
dragen
geten
in hun Ínouw

2,

Wordt erger, als men die bewegingen

een

Deze hooldondeugd
Jeugd.
« De leerlingen van Jezus moesten zijn in
lam- en
harten zijn doorgaans hevig als alles,
Jonge
meren
onder de wolven » (Matth. X ; Luc.
leed doet
hunX).
keeren zich ook hevig tegen al wat
« De zachtmoedigen zullen het land beërven en
wringt of hun eigenliefde kwetst.
zich ol
verlustigen in overvloed van vrede
» (Psalmist
Deze hoofdondeugd wordt gematigd door de
36, 1l).
wijsheid der jaren waardoor men uit ondervinding
<< Leeft in vrede en de God des vredes en der
niet eens waard zijn
heeft geleerd dat vele zaken
13,
liefde zal met u zijn » (llmaken.
wordt ook gematigd
er zich om boos te Cor. Ze 1l).
« Ik smeek dan, dat gij wandelt uw roeping waarde
zellbeheersching
getemperd
door
vooral
en
met alle zachtmoedigheid...
elkander in liefdevoor
dig...
nren een goed ruiter leert worden
waardoorbeijverend
geestes
verdragend,
om de eenheid
ontbreken èn
hartendes
hart. .Aan

zijn eigen
ionge
in den band des
vredes » (Ephes IV,
te bewaren
de wijsheid van jaren èn de zelfbeheersching.
t-3).

niet op tijd beheerscht, wordt een driftig karakter"
B. CRADEN VAN GRAMVERSCHILLENDE
SCHAP :

DE

't

-IS DE
WAT
ZACHTMOEDIGHEID
?
als
temperen
niet leert
; dan slaan ze weldra,

vuur, dat gevoed wordt, over tol heftigheid,
De
zachtmoedigheid
is
de
deugd,
waardoor
wlldriÍmen zich zoo
tigheid, kortgebondenheid, waardoor
gramschdp
de ongeregelde
opwellingen
van
welen
boos maakt
dat mctt
onbedwongen en
ie onderdrukken
gramschap
enonbarmhartig
de rechtmatige
met zijn armen, rood
en tegestikuleert
molenwiekt
binnen
de grenzen
houden haar door de rede en
wordt als een kreeft en allerlei domme dingen dongeschr
het geloof
voor
even.
metvreugde
zijn oogen.
dert waarbij men bliksemt
De
zachtmoedigheid
vrede,
zaait
en zon
verre, dat men zich niet
Gaat soms
3. levenswegen.
op onze
l)ezoo
zachtmoedigheid maakt
- 't
kan
bedwingen
en dat men elkaar te Íilf
mensch
den meer
beminnelijk.
gaat danMij,
vallen
« Leer ;van
daterIktroeven.
zachtmoedig en ootmoe4,
Zslke tempeesten kunnen overslaan tot
(Matth.
ciig ben
van
harte»
1l).
Jezus scheidt deze
tweewreedhcid.
deugden niet, omdat zij niet kunnen geschelhaat
Kunnen
ontaarden
tot op
en \uraak en
5.
gaan
den worden.
We kunnen
één been en
- ontaarden
totniet
het laagste : moord.
verder
we kunnen
Jezus niet volgen tenzij zachtmoedig en
EIOEN AAN DE JEUCD.
vooRAL
ootmoedig
van harte.
is vooral eigen aan de

het
; zij steken
zullen slingeren
en van te
de antwoorden
menschen
Waarom ? Omdatvoren
haat.
.grantmoedige
gereed
maken, die wij zullen geven
opziin
de woorden,
en door het
gewoonliik
hoogmoedigen
ook
die hij
vermoedelijk te lijden
onshebben,
inbrengt.zii zich pijnlijk
onrecht, dat zii tegen
Onze zonde van gramschap
wordt,
gerninacht o{
zichnatuurlijk,
doordat zri
beteedigd. voelen,
grooter, naarmate ze verzwaard wordt en
des te
veracht denken.
gevoelens van wraak
verbitterd
en vergelding.
is met zichmeer
een mensch ingenomen
Hoedoor
Wij
zondigen
niet,
wanneer wijhij
toornig
is, desworden,
te gevoelihoogmoeciiger
zelf,
d.i., hoe
maarger
onze
toorn
voortkomt
uit een plotselinge
opdie hij opneemt
is hij
voor
zulke beleedigingen,
welling
alsverachting.
hij slechtsVandaar
enkele oogenblikken
aan-mendat hoogmoedige
als ;een
houdt;
nietzich
doordacht
en onderdrukt
wordt,
zetten,
kwaad bloed
ook hetismeeste
schen
zoodra
ons verstand
zichzelven
weer meester
aanis;
vlagen
ziiil blootgesteld
zij het meest
vermits
geen toestemming is van den wil, daar
wantvan
waar
gramschap.
js van
geenopwellingen
zondedeze
sprake.
of vlagen van gramschap
Wie

overwinnen
Dè gramschap
grammoedig
« Het is menscbeiijk
te worden, het
zinnen.
werk vanafsterke
Is 'tgramschap
is christelijk de
te leggen.
» (S. Hier.
Ep. ad Dem).
« het is den dwaze eigen, plots in gramschap
En
« Laat
uw oÍfergave
voor
u
de H. om
Schrift.
zelfhet
>>, zegt God
in altaar,
schieten
op tezelfs
». (Matth.
(Prov.
eerst met uw broeder te verzoenen
12, v. V.
10.)
22-23; 38-48).
VEEL ONHEILEN.
(ZieVANDAAR
verder over : « De Christelijke Liefde »,
Het lichqam lijdt onder de gramschap : zij

ZACTITIYIOEDIGEEID.

1. -- In den eersten graad is zij niets dan bewegingen, opweÍlingen van ongeduld, waardoor
gramschap slechtgeluimd
Tegenover
staat de zachtmoetoont bij 't
slechtgemutst,
men zichde
digheid.
minste dat ons tegengaat of -slaat' Zulke opwel38

70

-

vroeger te herstellen.
15.
Tiid maken. Ontvlucht zooveel mogelijk

12.
d d,e verueling onder uw werk ; leer
- Bestrij
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

de werkzaamheid.

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 bezigheden die dichter bij de luiheid staan dan bij

anders te doen (iets, dat ge gaarne doet, b.v. le'lt
zen) dan datgene, wat ge doen moet (b.v. uw klas.'i,

niet verspillen aan beuzelarijen
- Uw tijd
ol níetigheden.
Ook uw tijd niet verspillen met iets
11.

tijd ? (Apoc. XII,

steed, hangt een graad van slorie vast voor de
eeuwigheid. De tijd van ons leven bestaat uit een
aaneenschakeling van handelingen welke zullen gewogen worden. Zij zttllen over-onze eeuwigheid beslissen. De tijd is een groote §enade : speel er niet
mee. Tijd is geld, zegt de Engelschman, wij zeggen : tijd is eeuwigheid. Door den tijd goed te leeren besteden, zullen we ook gemakkelijker leeren'
elk oogenblik te heiligen. De duivel verliest zijn
tijd niet. Ziit ge overtuigd van de waarde van den
pen we de eeuwigheid. Aan elk oogenblik, goed be-

kan doen. > Dus doorbijten en met 't moeilijkste
het eerst beginnen.
10. * laloersch zijn op uw tijd,. hij is z6ó bitterkort. Woekeren met den tijd. Door den tijd kooblz.

l.\
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vall
volbreígen
in het zijn
Leer zelfstandig
De zevenworden
hooldzonden
: hoovaardigheid,
dan ook gramu lastig, geeft
en valt men
gierigheid,
onkuischheid,
nijd, hem
uw plicht
onmatigheid,
zaligheid, ofwel, wat nog beter is.
zijntraagheid.
maar eens
schap,
ge niets genoemd
hoort. Vaag,
gang alsof
ga rustigZij
uwworden
niet u'rv
omdat zij
hoofdzonden
van kleinde gezegden§
en zijn,
het oordeel
aàngrootste
zonden
heel dikwijls
ziin ze maat
voeten de
men§chen.
geestige
afgunstige
of
Ínaar
omdat elk van deze
dagelijksche zonden,
- afldere
vree§
geen
en ken
het hoofd
staat van
een»'heel gevolg
« Ik ondeugden
vrees Cod aan
is een
leven
Ledig
en
deze
zeven
hoofdondeugden
verlaagt.
van
allerlei
zonden
De tedigheid
8.
- te zamen
talenten
ieder
aan
bron
alle ziin
andere
zonden.
van
diezijn
God,
van de
beleediging
ge steelt
den kostba- moeten
dus eerder
hooldondeugden
Ze
zouden
is diefstal;
teven
gaf. Ledig
*Ledig
heeten.
leven is een onrechtvaardigheid,
ien ti!d.
ziin- enerdein den
wezen omdat
zijn zeven hootdzonden
Ereen-maatschappelijk
omdat wij
diensten'
g ere gheeft
g e n w ortelen,
op onze.
dne i gin
zev en
eld e hool
meirsch ook
eeno nrecht
maatschappii
diensten' In ieders
op onze
recht
hem
tot heeft
alledei
zonden
aanzetten.
Xert<
dé H.
Vooraldie
voor de bij de
kiem van
elke hooÍdzonde,
aankweeken
afschuw
walg ende
In uhart
een woekert
een Gaarne
meer bijbezig
een ander
minder.
V/illen
we den hof
nuÍÍÍgs.
met iets
zijn en
ledigheid.
hartteven
in bloeiende
en groeiende
orde houden,
ook het meeste
leiden, zijn
ledig
eenons
Zij, dievan
onze hoede,
wezen werkers
we dan voortdurend
opdikwíjls
stok- wandeen steken heel
de
nijdig op
len en waken we met een scherp hoveniers-oog.
ken in de wielen. Ze hebben niets anders te doen I
geest van initiatief aankweeken. Lee'
9.
Let op I Neem b. v. gedurende
één «twee
- De
: dat maanniet uitstellen. Niet zeggen of
ren aanpakken,
den een hoofdzonde
voor uw bizonder gewetensdoen ». Ge moet u zelf leeren dwln'
zal ik morgen
onderzoek, en kies dan een punt voor elken dag of
geven
gèn, u voor
zeggen : « Nu wat ik nu
de sporen
twee of drieendagen,
naargelang het noodig is.

te verliezen, Laat u niet overrompelen àoor een
zenuwachtige gejaagdheid. Alles op tijd
en voor
aues den noodigen tijd.

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. te
tverk gaan,-zelfs in ,t goede. Haasiige .poà ir'à.r_
Haast u lang.zaam voorat mèt geen tijd
l^.n_ 999d.
altes wat ge te doen hebt, goed trachten te àà"n,
bijzonder wanneer gij niet gezien wordt

L_eeren

handelen

uit plicht, ptichtbewust. Daaiom

OBSTAT
2. * DoetMechllnlae,
ge ernstig25
Madit
1931
adn
wilsvormlng
,. ten minNaulaerts,
ste zijt ge er
J. nu
can.
toe bestist
is ,t cons.
of lib.
weer « voor moÍ_
sen »^?
bepaald punf hebt ge u- voorgeno-Welk
men ? Ga
.tewerk, atsof ge reeds wilskrachtig
waart zo-nder rekening te houden
met de moeilijk_
IMPBTMÀTUB
heden of met uwe onbekwaamheid.
Mechliniae,
25 Martii 1931
*
3.
Hoe staat het met uw plichtsbese!
p Naast
F, Tessens, vic.plicht.
gen,
God is het schoonste woord in
ons leven :
een herlezen.

NIEIL

de geestelijke lauwheid dan regelmatiq gewetensonderzoek. lloe staat het daarmee ? En uw meditatie ? Beproeft ge ten minste ,s avonds iets zeer
aandachtig te lezen, u voedende met gedachten,
waar ge u 's anderen daaqs kunt mee bezis houden, b. v. op weg naar de H. Mis. En uw rozenhoedie ? ril/aarom niet ? Doet ge soms een geesteliJke
lezlng ? Welk heiligenleven hebt ge at gelezen en

den.

de Zoon
des menover dien zalen
schaamd hebben,
de tegenovergeHoofdzonden
schen zich ook schamen inzijne heerlijkheid » (Luc.
stelde
lleugden.
IX, 26). Dat komt van Jézus en Hij zal wbord hou-

De

te voldoen dan zou ik geen dienaar Christi zijn »
(S. Paul. Gal. 1,10).
« Wie zich over Mij en Mijne woorden zal ge-

eenige dagetijksche zonden zonder àeer,"liever één
of twee, afdalende tot de oorzaken waaruit ze voortvloeien ? Gaat ge te biechten met een ernstig verlangen 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

lijk

Bi;zonder Onderzoek

vrees- voor de menschen. Oorlog aan 't menscheopzicht ! << Moest ik handelen om de menschen

betrouwen op Cod. Het groot betrouwen brengt
groote werken en groote mannen tot stand.
Krachtdadig u zelven overmeesteren in de
7.

Punten voor het

Geen weekelijke vreesachtigheid tegenover
6.
JEZUS.
AIrE
I\[ARIA.
- LEVE
I
wlllen
Durven duryen en willen
de moeilijkheden.
Beziel u met zelfvertrouwen en met een onbeperkt

waarin ge u wilt beteren ? Biecht ge inplaats van

.e;

«

Ik sluit mij op iu 't

C.

andere middelen om laster en leugen doelmatig te
21.
Zedig ziin in houding en gang,. dat alles
bekampen.
- u,e
moeten
bestudeeren
in zekère
màat]De
meisjes
7.
Ziit ge
verplicht,
b.v. van
ambtswegen

diepste van

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

koesteren om deze deugd
en overwinnen.
. l.ik Vurige
Zal
strijdenverlangens
in hoogen graad te bezitten.
bidden
in Jezus
met uSchietgebeden
Onbevlekte Maagd Maria,
do-or
:
« Jezus, zachtmoeàig enz... » of
»
ik den
leven.dag
Wil
« Maria,
van harte,
..zachtmoedig en ootmoedigl
ni.euwsgierigheld
hart gelijk leeren
Uw .mijn
13. r-naak
aan ,t versterven
Harte van :Jezus ! >
jezus'
Dikwijlsnooit
te lezen
inzachtmoedigheid
een dagblad iets
vooraf- bepalen
overrrgrí.
beof zedezaken.
Oogen streng
2.
over lietdedrama's
Allen
twist en tweedracht
uerfoeien
en
gaarne
de- straat.
waken op
een offertje brengen om den vrede te be_
hou-bij Ood.
te gevoelig
Nooit teWie
teeder
14. houden.
het zijn
eerstofzwijgt
gelijk
krijgt in
zeker uit den
gebaren
met
ofden
« Eer aan
ding, -woorden
mensch,
dievrienden;
zich terugtrèkt
personen
het andere geslacht ; altijd
van20).
niet mettwist
» (Prov.
op avondzijn.teVooral
bescheiden3. en eerbiedig
Tracht alles
vermijden
wat anderen
partijtjes
streng
bewaken.
uw- hartkan
aanle.iding
geven
tot grammoedigheid. Dit geomhelzingen.
meldoor
ziinb.v.
15. beurt
Spaarzaam
zoo vaak
ln ,t
:
smaak
inonvoorzicÍtigtreia
den of
16. - spreken
U versterven,
: te bitsigvooral
tegenspreken,
onbescheiden
- inbij
in een; spotten
kleinigheid
elken maaltijd
trachten
't publiek
iemandzich
afkeuren
of iemand
voorhand
de versterving op
te versterven
; liefst
voor den
gek houden.
bepalen. 4.
Duld nooit een gevoel uan haat in u ; draag
naar
weerstaan
17. uwKrachtig
naaste
geen
kwaadaan
hartden
toedrang
en gun hem geen
- kwaad
particulier
e vriendschap.
beproef integendeel altijd

;

opnieuw

}ljn

om
initiatiel
wefkeÍt, «d.w.z.
18. hart
IJverig
te winnen.
geen hebben
Gij zult
u,raak zoeken en
aanmedeburgers
te pakken, en kloekna het ander
't eene- werkongelijk
het
van uw
niet blijven gewerken.
door tedenken
» (l-evit. 19). « Vergeldt nooit kwaad met
19.
Liefst geen romans lezen ; telkens 'hier(S.
kwaad
»
P.
l2).
Rom.
uw biechtvader.
vragen
voor toestemming
5.
Stoor
u niet aan
om eenige kleine voorvalletjes ;
neem dit in
zijn inu uw
20. b.v.Zedig
als
iemand
iets spreken;
onaangenaams zegt; als men
een ander is uitgespreekt
vooraleer
acht :-niet
naarniet
uw zin
handelt;
als er iemand een fout of
sproken ; spreek nooit over iets, dat ge niet kent
een
onbeleefdheid
begaat.
het kent;
leer gaarne ltristeren als analsof ge 6.
grootere
gevallen, b.v.
men spot
is een
dat als
bewijs belangstelling,
deren spreken,
- ofIn
met u,
u belastert : vooraleer u boos te maken
daad van naastenliefde.
en
te
winden,
denk
ge met boos te
eerst
na ol
babbelen
Niet worden
zijn of
altijd
maar
te op
loslippig
iets zult winnen.
ge na; bezinAltijd zult
misprijzino.a., grofheden,
alle venijnige scherts
ning
moeten
bekennen, dat boos worden olie op
gen, mouwfleemerij,
kordaat vermijden.
het vuur is. Zoek dan in die zelfbeheersching naar
Niet te hooghartig
spreken, noch te driftig.

32

kruisen nooit
- beenen,
de
als ze iemand
neerzitten.
(oversten
Íui,
of ouders)
te Niet
bestraffen,
blijf
,l
larn,
voorover
of
achterover
leunen.
In
alles
dan
een_ dat hèt
altijd
waardig,'
let
goed
bijzonder
voud, vooral
in kleeding
.. netjes,
maar ; spreek
eene woord
niet hooger
zi! verzorgd
dan het andere
niets overdreven.
liever een toon lager en zachter. Spreek ook liever
Zeerwoord
matigdan
zilntwee.
met bier
t' 22. één
wiin.. liefst
Meten
bulderen
maakt ge u
er zich- geheel
van onthouden.
bespottelijk,
ondermijnt ge uw gezag en doet ge
De H.weinig
Hieronymus
: « Het
van den
goed aan
den ptichtige;
Etna
de vuur
ziel van
gij
en van den
Vesuvius,
gloeit
geweldigniet.
zooverbetert
niet. Voorat
ats
straÍt
dan wel
maar
hier
het merg geldt
va.n jonge
doorweze
wijn in
het :lieden,
« uw die
toorn
de spílzen
toorn van een
ontstokenduif
zijn.
(Ep. ad Furiam Oe Virg.l
>. »
Elders getuigt
8.
Tracht
gramschap
hij uit de
eigen
te voorkomen met de
ondervindins.
« Indien
gevallen
ik -bekwaam
te yoorzien
waarin
ben om
raadgetegewoonlijk
g&en, in_ uitschiet.
dien men
geloof geeft aantracht
Ver,rast"hetl-tocb,
u danïndeivin_
mijn eigen
oogenblikkelijk te
ding, zooherstellen,
raad ik uliever
dan uàan,
voor alles
te laten
voorthollen
à bezweer
de
; stop
ziel, die. zuiver
dan a]s
wielrijder
wileen
blijven
vollevan
om deinbruid
vaart,
die gevaar
Chris_
tus te zijn,
ziet.den
Gewijn
zult te
u schuwen
altijd goed
bij dien koralsbevinden
doodsgevaar_
lijk vergif.
daten rechtsomkeer, daar waar ge altijd spijt zult
de--ee.rste
vrij wapenen
te hebbenvan
doorgehold.
den duivel Gedenk
dan :
tegen
. ltit .ziln«hebben
de jonkheid.
Het
is menschelijk
gram
Wijn
en jeugd zijn
worden,
maar Chriseente
dubbele
brànd
van wellust.
telijkWaarom
de gramschap
(S. Hier.)
storten af
leggen
wijteolie
op ,t» vuur
?
Waarom geven
gii u zijt te buiten gesprongen,
9.
Als aan
wij
dit
lichaam,
leg u
hetwelk
al
vurig. genoeg
dan een
tersterving
is, datgene
gebeden, een
watop,
hetb.v.
nogeenige
meer doet
branden Iaalmoes
»
of wat anders.
versterving is,
(Ep. De
ad. beste
Eustoch.)
bescheiden zijn verontschuldigingen aan te bieden
aan hen die u zagen in gramschap schieten.
IV.
10.
Houd u nooit bezig met de oorzaak van uw

De

- te overwcgen om u wijs te maken, dat
gramschap
Zachtmoedigheid
de
gij toch terdege gelijktegenover
hadt om zoo te werk te

Gramschap.
gaan. Dit
is olie op het vuur. Daar is niemand of
hij meent goede redenen te hebben gehad om
grammoedig teA.
worden. Integendeel. houd u voor
gij u kunt bedrogen hebben en zet uw
vast,"DE
dat GBAMSCEAP.
gedachten op wat anders,
wAT ts 11.
zrJ ? Wilt ge een waren aÍkeer krijgen van de
gramschap,
sla dan aandachtig een ander na, die
De g_ramschap
ongeregelde
driftig is is
vande
karakter
: hij zalneiging
u leelijkofmishagen,
_
drang het onzen naaste betaald te zetten,-om een
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te verliezen, Laat u niet overrompelen àoor een
zenuwachtige gejaagdheid. Alles op tijd
en voor
aues den noodigen tijd.

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. te
tverk gaan,-zelfs in ,t goede. Haasiige .poà ir'à.r_
Haast u lang.zaam voorat mèt geen tijd
l^.n_ 999d.
altes wat ge te doen hebt, goed trachten te àà"n,
bijzonder wanneer gij niet gezien wordt
L_eeren

handelen

uit plicht, ptichtbewust. Daaiom

waart zo-nder rekening te houden met de moeilijk_
heden of met uwe
IMPBTMÀTUB
onbekwaamheid.
3. * HoeMechliniae,
staat het met
p Naast
uw plichtsbese!
25 Martii
1931
God is het schoonste
woord
ons leven : plicht.
F, Tessens,
vic.ingen,

Mechllnlae, 25 Madit 1931
ste zijt ge er nu toe bestist of is ,t weer « voor moÍ_
J. Naulaerts,
can. lib. cons.
sen »^?
bepaald punf hebt ge u- voorgeno-Welk
men ? Ga
.tewerk, atsof ge reeds wilskrachtig
2.
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Doet ge ernstig adn wilsvormlng

,.

een
herlezen.
NIEIL
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ten min-

de geestelijke lauwheid dan regelmatiq gewetensonderzoek. lloe staat het daarmee ? En uw meditatie ? Beproeft ge ten minste ,s avonds iets zeer
aandachtig te lezen, u voedende met gedachten,
waar ge u 's anderen daaqs kunt mee bezis houden, b. v. op weg naar de H. Mis. En uw rozenhoedie ? ril/aarom niet ? Doet ge soms een geesteliJke
lezlng ? Welk heiligenleven hebt ge at gelezen en

eenige dagetijksche zonden zonder àeer,"liever één
of twee, afdalende tot de oorzaken waaruit ze voortvloeien ? Gaat ge te biechten met een ernstig verlangen 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

waarin ge u wilt beteren ? Biecht ge inplaats van

maatschappii
gin g e n w ortelen,
meirsch zev en o n g ere g eld e hool dne irecht
op onze diensten'
Xert< heeft
dé H.zonden
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tot alledei
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u
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we met
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op de werkers
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wezen wenijdig
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hebbenhoveniers-oog.
de met
wielen.
len en waken
ken inwe
eenZescherp
geest van initiatief aankweeken. Lee'
9.
- b.Dev. gedurende
Niet maanzeggen : « dat
niet uitstellen.
aanpakken,
Let op ren
I Neem
één of twee
zelf leeren dwln'
». bizonder
doenuw
Ge moet ugewetensik morgenvoor
den een zal
hoofdzonde
« Nuofwat ik nu
punten
gèn,
zeggen
onderzoek,
enukies
elken: dag
de sporen
dan eengeven
voor
voor twee of drie dagen, naargelang het noodig is.
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een-maatschappelijker in den
wijhootdzonden
omdat
zeven
Er zijn
omdat
ook een recht heeft op onze. diensten'

heeten.

wezen ziin- en de

gierigheid, onkuischheid,
nijd, onmatigheid,
nog beter is.
ofwel, watgrammaar eens zijn zaligheid,
schap, traagheid.
ga rustig uw gang alsof ge niets hoort. Vaag, u'rv
genoemd
niet
omdat
zij
Zij worden
hoofdzonden
voeten aàn het oordeel en de gezegden§ van kleinzondenofzijn,
heel dikwijls
ziin ze maat
de grootste
men§chen.
geestige
afgunstige
Ínaar
omdat
elk afldere
van deze
dagelijksche zonden, Cod
vree§ »'
geen
en ken
« Ik vrees ondeugden aan het hoofd
staat van een heel gevolg
tedigheid verlaagt. Ledig leven is een
De
8.
en deze zeven hoofdondeugden
van allerlei zonden
ieder ziin talenten
van God, die aanzonden.
de bron zijn van alle anderege
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steelt den kostbateven is diefstal;
gaf. Ledig
dus*Ledig
moeten
Ze zouden
eerder hooldondeugden
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ien ti!d.

Leer zelfstandig worden in het volbreígen vall
De zeven
hooldzonden
zijnu :lastig,
hoovaardigheid,
geeft hem dan ook
en valt men
uw plicht
den.

De

schaamd hebben, over dien zal de Zoon des mentegenovergeen de inzijne
Hoofdzonden
heerlijkheid » (Luc.
schen zich ook schamen
Dat komt
van Jézus en Hij zal wbord houIX, 26).
stelde
lleugden.

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

ge-

Bi;zonder
Onderzoek
te voldoen dan zou ik geen dienaar Christi zijn

»

vrees- voor de menschen. Oorlog aan 't menschelijk opzicht ! << Moest ik handelen om de menschen

betrouwen op Cod. Het groot betrouwen brengt
groote werken en groote mannen tot stand.
Krachtdadig u zelven overmeesteren in de
7.

Punten voor het

Geen weekelijke vreesachtigheid tegenover
en willen wlllen I
DurvenAIrE
duryenI\[ARIA.
Beziel u met zelfvertrouwen en met een onbeperkt

moeilijkheden.
LEVE de
JEZUS.
6.

.e;
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Ik sluit mijC. op iu 't

diepste van

andere middelen
21.
om laster
enhouding
leugen doelmatig
ziin in
en gang,. te
dat alles
- u,eZedig
bekampen.
moeten
bestudeeren in zekère màat]De meisjes

Uw H. Hart o mijn Jezus,
PU}ÏTEN.
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En wacht

In u en met u, o H. Hart van mijn Jezus,
,l
en overwinnen.
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. l. Vurige verlangens
in
met
u
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of gebaren
ding,
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dievan
zichhet
terugtrèkt
uit den ; altijd
andere geslacht
niet met personen
twist » (Prov.
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Tracht alles
te vermijden
wat anderen
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uw hart

aanle.iding 15.
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4.
Duld
drang naar
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uan haataan
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kwaad
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18.
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eene- werk
het ongelijk
uw medeburgers niet blijven gete werken.
doorvan

'hierdenken » (l-evit.
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19.
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met
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kwaad »voor
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uw spreken;
20. u nietZedig
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ander
iemandniet vooraleer
een als
iets
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u
acht
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iets,
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sproken
als er over
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fout
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alsof ge het
spreken, bewijs belangstelling, dat is een
6. deren
In grootere
gevallen,
b.v.
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men
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van naastenliefde.
met u,
ofdaad
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:
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boos
u
te
maken
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Niet tedenk
altijd
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na ol
met maar
boos te
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alle zult
worden iets
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Altijd
zult
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vermijden.
mouwfleemerij,
ning moeten
dat boos
worden
olie op
driftig.
spreken, noch te
tedan
hooghartig
het vuur is.Niet
Zoek
in die zelfbeheersching
naar
..44

ge verplicht,
7. kruisen
b.v.alsvan
de beenen,
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ze neerzitten.
- Ziit nooit
(oversten
of
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iemand
voorover
te
bestraffen,
of
achterover
leunen. Inblijf
alles een_
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vooral inlet
bijzonder
dat hèt maar
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.. netjes,
eene woord
niets niet
hooger zi! dan het andere ; spreek
overdreven.
liever een22.
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zachter.
Zeer en
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straÍt het
jonge
danmerg
wel va.n
maar
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: « uwzijn.
ontstoken
toorn
vanOeeenVirg.l
» weze
(Ep. de
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Furiam
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Elders
getuigt
hij
uit
eigen ondervindins.
8.
gramschap
deik
voorkomen
de
« Indien
bekwaamteben
om raad met
te g&en,
in_
- Tracht
gevallen
te yoorzien waarin ge gewoonlijk
uitschiet.
dien
men
geloof
geeft
aan
mijn
eigen
Ver,rast"hetl-tocb,
tracht
dan oogenblikkelijkïndeivin_
te
ding, zoo raad
ik u uvoor
àan, à bezweer
de
herstellen, liever dan u te laten alles
voorthollen ; stop
ziel,
die
zuiver
wil
blijven
om
de
bruid
van Chris_
dan a]s
wielrijder
in volle
vaart, die
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tuseen
te zijn,
den wijn
te schuwen
doodsgevaar_
ziet. Ge
u altijd goed bevinden
bij als
dien korlijkzult
vergif.
daten rechtsomkeer,
daar waar
ge altijd spijt zult
de--ee.rste
wapenen
van den duivel tegen
ltit
.vrij
.zilnhebben doorgehold.
hebbende
te
Gedenk dan :
jonkheid.
Wijn en jeugd zijn
een dubbele brànd
« Het is
gram te worden, maar
menschelijk
van
wellust. Waarom
storten wij olie Chrisop ,t vuur ?
gramschap
telijk de
af wij
te leggen
» (S.
Hier.)
geven
Waarom
aan dit
lichaam,
hetwelk al
9. vurig.
Als gii
u zijt te buiten gesprongen,
leg u
genoeg
is,
datgene
wat
het
nog
meer
doet
dan een
tersterving
op, b.v. eenige gebeden,
een
branden
I»
(Ep. ad. Eustoch.)
aalmoes of wat anders. De beste versterving
is,
bescheiden zijn verontschuldigingen aan te bieden
IV.
aan hen die u zagen in gramschap
schieten.
u nooit bezig met de oorzaak van uw
-De teZachtmoedigheid
de
gramschap
overwcgen om u wijs tetegenover
maken, dat
gij toch terdege gelijkGramschap.
hadt om zoo te werk te
10.

Houd

gaan. Dit is olie op het vuur. Daar is niemand of
hij meent goede redenen teA.
gehad om
hebben
grammoedig te worden. Integendeel. houd u voor
GBAMSCEAP.
vast, dat gij u kunt"DE
bedrogen
hebben en zet uw
gedachten op wat anders,
wAT
tseen
zrJ waren
?
11.
Wilt ge
aÍkeer krijgen van de

gramschap,
sla
dan
aandachtig
g_ramschap
een
ander
De
na,neiging
die
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de
ongeregelde
of
_
driftig drang
is
vanhet
karakter
hij zal betaald
u leelijktemishagen,
onzen :naaste
zetten,-om een
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door anderen geweÍk,
hebben, vreezende, dat hetals
ge kunt ? Comof tenminste
niceert ge dagelijks
doen verbleeken.
daan, zijn aureool zoumet
grootste wilsde
is zich
wapenen
municeeren De
honeen onbedwongen
: isachterlaten
ijdete glorie
2. vooral
na zijn
wilomsporen
kracht.gerige
Jezus begeerte
geprezen en bewonderd te worgeloolglorieus
verlevenzal
uw
z Hii
hart
bezoek in uw
mensch,
een
ijdele mensch,
den. Een grondvesten,
opwekken,
uw- liefde
digcn, uwishoop
bii anwil voorkomen
hij die l'ol van zichzell
maken. Hoe staat
u edelmoedig
-deren alseneenolfervaardig
« apart iets », als hoogst interessant
;
met lei'
biecht ? Regelmatig ?inBiecht
uw
het met
te nemen in de hoogdie verlangt een eereplaats
ding ? Vraagt ge ooit raad over een of ander punt,

BRENGT VOORT :
DE HOOVAARDIJ
PUNTEN.
is een overdreven, driftige
:
dit
eerzuclrÍ
l. De
en macht. Een
waardigheid
begeerte naar roem,
of ge niet toe-wil zich
onderzoeken
regelmatig
U
l. eeÉichtige
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geen.
uw ondergeestelijke lauwheid. Verzorgt
geelt- aan
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erkend
in
alles
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scheidingen ge
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moeilijk
't gebedonwetend,
?
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alles
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Strijdt doen
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het
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de
om
ge zelven niet in slaap onder 't gebed,. Commu-

u

J

doen, daar Cod den mensch schat niet om hetgeen hij kreeg, maar
om het goed gebruik ewan,
C.

Christus,

genade, met een zekete minachof der
der natuur
voorbeeld vooral van een heihet goede
En door
neerziet Dat is ongewettigde, ongeregelde
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goederen te bezitbovennatuurlijke
natuurlijke
Door
het goede voorbeeld spreinvloed. of
ichelijken
pleizier zoektjn
heeft. Dit
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verstaat
ken wij alle talen, iedereen
ingebeelde, gewaande grootheid.
en de sterkste
zegt : i<inHet voorbeeld is de zachtste
4. Als men op minder goed bedeelden in de orde
rvet. >

zelf mee te pralen. Men pleegt een aanslag op Gods
icrnand berispen of bepreeken, maar niemand kan en
onbeperkt recht over alles.
nrag het euvel opnemen, dat wij het goede voorbeeld meer
z\ch inbeeldt
3. Als
bovenmenwevoorspiegelt,
hebben en
l'oorbeeld
hetmen
gcvón. Door
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b. v. omdat wij het verdienden door onze
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heilige : één voorbeeld. of verstervingen,
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dateer,
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Men kan
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Zoo zilt
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toen hij
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te ge ook, wanneer
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" 2. - De
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12
ten op
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lustgrammoedige
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weinig
drankenvan
nemen,
nooit sterke maken
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bewaren.midde volmaaktheid
duren om
dood,-oordeel,
hel,.hemel.
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Ep. adoorsprong
Rusticum).in de welgeregelde orde onzer
eerst zijn
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beminnen
om Cod.maken dan
al voed
het overige
ge zijt. Om vredelievend te kunnen ziin, moet men ook
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Engelbewaarder
.. wees
« Vanwaar
hart. eenin zijn eigen
bezitten
vrede uw
- den
genoeg
voudig
om Hem
in eere teenhouden;
hij isu, vantwist onder
oneenigheden
dan
ontstaan
de aÍgezant'Gods bij U en Uw onaÍscheidbare
die
in u kambegeerten,
uit
de
anders
dan
waar
met een bijzondere zending. De
(Jac. IV).
pen »belast
lgveasgezel,
H. Bernardus drukt orrs drie plichten
op het welke
hart zichdie menschen,
hebben
«
Den
vrede
ten opzichte
van onzen
Engelbewaarder : eerbied,
zelÍ verlaten.
»
om zijn tegenwoordigheid; liefde,
goed(Navolg.
om zijn
III, 32.)
Chr.
willigheidDe
voor
onsKerk
vanzijn
vrede, zoowel
is het huisom
denzending
Kath.
; betrouw,en,
die hij voor
plichtsgetroutv
altijd den
en altijd
onsvan den
zieleninals
inwendigen vervult
vrede der
voordeel.
onderlingen vrede.
(S. Bern., Serm. t2 in Ps. Qui habit.)
10.
We kunnen altijd het zien van iets onze- oneerbaars
v. maat als gedigs oi
niet ontwijken,
dragsregel nemen : nooit iets bezien, d. w. z. : er
of Oaritas
Liefde
vrijwillig
Deuwchristelijke
oogen op vestigen.
We moeten
onzc
oogen leeren gehoorzamen.
getrover

rc'

den Nijd.

ll. Uw wufte en wispelturige terbeelding in
toom -houden en aanstonds rechtsomkeer maken,

A.
\{'anneer gij u betrapt in bekoring, gelijk iemand
die per abuis een verkeerden weg
heeft genomen,
NIJD.
zich terstond omdraait, als hij 't bemerkt. Bekoord
woÍd,€n is een verkeerden weg inslaan,

DE

waarvan
hooidondeugd,
nijd is een
De gewoonte
12.
De
aannemen
in bekoring
aan-weerom
in ieders hart huist.
stonds- de
eenkiem
bepaald
schietgebed
te
bidden
:
b.
v.
ondeugd bederft vaak onze beste woorden
DezeJoseph.
Jezus, Maria,
vrucht'
de schoonste
de maai
en werken, zooals
Zijn de
bekoringen
verwoed
of blijven
zii aanis zil?
Watdan
houden, bid
eens of meermaten het volgende
droefheid, een piinliik gevoel over een
Zij is een
machtig gebedje
:

42

30

lr
66
den.

is genadewerk en alle genadewerk is 't werk van
Christus.
DE HOOGMOED.
Een apostel moet zrch overtuigen dat hii van
waardig
moet streven
zijn kant
hoovaardii »'
is dewerktuig
alleeen
zonden
van om
« Het begin
van
eisch
Christus'
Vandaar
te worden
hoofdzonde,
een
enkelde
is
niet
(Eccl.inX,
tS), ziihand,.
zijn
de persoonlijke
hooldzonden.
andere Het
de apostel.
van0€Ít
de bronv6p1
maar zelfsheíliging
immers maar de naar-de-volmaaktheid-strevende
hetZU
meest
zielen, die
IS ?goed doen in de H. Kerk. De
wAT
grootste weldoeners der menschheid zijn en blijven
met zijn eigen'
staanbedient'zich
is goed Jezus
Hoovaardigheid
blijven : de Heili.gen
en zullen
meer behebben;
bovenkamer
ziinvrienden
schoonste
om zijn
zijn in
beste
maarhet
vanhoog
of vrienden
niet beheetscht
paald,
het ongeregeld
asso- ver'
plannen
werken.
Ziin beste
uit istezij
verheften ín ziin
ominzich
dat eigen
immer-oogen
zijn te
Verlossingswerk,
cieertiangen
Hij maar
meer te willcn
de oogen vdn
en invoortduren.
Zoo anderen,
verbergt door
nog blijÍt
Jezus zijne acop heeft, en meer te wilmenbeste
rechtvrienden.
dan waar
van zijn
tie inzijn,
de actie
dan men
f eiteliik is. b.v. in den
ondernemingen
menschelijke
ln len
de schijnen,
de natuurenz., treden
in de IS
wetenschap,
handel, MEN
:
HOOVAARDIG
lijke talenten op den voorgrond en bewerken het
van alle
nietteaan
Als om
men
goed.
doenGod,
aan oorsprong
de zielen, om
succes; l.mqar
zijn
goed,
zichzelf is
maar aan
hetnatuurlijke
de genade,ofdiebovenzegepralen
Christus
te helpen
de hoodatniet
Nietmen
goederen
toeschrijft.
natuurlijke
bekomt
bewerkt
en de genade
het succes
ben alles
verkondigt : ikmaar
noch door welsprekendheid,
verstand uitdrukkelijk
door vaardige
verschtrldigd, mijn deugden, mijn
mizelvenlevenswandel.
een heiligen
door aan
enz.r neen,
en hart,
naar geest
geett genaden
onze vervan maar
volgens
de waarde
Godgaven
denkt hij nooit anders
zijndeeigenliefde,
blind
gebed.en
volgens
verdiensten van onze deugen door
dan aan zijn vertroeteld « Ik », en in ziin ikzuch-

goed doen aan de zielen
Een apostel zal maat
vaardigheid.
en meteen aan ziin eigen ziel in de mate, waarin
hij vereenigd leeit en werkt metA.Christus. Goed doen

De
en ik!>

Christus werkt met hem en hij met Christus. « lezus

Een Apostel van Christus l.werkt nooit alleen

Actie, is dubbele lafheid. Ieder moet zich uitrusten
om een keurig en llink Apostel Christi te zijn.

ge u op één iaar eens degelijk in obserZoo zull
ZIJN.
APOSTEL
vatie hebben genomen nopens deze hoofdondeugin somstaan over
mobilisatie
verstomd
van algemeene
onze
Opden.
2ult misschien
Gedagen
hart.Kruistochter Ain uwieder
Christus moet
het Rijk
ontdekkingen
migevan
postel zijn. Lat zijn op onzen tijd van Katholieke
43

31

1-7

66
Christus werkt met hem en hij met Christus.

lezus
;

67

dat ge aan 't
danonderweet ge 'ten.
eerbewijzen
bidt,
gebeddroomt
doen gelàen,
; als gevan
het
geneigd
wat in
om altijd
en kan
ge niet zijn
Ziit erkend
in ?alles
bidden
scheidingen
; wilzijt
zelfs onwetend,
onder 't gebed ?
menishem,
uw houding
? Hoe
te korten als
moeilijk vergeven
alles ? V/iegt
ge ziet
verstrooidheden
lieÍstdepersoonlijk
ernstig
't hoofd
eens óverStrijdt
; wiltegen
te Commuzelf gedaan
het onder
in slaap
't gebed,.
striiken
zelven
op teniet
de ueer
doen om ge
kunt ? Comals ge gedoor anderen
of tenminste
het weÍk,
dagelijks
niceert ge dat
hebben, vreezende,
verbleeken.met de grootste wilsis doen
zich wapenen
aureool zou
daan, zijnmuniceeren
hon- na zijn
sporen achterlaten
onbedwongen
is eenwil
kracht.glorie
2. De ijdete
Jezus:vooral
wor- verlevenzal uw tegelool
z Hii
bewonderd
in geprezen
uw harten
gerige begeerte
bezoekom
liefde opwekken,
uw mensch,
een glorieus
mensch,
hoop grondvesten,
ijdele uw
den. Eendigcn,
- olfervaardig
bii an-Hoe staat
wil voorkomenmaken.
en
u edelmoedig
is hij die
l'ol van zichzell
-deren als het
? Biecht
», als
hoogst interessant
biecht
? Regelmatig
uwiets
een met
« apart
; met lei'
of ander punt,
over
in een
de hoogge ooit
in te raad
nemen
eereplaats
een
ding
? Vraagt
die verlangt

VOORT :
PUNTEN.
DE HOOVAARDIJ BRENGT
l. De eerzuclrÍ : dit is een overdreven, driftige
ge niet toeen macht.ofEen
onderzoeken
waardigheid
U regelmatig
l. roem,
begeerte naar
- aan
ge uw
zich
geestelijke
Verzorgt
op, is autoritair,
lauwheid. wil
zich
geelt
dringt
eeÉichtige

J

Christus,
en een leugenachtige manier van
zellverhetfing
doen, daar Cod den mensch schat niet om hetC. gebruik ewan,
geen hij kreeg, maar om het goed

: eén
het verdienden door onze
wijvoorbeeld.
v. omdat
diensten, b. Maria
voorbeeld. enz.
heilige :oféén
Elkegebeden
verstervingen,
werkzaamheid,
nemen'
kwalijk
soms
kan rooft
het ons
er dat wij
eer, om
Gods
gevallen
men
In beide Men
kan en
maar
of bepreeken,
icrnand
Gods
opniemand
pralen.berispen
een aanslag
Men pleegt
zelf mee te
euvelalles.
opnemen, dat wij het goede voorbeeld
hetover
recht
onbeperktnrag
bovenmenhebben we
het l'oorbeeld
Door
meer
en voorspiegelt,
inbeeldt
men z\ch
3. Als gcvón.
sprehet goede
invloed. Doorgoederen
bezitte voorbeeld
ichelijken
of bovennatuurlijke
natuurlijke
ons' Corneille
verstaat
alle talen,
zoektjn
ken wij
Dit is pleizier
heeft.iedereen
werkelijk
ten, dan men
is de zachtste en de sterkste
i< Het voorbeeld
zegt : gewaande
grootheid.
in ingebeelde,
> minder goed bedeelden in de orde
rvet. op
4. Als men
van een heivooral
het goede
doorgenade,
En der
minachmet voorbeeld
een zekete
der natuur of
predikenongeregelde
wij den geheelen
levenswandel,
ligenDat
is ongewettigde,
ting neerziet

gebed
vormt
van hij,
t l)c geest
of apostelen
onbewust, : bid
bewust
meent
tige kortzichtigheid
te d.oen bemin'
beminnen
en om
om te
enGod
beschouwt
hij heeft,
is wat
het zijne
dàt ailes tlurig
het leven van een apttstel » (Fénélon).
gaveisGods.
alsdat
hij het niettren,
goed hetdat hetHET
erkennen, DOOR
wel wil VOORAL
i. Als men
VOORBEELD.
AI)OSTEL
welk men bezit van Ood komt, maar meent dat
éénvervoorbeeld.
zijn leven
: heel v/egens
onze
was het te geven,
Hij verplicht.lezus-Christus

ge'

toen Zoo
hij werkeloos
zich
te Jeruzalem
zat
gii
wanneer
zilt ge ook,
in zijn buien.
vooral overspel,
te vervelen.
gramrnoedig
zijt. En kondet gij u dan spiegelen,
De onmatigheid vluchten .' niet alleen letmeer
kennen.
ge zoudt
niet
" 2.uop
-zelven
onmatigheid,
maar
den lust naar
grammoedige
metvooral
omgang
12 tenSchuw
-Iekker eten den
en drinken leeren
Wat zegt
les versterven.
van den Wijdeze
schoone
volgens
menschen
de :H.
Hieronymus hier kernachtige zinnen over.
<< Wil geen vriend zijn met een gramzen man
(Ep.
ad Furiam
ad Eustochium.)
gij niet ;wordt
als hij » (Prov. 19).
opdat
moedige,
gezelschappen
3.Leer Lichtzinnige
alleen : geverdraagzaam
worden, nietvlucltten
13.
meenzaarn
personen van
omgaan met
gebreken
te het
ver- andere
en misstappen
met andermans
baart
oneerlijke
dezooveel
begeerte om
geven,geslacht
Ír.aatliefde;
met ze
erover le
zwíjgen,
te te
behagen
en bemind te worden, Ieidt tot al te
uerschoonen.
mogelijk
onderhoudjes
doet een
vergeten, zonvergeven en
ep. alleen-zijn;
Leer terstond
14. vrijmoedige

te kwetsen;
of anderen
overschrijden
en andere
dorre, stroeve
rechten te leeren
studiën, Deze
liever van dat hij
de hem
bereidwilligheid
.' door
arbeid
baarde
zooveel moeilijkheden,
ten tweede
dan
en wou
onrecht
te lijden,Hij
doen
alstand
meer te
dan
eens
opgeven.
zijn rechthet
volhardde
ko- het gete laten
vredestagen
dendezen
van
tochverstoring
en bekwam
het tot een
door
arbeid
men. » wenschte doel : de verlossing van de hevige aanHeer in dereine rust
L.inwendige
door O.
Deze vredelievendheid
vallen ; hij genootisdaarna
een
(S. Hier.,want
deRusticum).
ware vrede neemt allerEp. ad
wereld gebracht,
ordeH.onzer
in de welgeregelde
eerst zijn oorsprong
8.
Regelmatige
en veelvuldige
Cornmunie :
en
hart maken
wij God
liefde, waardoor
voed-U, voed
U enuitHijgeheel
zal Uons
sterker
dan
al het overige
ge zijt. beminnen om Cod.
ziin, moet men ..ook
te kunnen
Om vredelievend
9.
Gedenk
uw Engelbewaarder
wees een- genoeg
Vanwaar
in zijn
eigeninhart.
bezitten
den vrede
voudig
om Hem
eere«te
houden; hij is
vanonder
oneenigheden en
dan ontstaan
de aÍgezant'Gods
bijtwist
U en
Uw u,
onaÍscheidbare
die in u kamde begeerten,
waar anders dan uitbelast
met een bijzondere
zending. De
lgveasgezel,
pen » (Jac.
IV).
H. Bernardus
drukt orrs drie plichten op het hart
welke zich-: eerbied,
menschen,
hebben
« Denten
vrede
opzichte
vandie
onzen
Engelbewaarder
zelÍ verlaten.
» tegenwoordigheid;
om zijn
liefde, om zijn goed(Navolg.
Chr. III,
willigheid voor ons
om32.)
zijn zending
; betrouw,en,

verlangen
-ziekelijk
wachten.ontstaan naar streelingen en
u te laten
der op
tezachtmoedig
warme vriendschap.
DeenH. Hieaanspreken
I-eer eenvan
ieder
15. betoonen
ronymus
noemt
alles aanspreekt
: principia moriturae
of ant- Viru ook
hoe
mendat
antwoorden,
ginitatis, de bronnen van den aanstaanden dood
gramde
woord
ontwapent
woordt,
« Een zacht
kuischheid.
(Spreuken
schap »der
15, l).
Vurig bidden
om eenvooral
kuisch harl
: «Heer,
moeten
menschen
16. 4.Grammoedige
schep- in mij een zuiver hart. »
prikkelende
ontzegen
dranken
zich olle
spijzen
Zichsterke
vooraldranken
lietdeslaatke
maken
Maria,
gen : nooit
en door
weinigvan
wijn
nemen,
beoefenen
der « Ware
Godsvrucht
» van Orimelk. groenten
en vruchten
koÍÍie,het
meer
; koude
baden gnon
nemen.de MontÍort. Dit is verreweg het meest doormiddel.
gezind zi!n, bilzonder als iets
17. slaande
Vroolijk
R.ekenschap geven aan zijn
- 5.gaat
Thomas
Sint zielsbestuurd.er
er
eens
tegen
lachen.
moeilijk
:
overaan
zijnalsbekoringen,
enlielde
moeilijkhevolmaakte
geeft het
een bewijs zijn
van gevaren
den een
waarin
men verkeert.
De H. Augustinus
in
te beonverstoorbare
vroolijkheid
tot Cod,
zitten. zijn « Belijdenissen » (Lib. 2. C. 3), verhaalt de
jonkheid
ongeregeldheden ziin.
en betdaagt
het
I
Zalig
de vreedzamen
Vredelievend van zijn
18.
zich bitter
dat hij zegt,
geende
toen dat
vaste
hand
heeÍt onteerste
7 ZaAugustinus
De Heilige
moet,
diemensch
hem zou
hebben
aan die moebrengen.
den
totontworteld
volmaaktheid
ligheden
rasgronden,
bewijst, dat hij die volmaaktheid reeds
De achtste
Dikwijls ismediteeren
:
6. en
te uitersten
verlijdende
bereid
smaad en over
bereikt heeft,
- volmaaktheid
hel,.hemel.
Dit is het
klassiek
den midBuiten
te bewaren.
duren dood,
om deoordeel,
H. Kerk aanbevolen.
en
geendedeugd.
is
het
einde
De
vrede
is erdoor
vrede del
ge moet
7.
Kloekdoor
arbciden
12).den vijand
Aug.,.' Serm.
der
deugd (St.
de voltooiïng
alle kans
ontzeggen om u in beslag te nemen.
De
een
beteekent
< DE
VREDELIEVENDHEID
Hieronymus verhaalt
zelÍ,
hoe de
hij orde,
in de woestijn
te
grooteH.bereidwilligheid
om den
vrede,
gedachten
verblijvende,
door
onkuische
ten eer.
Dat geschiedt
op allerlei
twee manieren,
bewaren.
werd de
aartgevocht€n.
Hijmen
besloot
Hebreeuwsch
zijn
zichdan
wacht
zorg. waarmee
sÍe : door
42

lr
6

HOOGMOED.
DEapostel
moet zrch overtuigen dat hii van
Een
zijn kant moet streven om een waardig werktuig
de hoovaardii
van alle
de eisch van
« Het begin
Christus'ishand,.
Vandaar »'
in zonden
te worden
hoofdzonde,
enkel een
(Eccl. X, tS),
zii is nietheíliging
0€Ít apostel. Het zijn
v6p1
de persoonlijke
hooldzonden.
van de
de bronmaar
maar zelfsimmers
naar-de-volmaaktheid-strevende
de andere
zielen, die het meest goed doen in de H. Kerk. De
IS ? weldoeners der menschheid zijn en blijven
wAT ZUgrootste
bedient'zich
: de Heili.gen
en zullenisblijven
eigen'
goed staan
met zijnJezus
Hoovaardigheid
om zijn
zijn bestehebben;
vrienden meer
maar
be- schoonste
bovenkamer
ziinvan
het hoog in
assobeste vrienden
plannen
uit te werken.
ver'
beheetscht
of niet Ziin
paald, is zij
het ongeregeld
Verlossingswerk,
maar in zijn
Hijverheften
eigen oogen dat immerín ziin
zich te
iangen omcieert
Zoomeer
verbergt
nog blijÍt
Jezus zijne acte willcn
anderen, door
vdn voortduren.
en in de oogen
zijn beste
vrienden.
actie van
tie inmen
de recht
en meer
te wilop heeft,
zijn, dan waar
ondernemingen b.v. in den
menschelijke
ln de
men
len schijnen, dan
f eiteliik is.
handel, in de wetenschap, enz., treden de natuurHOOVAARDIG
MEN ISlijke
talenten op :den voorgrond en bewerken het
goed.
aan alle
de zielen, om
te doen van
succes;
oorsprong
aan om
God,
nietmqar
l. Als men
de genade, die
te helpen
bovennatuurlijke isofhet
zijn zegepralen
goed, maarChristus
aan zichzelf
en Niet
de genade
succes bewerkt
hoo- men niet
dat debekomt
goederen
toeschrijft.
natuurlijkehet
maar
welsprekendheid,
noch door
door verstand
ben alles
: ik
verkondigt
vaardige uitdrukkelijk
levenswandel.
een heiligen mijn
doorverschtrldigd,
deugden, mijn
aan mizelven
geett
genaden
volgens
de waarde
ver- van onze
neen, maar
geest
enz.r
en hart,
gaven naarGod
van onze deugen volgens
de verdiensten
hij nooit anders
denkt
zijn eigenliefde,
blind doorgebed.en
den.vertroeteld « Ik », en in ziin ikzuchdan aan zijn
Christus.

vaardigheid.
aan ziin eigen ziel in de mate, waarin
en meteen
hij vereenigd leeit en werkt met Christus. Goed doen
is genadewerkA. en alle genadewerk is 't werk van

en ik!>
tegenover de EooDe Nederigheid
Een apostel zal maat goed doen aan de zielen
«

Een Apostel
l. van Christus werkt nooit alleen

Actie, is dubbele lafheid. Ieder moet zich uitrusten
om een keurig en llink Apostel Christi te zijn.

eens degelijk in obserZIJN.
u op één iaar
Zoo zull geAPOSTEL
hoofdondeuggenomen nopens dezealgemeene
vatie hebbenOp
mobilisatie in
onze dagen vanstaan over somverstomd moet ieder Kruistochter Aden. Ge 2ult
Christus
hetmisschien
Rijk invan
hart.
uw
mige ontdekkingen
postel zijn. Lat zijn op onzen tijd van Katholieke

zoowel
vrede, en
is het
huis van denvervult
Kerk
De Kath.
die hij
plichtsgetroutv
altijd
altijd in ons
inwendigen vrede der zielen als van den
voor den
voordeel.
onderlingen vrede. (S. Bern., Serm. t2 in Ps. Qui habit.)
10.
We kunnen altijd het zien van iets onze- oneerbaars
digs oi
v. niet ontwijken, maat als gedragsregel nemen : nooit iets bezien, d. w. z. : er

vrijwillig uw oogen
op vestigen.
We moeten
rc'
of Oaritas
Liefde
De christelijke
oogen leeren gehoorzamen.

onzc

den
ll. getrover
Uw wufte
en Nijd.
wispelturige terbeelding in
toom -houden en aanstonds rechtsomkeer maken,

\{'anneer gij u betrapt in bekoring, gelijk iemand
A.
die per abuis een verkeerden weg heeft genomen,
NIJD.als hij 't bemerkt. Bekoord
zich terstond omdraait,
woÍd,€n is een verkeerden weg inslaan,

DE

gewoonte aannemen
bekoring aanwaarvaninweerom
hooidondeugd,
is -eenDe
De nijd12.
eenhart
bepaald
huist.schietgebed te bidden : b. v.
in ieders
de kiemstonds
Maria,
Joseph.
bederft
vaak onze beste woorden
ondeugd
Deze Jezus,
Zijn
de bekoringen
blijven zii aanof vrucht'
schoonste
de maai deverwoed
zooals
en werken,
is zil? bid dan eens of meermaten het volgende
Wat houden,
gebedjeeen
: piinliik gevoel over een
Zij ismachtig
een droefheid,

30

43

31

28

l. -- De ledigheid vluchten : de H. Bernardus
verdeeling
in
den
schoot
van
vereenigingen en fahaar destookt
bekoringen
noemt miliën
van alle
vijandschap
schandalen :
; vergaderbak
; verwekt
(S. Bern., Serm.
gedachten
en slechte
Frat. de
hij jaagt
het hart
op door een ad.
onbeteugeld trachDei).en jachten naar rijkdom
monte ten
en roem om boven de
David
was heilig,
toenuitsteken
hij
de schapen
weidde,
anderen
te blijven
worden niet
; vandaar
toen hij streed tegen Israëls vijanden
; hij viel in doel
zelden
oneerlijke
middelen
aangewend
orn
dit
29
45

M

gebod ontevredenheid
is.
negende booze
voor zijn staat over voorrechten,
die men
zuiverheid
is detoch
De maagdelijke
of volmaakte
zelf niet bezit,
en bij welker
bezit men
niet
voornaamste
van de drie
; zij sluit alle vleesche'wezen;
gelukkig
zou
een
neiging,
om naar zich
genoemd de
lijke wellust
buiten.
Zii $'at
vooral
wordt hebben,
toe te
trekken,
andèíen
of het voor
« hcilige deugd ».
andeÍen te vernielen, als men
zelt niet krijgen
't
is
De maagdèlijkheid
de aureool der zielen. De
kan » (Zschokke).
engel bezitDe
denijd
mensch
kuisclrheid
van nature.
komt voort
vergelijking,
uit een De
welke
moet haar
Die strijd
bewaren
doortusschen
harden strijd.
iemand
maakt
zichzelven
en zijns geis de hevigste onder alle, omdat de hartstocht zoo

voort : haat lastertaal, kwaadwenschen; hii zaait
KWADE GEVOLGEN :
PUNTEN.
Uit den nijd komen vele schuldige gevolgen

der weduwen.
De nijd is de akelige hartstocht « waardoor
staatverwoest
kuisch teen er op
Ieder is verplicht volgens zijn
geluk
mensch
de
zijn
eigen
door hetvan
alles
zesde
en
leven, enuit
geluk tewat
is, te
hetvermijden
verwoesten
anderen
I een
gebonden

den

:

eigen goed.

kuischheid der maagden, der
dezelligheid.

wordt, zoo houding
ke zij invan
haar
schoot
draagt :gedood
nijdige
menschen
ze kunnen niemand hooren
gedachten, die
in ons hart
doen onze
booze
prijzen
zonder er wat al tewij
nijpen; ze kunnen nooit
den dood
voeden, ons
aan. »
gemoedelijk
iemand
gelukwenschen
en hartelijk
(S. Bernard., lib. de interioro
domo C. 22.) merkt
met ware tevredenheid ; onwillekeurig
men
het aan hen, dat hun
« proficial» zoo weinig geDE MAACDELIJKHEID
:
nreend is ; zij missen dan ook allen eenvoud in
een drievoudige
kuischheid
onderschei- gulle geEr wordt
gezelschap
en vergallen
zeer dikwijls
de
gehuwden,

« De Ceest Gods kan niet in onzuivere harten
is nog iets anders dan nijd : men
laloerschheid
Daarom mag men alle goed verwonen » (Sap.
is nijdig I).
op een and.ermans goed; men is jaloersch
hopen van een kuische ziel. Zii wordt vervuld met
op
zijn
eigen goed.
vele genaden.
Men is jaloersch, als men overdreven is in
dat de H.'Gregorius
NazianRuÍlinus
liefde voor
zijn verhaalt,
eigen goed en bang dat het ons
senus, jong zijnde, een vizioen had waarin hij twee
zou ontnomen worden door anderen.
wonderschoone vrouwen zag, Hlj keek bevreesd
B. v. : nren is de eerste van ziin klaq men ziet
zusters,
zeiden zii, wii zijn
twee
op. « Jongeling,
een
medemakker
zijn
uiterste
best
doendeen men
de eene wordt de Wijsheid,
die gijwordt
wel kent,
jaloersch
omdat men zijn
zijn eerste
genoemd.
u komen
de Kuischheid
Wij vreest,
andere plaats
te verliezen.
bezoeken omdat gij ons een aangenaam verblijf
Gij hebt veel vriendschap over voor iemand, die u
ziel zeer
bereid
hebt. »
in uw ook
genegen is : ge vreest, dat een derde uw
Kuischheid en Wijsheid zijn onafscheidbaar. Ook
vriend te veel aantrekt en uw vriend grondvan uw zijde

Bij die bittere droefheid koestert hij dan ook
gedachten en zij zullen u veronkuische
aan alle heel
«Iikwijls
het heimelijk niet
en hatelijk verlangen
laten. De onkuische gedachte die
zijn
evenmensch
beroofd
le zien verjaagd
van dien luister,
de verboden lust voort, de verboden
wordt, brengt
waardoor
meent, dat deze boven hem uitstraalt.
lust hij
brengt
de
toestemming voort,
vleeschelijke
Daarbij
komt
nog
een zekere benauwdheid waarde daad de gewoonte, de
de toestemming
door hijde'daad,
vreest, dat
deze hem heelemaal zou dogn
gewoonte de noodzakelijkheid, de noodwendigheid,
verbleeken. Zoo ontbrandt de naijver.
den dood,. Celiik
een adder door haar jongen, welVandaar
dan ook de aardige en domme
onthoudt en door
Wie zich van dit
De
nijd
komt
voort
uit
den
hoogmoed,
die niet
zedigheid tuchtvol en taktvol zich beveiligt tegen
gelijken
verdragen
kan,
iemand
dat
op
voet komt
ziel.
is
kuische
een
alle mogelijke
te staan gevaren,
met ons ofwel
nabij
of voorbijstreeft,
geldt het princiepons
: weersta
in den
Hier vooral
m.a.w., uitmunt
door verstand
of lichaamssterkte,
beginne. of door roem
of eenig ander voorrecht, het zii'na'Eens toegegeven
wordt de dorst heviger als bij
tuurlijk oI bovennatuurlijk.
iemand dieDe
zoutnijdigaard
water drinkt.
Hoe meer hij drinkt,
bedroeft
zich om een andermans
hij moet
hoe meervooruitgang
drinken.
en misgunt hem gelukkig te zijn.
De H. Bernardus .' «Weerstaat van 't begin a{
nuwoverspanning.
vermaak.

genot

bono pudicitiae).
Wat is

zij?

hetmededinger,
sieraad derenz.
de bloem
als : « toeloop
;
bijenzijn
der lichamen ; de grondslag der heiligheid, een
DEallerhande
deugden » (S. Cypr., lib. de
teeken van
JALOERSCHHEID.

is de H.
Hieronymus
van gevoeDaarom
sterk is.lijken;
daarom
gewoonlijk
ontstaat
de algunst
zielen
eenig deel hebben
de maagdelijke
len, datonder
menschen van
d.enzelfden ra.ng oÍ stand,
aan de glorie der Martelaren door denb.fellen
bedriif,
enz.
Een
schoolkind,
niet nijdig
v. isstrijd
ad. Demetriadem). prindie zij te
aÍgunstighebben
ofdoorstaan
op de (Ep.
mooie
kleedjes van een
(Sermo XXX.
Í'tretzelfde
sesje,denkt
maar de
op H.
hetBernardus
nieuwe kleedje van haar vrienIn Cant.).
de
dinnetje;
winkelier
benijdt
den
senator niet
roemen de kuischheid
eenparig
De H.
omVaders
ziln buitenverblijf,
maar is afgunstig
op den
zeden de eer

noodige

gevoel van
goed.
andermsns geluk
en
ol
een
zeker
intieme en te vrije gesprekmode, door te
cings en vreugde
en vold,oening
over cen andermans ongedoor drankbedwelming
en zeken en voorbeelden,
luh at tegenspoed.
Dit laatste noemt
men : leed-

C.

heeft Christus de kuischheid des harten tot
zou
losschakelen : en gij wordt jaloersch.
slag gemaakt der maatschappelijke welvaart. DaarGijde
hebt
talrijke de
cliënteele
: ge vreest,
dat
H. een
Bernardus
kuischheid
om noemt
het
een concurrent u nadeel gaat berokkenen en gij
merg der wereld
en het merg der Kerk.
wordt jaloersch
: d.i. te sterk houdend aan uur

'

I
r

achting van
hun aandacht
tracht gaande
rvij anderen;
ons godsdienstige
overtuigingen
í"_":?.-ïn
^,
elgen
maken,
te
houden
die wilwil,
schitteren
een leiden.
ster van bedie; onzen
dus onsals
leyen,
Wij moeten
b.v. de overtuiging
met ontzag freUÈen,-''aat
lang, waarheen
en bewondering
wii gewehier niet
voor ons
zenzijn
wordt;
die pijnlijk
zelven] oït
lijdt,i.i
als ,ïoi
hij vergeten
ot
ande_
ren, maar
voor God. wordt
Dat wij
niet mèègeteld
huiverende
een
dus
afschrik
heel
en al aan
; die
Ood. zijn-.en
vrijwillig
moeten zi!n.
heeft van
een yernedering,
Dit een
vooral
on. publieke,
t.r., of
nooqzakelljk
moet
godsdienstig zijn, in den dienst
van een
mislukking.
van Uocl,
onzen
Heer,
willen
wij het opperste
Een glorieus
mensch
is doorgaans
een blufler en
doel verwezenlijken,
Goo"oni-geïcïrapen
een blazer, hij waarvoor
wil dc anderen
bedwelmen door zijn
heeft :eigen
den persoontje
Hemel. Dusiniseen
uoo,
onr-tioà."ri.
wil en uit
sterk
licht te stellen,
de leiddraad
in heel
leven.
Naar
te pakken
metons
zijn
« feiten
>, ;ezus;-voorom « iemand » te
beeld en- in vereeniging met Hem zuflËn
schijnen. Zulk een mensch spreekt wii stre_
van
ven om in alles en altijd Gods H. Wil tevoortdurend
volbren_
zichzelf, heeft altijd het hoogste woord
en is erg
dezen
gena Oq
weg
ontmoeten
één beÉsel
prikkelhaar als men niet wij
opstijgt
tot hem.:
de Zonde. Er is nu één noodzakelijk middel om
de
De vermetelheid waardoor men onversaagd
zonde te 3,
vermijden : op ieder: oogénblik,
Oàuu,al,fligt het
en roekeloos
alles aandurft en waagt,
les, Gods
H.
Wil
volbrengen
met
onzen
plicht
boven zijn krachten; die verder springt te
doen. Om
dit te kunneu, moeten we rekËnen opdan zijn
stok lang is.
Go.ds genade
en op ons zelven; aus Uiààen .n
strijden. 4. Dc schijnheiligheid : waardooÍ men, gedreven
persoontje op den voorrang te wringen,
zijn
om
godsdienstige
overtuigingen wordengeleerder,
echte
. Du?9.zich
uitgeeft, b.v.
als, deugdzamer,
dan
krachtbronnen,
men werkelijk is. Ook speelt men vaak den schijn2. heilige
gewoonten
om
een vernedering
te ontloopen.
oankweeken.
- Goede
5. De stijlhooldigheid
: waardoor
men koppig
godsdienstige
overtuigingen
zullen onzen
.pnze.vasthoudt
aan ziln Maar
eigen,tgedachten,
vooral dàn,
wtl letoen en beïnvloeden.
is
toch
de
wit
wijselijk zou doen het gezonde
en
feitelijk,wanneer
die moetmen
marcheeren.

veiliger
van
een niets
ander te volgen. Stijtis zoo oordeel
zwak; hij
is ook
zonder vor_
.En lithoofdigen
dan mannen van karakter te zijn.
mrng. we
moeten meenen
dus onzen
wil leeren willen. Hoe
6. De ongehoorzaamheid .' waardoor men inwendat ?
dig en :uitwendig
in opstand
komt tegen de overTen eerste
we moeten
leeren beslissen.
Vete
groot of teen
goed acht om onder het
stenleven
en zich
m.enschen
vantegrillekens
willekens. Al_
gezag
vanwel
anderen
te staan.
zucht naar
tqd : «,k
zou
willen...
als...Vandaar
maar !»deEen
bij e,
kinderen
bij
en onderdanen,
besliste onafhankelijkheid
wil,. na eerst gebeden
nug.aaciit
te treb_
studenten,
enz.
ben, zegt : ik wil ! ik
wil, kost wat kóst ! Ook moe_
De minachting
ten we d,an
7. volharden
is een streng
: De
hoovaardige
in onze
besluiten
i;il'"p_
geven om
kritieker
voor anderen,
is heel
dikwijls bitter en
bijkomstigheden
of wat
storm.
bijtend,
in
over
ook ook
onrechtvaardig
zijnals
cordeel
Een kapitein komt
niet terug van zee
hij
den naaste;
door zijn
minachting
zijn supeeen onweertje
ziet dreigen.
Men
kent juist wil
de hij
moe_
64

8

I

rioriteit doen invoelen en meteen de minderwaarvan den
naaste.
indigheid
de gevarert
en in
't zicht van den vijand,
8. Lauwheid
.' De hoovaarclij
vindthebben
te veel smaak
fen tweede
.' we moeten
op het oog
À
gebed. Hoovaarin
zrchzelt,
daarom
te weinig De
in 'tgewoonte
goede gewoonten aan te kweeken.
t
goed
kunnen
digen
niet
bidden
oÍ
moeilijk
is een tweede natuur, d.w.z. we denken en we bidden
met
vereischten
zij gewoon
vervallen langhandelen,
weden
leven
dus gelijk eerbied;
wij het zijn
I geworden.
zaam
in lauwheid
godsdienstplichvinden hunleven
Bijna
heel onsendagelijksch
beeen gareeltedat
op denmet
duurhet
ondragelijk
gewoonten,
staat uitten
beginnen
lichame- wordt.
9.
Onrechtvaardigheid
De
hoovaardige
..
lijke : eten, drinken, slapen, werkenr'enz., tot in wordt
verleid tot :allerlei
lage redmiddelen
zijn groothet godsdienstige
en 's avonds,omvoor
's morgens
doen
enbidden,
breed-leven
en na het
eten
enz,, vol
enz.te houden.
lO. Dehangt.grootendeels
atgunst, twist, tweedracht,
geOns levenslot
aÍ van de kwaadspreken
hoovaardige
wil nooit
onderdoen,
nooit
jonge
woonten,
die: Een
we opdecien
vooral
in onze
toegeven,
dus.....,
jaren. Jong
geÍvend
is oud gedaan. De gewoonte
ll. De wreedheid,
hardvochtigheid.
:
is een aangeworven
neiging, barschheid,
waardoor wij
zekere
Die een
hart hebben,
lijden veel
en die er geen
gemakkelijker
handelingen
herhalen.
Onmogelijk
hebben,
lijden.
De hoovaardige
veelover
uit tedoen
hier verder
weiden
de groote
voordee- heeft
voor anderen.
goedehart
gewoonten.
len van geen
cligen

12. Ketterij en ongeloof .' Trotsche en verwaande
wtlsopvoeding
3.
In heel onzc
gedachten
menschen
houden
hun eigen is
feitelijk de
boven die
- van
genade
noodzakelijkste.
veruit
de het
H. Kerk
en weigeren dan ook beslist soms
hun verstand
onclerwerpen
aan
leeren te
rekenen
op (iod,
in het
alles.Kerkelijk
We moeten
Gezag. Hoe treurig getuigt enkele meditade Geschiede« Zonder Mij kunt ge niets / » Doet hiervan
nis
!
ties op dat eéne woordje : NleÍs. Zonder Mij kunt
ge niet een
beetje,
niet een
tiende, niet :een duiHET
IS GEEN
HOOVAARDIJ
zendste, neen : NleÍs.
l)
Als men
overeenkomstig ziin maatschappedie absolute noodvan leven
De « overtuiging
lijken stand,» opdoen
een deÍtig
leidt.
vooraleer
van men
de genade,
zakelijkheid
2) Als
dankbaarbijzonder
de natuurlijke
en bovengenade
een verDe
vragen
door
iets te beginnen.
natuurlijke gaven erkent, welke men
van Gods
gebed.
voorbeeld,
is niet
alleen
trouwvol
goedheidlJezus
ontving,
mits
menons
overtuigd
blijft van
enGode
ik>, ziedaar
Medewerker.
« lezusen
ook orrze
eigen
onwaardigheid
geeft.
de eer onze
in zijn kracht, inminach*
AlsDan
mendeelen
alles.
zonderwij
zelloverschatting_en
leuze in 3)
ting van
zijn. zien,
ook zalzijn
onzewaardigheid
wil de sterkste
wil erkend
Dananderen
Gods kracht.
glorie, ofsqmen'
mits men
hiermede
Gods onderling
eigen welzijn
drie moeten
: deze
KORTOM
hetonzen
belangwil
van
vormefl beoogt.
tot een wil'uitteanderen
werkerloÍom
4) Als men om we
wettige
redende
boven
zevenanderen
ridderliik
één-stuk, Dqn ook zullen
zoekt uit te schitteren, b.v. om een
eereprijs te
bekampen en meesteï blliven
kunnen
hoofdzonden
behalen, om de eer te zijn van zijn Congregatie of
over ons zelven, om ons heel en al te onderwerpen
aqn den driewcrf H. Wil Yan God.

66

1-8

M

28

De nijdIeder
staat kuisch te
is de
akelige hartstocht
« waardoor
is verplicht
volgens zijn
de mensch
eigentegeluk
verwoest
en er
en alles
vermijden
hetopzesde en
leven,zijn
wat door
gelukgebod
gebonden
uit is, het
te verwoesten
is.
negende
voor zijn van
staatanderen
I een
booze ontevredenheid
volmaakte zuiverheid
overofvoorrechten,
De maagdelijke
die men is de
zelf nietvoornaamste
bezit, en bijvan
welker
bezit
men
tochalle
nietvleeschede drie
sluit
; zij
'wezen;
gelukkiglijke
zouwellust
een neiging,
naar genoemd
zich
buiten.
Zii vooral
de
omwordt
toe te trekken,
« hcilige $'at
deugd
andèíen
hebben, of het voor
».
andeÍen te
maagdèlijkheid
is 'tdezelt
als men
niet krijgen
Devernielen,
aureool
der zielen. De
kan » (Zschokke).
engel bezit de kuisclrheid van nature. De mensch
De nijd
komt
vergelijking,
moet
haarvoort
Die strijd
uit een
bewaren
door
harden strijd.
welke
geiemandismaakt
de hevigste
zoo
tusschen
zichzelven
en de
zijns
onder
alle, omdat
hartstocht
MAACDELIJKHEID :
het aan hen, dat
« proficial» zoo weinig gehun
nreend is Er
missen
ook allen
in
wordt
een dan
drievoudige
kuischheid
eenvoudonderschei; zij
gezelschap
gehuwden,
zeer der
denen
: de
kuischheid
maagden,
der gevergallen
dikwijls
de gulle
zelligheid.
der weduwen.

en taktvol
zich die
beveiligt
De nijd
komt voort
zedigheid
tuchtvol
uit den
hoogmoed,
niet tegen
gevaren,
ziel.
is een
mogelijke
verdragen
allekan,
dat iemand
op gelijken
voetkuische
komt
: weersta in den
te staan met
Hierons
vooral
ofwelgeldt
nabijprinciep
ons het
of voorbijstreeft,
m.a.w., beginne.
uitmunt door verstand of lichaamssterkte,
'Eens
de dorst
of door roem
toegegeven
wordt
of
eenig
ander
voorrecht,
zii'na- als bij
hetheviger
tuurlijk iemand
oI bovennatuurlijk.
die zout water drinkt. Hoe meer hij drinkt,
hij moet drinken.
De nijdigaard
hoe meer bedroeft
zich
om
een
andermans
Bernardus
«Weerstaat
H.misgunt
van 't begin a{
vooruitgang
De en
hem.' gelukkig
te zijn.
en zij
Bij die
aanbittere
alle onkuische
droefheidgedachten
koestert hij
danzullen
ook u vergedachte
niet verjaagd
De heimelijk
onkuischeen
heel «Iikwijls
laten. het
hatelijkdie
verlangen
de verboden
de verboden
zijn evenmensch
beroofd
wordt, brengt
lust dien
voort,
le zien van
luister,
waardoor
lustdeze
brengt
toestemming
hij meent, dat
vleeschelijke
bovende
hem
uitstraalt. voort,
gewoonte, de
de daad de waarDaarbij
toestemming
nog eende'daad,
zekere benauwdheid
de komt
noodzakelijkheid,
noodwendigheid,
de deze
de zou
door hijgewoonte
vreest, dat
hem heelemaal
dogn
den Zoo
dood,.
Celiik een
verbleeken.
ontbrandt
de adder
naijver.door haar jongen, welgedood
wordt, zoo
Vandaar
ke zij
haar
schoot draagt
daninook
de aardige
en domme
houding
die wij
in ons hart
doenmenschen
onze booze
van nijdige
: ze gedachten,
kunnen niemand
hooren
prijzen zonder
voeden,erons
dood
watden
al te
aan. »ze kunnen nooit
nijpen;
(S. Bernard.,
iemand gemoedelijk
gelukwenschen
de interioro
domo C. 22.)
en lib.
hartelijk
met ware tevredenheid ; onwillekeurig merkt men
DE
nuwoverspanning.
luh at tegenspoed.
Dit laatste noemt men : leedvermaak. Wie zich van dit genot onthoudt en door noodige

'
gesprekgeluk
gevoel
intieme
te vrije
doorolteeen
andermsns
cings
en mode,
en goed.
zekeren
van
drankbedwelming
vreugdeken
vold,oening
voorbeelden,
en en
overdoor
cen andermans
onge- en ze-

45

Uit den nijd komen vele schuldige gevolgen
-- De ledigheid
voort : haatl. lastertaal,
vluchten : hii
de zaait
H. Bernardus
kwaadwenschen;
verdeelingnoemt
in denhaar
bekoringen
de van
vergaderbak
van alle
schoot
vereenigingen
en familiën stookt
gedachten (S. Bern., Serm. : Frat. de
vijandschap
en slechte
verwekt
ad.
schandalen
;
;
hij jaagt monte
het hart
Dei).
op door een onbeteugeld trachten en jachten
naarwas
rijkdom
David
heilig,entoen
roemhij
schapen
omde
boven
de weidde,
anderen te
blijven
hij streed
uitsteken
toen
tegenvandaar
Israëls worden
vijandenniethij viel in
;
;
zelden oneerlijke middelen aangewend orn dit doel
29
KWADE GEVOLGEN

eigen goed.

:

:

PUNTEN.
C.

sterk is. Daarom is de H. Hieronymus van gevoelijken; daarom
zielengewoonlijk
eenig deel hebben
de maagdelijke
de algunst
len, dat ontstaat
fellen strijd
onder menschen
oÍ den
door
van der
ra.ng
aan de glorie
Martelaren
stand,
d.enzelfden
Demetriadem).
bedriif, enz.
ad. nijdig
Een
schoolkind,hebben
te doorstaan
b. v. (Ep.
is niet
die zij
(Sermo XXX.
of aÍgunstig
op de mooie
denkt kleedjes
de H. Bernardus
Í'tretzelfde
van een prinsesje, maar
op het nieuwe kleedje van haar vrienIn Cant.).
kuischheid
roemen
dinnetje; de
Dewinkelier
H. Vaders
benijdt
dendesenator
niet eenparig
om ziln buitenverblijf,
en het
sieraad der
maar
is afgunstig
als : « de bloem
opzeden
den ; de eer
grondslag der heiligheid, een
toeloop bij
mededinger,
lichamen
derzijn
; de enz.
teeken van allerhande deugden » (S. Cypr., lib. de
DE JALOERSCHHEID.
bono pudicitiae).
Wat is zij?
« De Ceest Gods kan niet in onzuivere harten
I). Daarom
magnijd
men: alle
wonen »is(Sap.
nog iets
anders dan
mengoed verlaloerschheid
vervuld met
een kuische
Ziiis wordt
jaloersch
hopen
is nijdig op
een van
and.ermans
goed;ziel.
men
genaden.
vele goed.
op zijn eigen
dat
de H.'Gregorius
RuÍlinus verhaalt,
Men is jaloersch,
als men
overdreven
is in Nazianhadhet
zijnde,
waarin
senus,
goedeen
zijn liefde
voorjong
eigen
en vizioen
bang dat
ons hij twee
wonderschoone vrouwen zag, Hlj keek bevreesd
zou ontnomen
worden
door
anderen.
zii, wii zijn twee
B. v. :op.
nren« is
de eerstezeiden
van ziin
klaq
men
ziet zusters,
Jongeling,
de eene
de men
die gij wel
Wijsheid, de
een medemakker
zijnkent,
uiterste
best wordt
doen en
genoemd.
zijn u komen
Kuischheid
Wijeerste
andere de
wordt jaloersch
omdat
men vreest,
zijn
plaats te bezoeken
verliezen. omdat gij ons een aangenaam verblijf
uwvriendschap
ziel bereid over
hebt. voor
»
Gij hebtinveel
iemand, die u
Kuischheid
en vreest,
Wijsheid
zijn
onafscheidbaar.
Ook
ook zeer genegen
is : ge
dat
een
derde uw
kuischheid
des uw
harten
Christus en
de uw
vriend te heeft
veel aantrekt
vriend van
zijdetot grondslag gemaakt
gijmaatschappelijke
zou losschakelen
: ender
wordt jaloersch.welvaart. Daarde cliënteele
H. Bernardus
de kuischheid
omeen
noemt
het
Gij hebt
talrijke
: ge vreest,
dat
merg der
wereld gaat
en het
merg der en
Kerk.
een concurrent
u nadeel
berokkenen
gij
d.i. te sterk houdend aan uur

wordt jaloersch
I
r

rvij aandacht
I
ons godsdienstige
overtuigingen
achting van
anderen;
hun
tracht gaande
^, í"_":?.-ïn
elgen
maken, die onzen wil, dus ons leyen, leiden.
te houden
die
wil
schitteren
als
een
ster
bevan
; moeten b.v. de overtuiging freUÈen,-''aat
Wij

wii
lang, waarheen
en bewondering gewehier nietmet
zijnontzag
voor ons
zelven] oït ,i.i ,ïoi ande_À
pijnlijk
zen wordt;
vergeten ot
ren,die
maar
voor lijdt
God. als
Dathij
wij
dus heel en al aan t
niet mèègeteld
die een huiverende
wordt ;vrijwillig
afschrik
Ood. zijn-.en
moeten zi!n.
Dit on. t.r.,
yernedering,
publieke,
heeft vannooqzakelljk
een
een zijn, in of
moet vooral
godsdienstig
den

dienst I
wij het opperste
doel verwezenlijken,
Een glorieus
mensch is doorgaans
eenGoo"oni-geïcïrapen
blufler en
waarvoor
heeft
een blazer,
hij :wilden
dc Hemel.
anderenDus
bedwelmen
zijn
is uoo, door
onr-tioà."ri.
wil
de leiddraad
eigen persoontje
in eeninsterk
te stellen,
uit
en;ezus;-voorheel licht
ons leven.
Naar
pakken
beeld
te
meten-zijn
in vereeniging
« feiten >, om
iemand
» tewii stre_
met«Hem
zuflËn
schijnen.ven
Zulkomeen
inmensch
alles enspreekt
voortdurend
altijd Gods
H. Wilvan
te volbren_
zichzelf, gena
dezen
heeftOq
altijd
hetweg
hoogste
woord wij
en is
ergbeÉsel :
ontmoeten
één
prikkelhaar
de Zonde.
als men
Er niet
is nuopstijgt
tot hem. middel om de
één noodzakelijk
te vermijden
vermetelheid
: op ieder
3, De zonde
menoogénblik,
onversaagdOàuu, ,f
: waardoor
les,
Gods
H.
Wil
volbrengen
en roekeloos alles aandurft
en waagt,met
al ligt
hetplicht te
onzen
doen.
Om
dit
te
kunneu,
boven zijn
krachten; die verder springt
zijn
moeten dan
we rekËnen
op
stok langGo.ds
is. genade en op ons zelven; aus Uiààen .n
strijden.
4. Dc schijnheiligheid : waardooÍ men, gedreven

van eenvan
mislukking.
Uocl, onzen Heer, willen

Du?9. godsdienstige
overtuigingen
om zijn. persoontje
op den voorrang
te wringen,
worden echte
krachtbronnen,
zich uitgeeft,
b.v. als, deugdzamer, geleerder, dan
men werkelijk
is.
Ook
speelt
men
vaak
den
schijn2.
Goede gewoonten oankweeken.
heilige om een
- vernedering
te ontloopen.
godsdienstige
overtuigingen
5. De stijlhooldigheid
:
waardoor
men koppig
onzen
.pnze.
,t iszullen
wtl aan
letoen
beïnvloeden.
Maar
toch de wit
vasthoudt
gedachten,
zilneneigen
vooral
dàn,

die moet
marcheeren.
men wijselijk
wanneerfeitelijk,
zou
doen het gezonde en
zooeen
zwak;
hij te
is ook
nietsStijtzonder vor_
veiliger oordeel
van
ander
volgen.
.En lit is
mrng.
we moeten
dus onzen
wil leeren
willen. Hoe
hoofdigen meenen
dan mannen
van karakter
te zijn.
dat ?
6. De ongehoorzaamheid .' waardoor men inwenTen
eerste
: we moeten
leerendebeslissen.
Vete
dig en m.enschen
uitwendig in opstand
komt tegen
overleven
van
grillekens
willekens.
Al_
goed
sten en zich te groot
of te
acht omen
onder
het
tqd
:
«,k
zou
wel
willen...de
als...
gezag van anderen te staan. Vandaar
zuchtmaar
naar!» Een
besliste wil,. na eerst gebeden e, nug.aaciit te treb_
onafhankelijkheid bij kinderen en onderdanen, bij
ben, zegt : ik wil ! ik wil, kost wat kóst !
Ook moe_
studenten, enz.
ten we d,an volharden in onze besluiten i;il'"p_
minachting : De hoovaardige is een streng
7. Degeven
om
bijkomstigheden
of
wat
storm.
kritieker voor anderen, is heel dikwijls
en
bitter
Een kapitein komt ook niet terug van zee als hij
bijtend, ook
onrechtvaardig in zijn cordeel over
een onweertje ziet dreigen. Men kent juist de moe_
den naaste; door zijn minachting wil hij zijn supe8

64

rioriteit doen invoelen en meteen de minderwaar-

gevarert en in 't zicht van den vijand,
in de
digheidcligen
van den
naaste.
fen tweede
.' we moeten
opveel
hetsmaak
oog hebben
8. Lauwheid
.' De hoovaarclij
vindt te
goede
gewoonten
aaninte't kweeken.
De gewoonte
gebed. Hoovaarin zrchzelt,
daarom
te weinig
is
een
tweede
natuur,
d.w.z.
we
denken
digen kunnen niet goed bidden oÍ moeilijk bidden en we
handelen,
we leven
dus gelijk
wij het zijn
met den
vereischten
eerbied;
zij vervallen
lang-gewoon
geworden.
heel hun
ons godsdienstplichdagelijksch leven bezaam in
lauwheid Bijna
en vinden
gewoonten, te beginnen met het lichameuitdat
gareel
ten eenstaat
op den duur ondragelijk wordt.
lijke : eten, drinken,
slapen,
werkenr'enz.,
9. Onrechtvaardigheid
hoovaardige
.. De
wordt tot in
godsdienstige
het
: 's morgens
avonds, voor
's grootverleid tot allerlei lage redmiddelen
zijn
omen
na het etenvol
bidden,
enz,, enz.
doen enenbreed-leven
te houden.
levenslot
hangt.grootendeels
aÍ van de gelO. DeOns
atgunst,
twist,
tweedracht, kwaadsprewoonten,
die wewil
opdecien
vooral in nooit
onze jonge
ken : Een
hoovaardige
nooit
onderdoen,
jaren. Jong geÍvend is oud gedaan. De gewoonte
toegeven, dus.....,
is wreedheid,
een aangeworven
neiging,
waardoor wij: zekere
ll. De
barschheid,
hardvochtigheid.
gemakkelijker
herhalen.
Onmogelijk
Die eenhandelingen
hart hebben,
lijden veel en
die er geen
verder
te weiden
over de groote
hebben,hier
doen
lijden.
De hoovaardige
veeluit
heeftvoordeegewoonten.
len voor
van goede
geen hart
anderen.
12. Ketterij
.' Trotsche
en verwaande
heel onzc
wtlsopvoeding
3. enInongeloof
is feitelijk de
gedachten boven die
menschen
houden
hunhet
eigen
- veruit
genade
noodzakelijkste.
van de H. Kerk en weigeren dan ook beslist soms
(iod, in alles.
leeren rekenen
opKerkelijk
We moeten
hun verstand
te onclerwerpen
aan het
Doet
Zonder
Mij getuigt
kunt gehiervan
niets / »de
enkele meditaGezag. «Hoe
treurig
Geschiedeties op dat eéne woordje : NleÍs. Zonder Mij kunt
nis !
ge niet een beetje, niet een tiende, niet een duiHET zendste,
IS GEEN
HOOVAARDIJ
:
neen
: NleÍs.
die absolute noodl) Als De
men
« overtuiging
» opdoen
overeenkomstig
ziinvan
maatschappelijken stand,
een deÍtig
leidt.
bijzonder vooraleer
vanleven
de genade,
zakelijkheid
2) Als
men
dankbaar De
de natuurlijke
en bovengenade vragen
door een verte beginnen.
iets
gaven
natuurlijke
erkent,
welke
men
vanons
Gods
gebed.
voorbeeld,
is niet
alleen
trouwvol
Jezus
goedheidl
mits men «overtuigd
van
onze
ik>, ziedaar
orrze Medewerker.
ookontving,
lezus en blijft
eigen onwaardigheid
Gode
de eer
wijgeeft.
in zijn kracht, in
deelen
in alles.enDan
3) Alsleuze
men zonder zelloverschatting_en minach*
kracht. Dan ook zal onze wil de sterkste zijn.
ting vanGods
anderen zijn waardigheid wil erkend zien,
onderling sqmen'
drie moeten
: dezeglorie,
mits men KORTOM
hiermede Gods
of eigen
welzijn
onzen beoogt.
wil te vormefl tot een wil'uitomanderen
werkerlvan
oÍ het belang
ook zullen
ridderliik
Dqn
één-stuk,
4) Als
men om
wettige
reden we
boven
anderende zeven
en meesteï
kunnen
zoekt uit
te schitteren,
hoofdzonden
b.v. bekampen
om een eereprijs
te blliven
behalen,over
om de
te zijn
onszijn
heelCongregatie
en al te onderwerpen
omvan
of
zelven,
onseer
aqn den driewcrf H. Wil Yan God.
66

1-9

62

1 - 10

63

10

Onder de luiaards zijn er,Bdie enkel en alleen
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trokken zijn van ootmoed.
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op gevoelens
tegenover
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bewerkten
ahker.
geen kwaad,
pijkdomInolzulk
is op zichzelf
rijk-zijn
een zielstoestand
denkt
men er niet aan
de
aÍten
vanslotte
goed
groot
zijn; alles
kan een
zijn leven te beteren.
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of
l{ebzucht.
heid
voor het strikt noodzakelijke : trekt zich de goede

hij met morgen- en

avondgebed te verwaarlóozen,
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en dat kruisjes
Hijvolledigst
hetvèrzwaart
uitdrukkelijk
verlangt
zooals Jezus
ze' En
de
gij, uit loutere
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Z?ui!. haat en nijd onder
bloedverwanten,
geest van dankbare wederliefde
a). ur1
in den
.,Í)._
: n.l. b.v.
-i--irs..!!',
verdeeling
na steifgevallen.
gedenkende de goedheid
Gods, die u dit alles opc). Lte wat de zuchÍ
geld uitwerkt
dient;kenwinkeis,
en met het inzicht uwnaar
herwonnen
krachten
in boe_
in
en dans7alen;';;;;;'.;g"_
weer naars
edelmoedig
tefeest_
besteden
in den dienst van
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de maaltijden
de Wijsheid
niet
aan ieder
zelve en al
wat
Hij-Hij
vràagt van
praten zonder
is drinken
ook voor
eten -oÍ
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goederen, als hij ze op tijd en stond kan afstaan
uw voorkeur
laten kennen.
goede werken te steunen, en er niet meer ver_
7. omNiet eten
en drinken buiten de maaltijden,
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enz... in hun lichaam, nraar in hun apotheek.
Zoo ook
gegewonen
9. metUdege.wennefl
aan met
ftosÍ.
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eeuwigheid.
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als plichdanig,
dat we
kwijten
is ons
voorkunnen
ons ook
de beste,
van onze
voor ons
vanonderwerpen
staat,
en hem .gewillig aanwe onsten
maar
Niet ons lichaam is dus het doel van onze voenemen.
b.v. ons,
onsleven
zelve voeden,
ding,
maar
ons leven,
Niet laf
zijn
tegenover
denwe
dood,
moeten
met allerlei
oÍ begoochelingen
We moeten
ons illusies
dus voeden
met hoogere bedoeniet paaien
goedOok met
genieten.
: « ik ben nog jong,
lingen
dan dood
ons lichaam
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Hoeveel staat de matigheid ons toe ? De maat wordt

brevet
: hij waarvoor
hecht
naambepaald
is als een
Een goede
iets
door
het doel
natuurlijk
onzeder
waarde
woor<Ien
een grdoter
: ons levensmoet. aan
Het doel
dienen
voedingeniswergoeden
gevoelig
ken. Weonderhoud.
zijn vooralWe
gebruiken als
moetenvoor
dus onzen
zooveel
onze
Dit is zeer billijk : een men niet
naam bijwe
oversten.
nooit
tot
hebben.
Zeker
eten
noodig
goede naam
noodig om veel goeds te doen; om
meeriskan.
rustignoodwendigen
ons ambt
vertrouwen2.te wekken
Als hijen
eetom
zonder
de minste
iemand,
uit-d,,i.
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te vermijden,
watteonzen
streng verplicht
pas engoepen omalles
te snoepen;
of eten
te onpas.
gevaar brengen,
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S. Paulus (l Cor. X, 5l) : <Hetzij gij eet of
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ge.wennefl
ook Oeen ge9.
aan gewonen
- U in
met de rijkdommen,
metdeonze
goederen, menurs.
ge moogt
zochtheid
dagelijksche
ze wel hebben
er niet
vergiftlgd
wor-letten ; de
op uzeg
10. maar
de door
maaltijden
Onder
den, als gij ze -hebt in uw huis maar-nieï in uw
nemen ; voorkomend
welgemanierdheid
in
acht
hart.
gedienstig voor uw geburen.
zijn enonthecht
te wcrden,
moeten we 't
. Om waarlijk
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dien zucht
naàr geluk
Juist in mogelijk
meedoen
open_
aan drankbestrijding,
'Cocl
baart de ziel,
d,at
zi! het
uit voorbeeld.
God geboËn
vooral
door
Dit is.
alles beoefenen in
geest van boetvaardigheid en eerherstel.

,8.

eten.

De gewoonte aannemen uw gebed voor
2.
DE ONTHECHTING.
eten goed te verzorgen ; vooral na het
en na- het
-_-18
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heid te winnen
moeten hetheeft
ter eerc
dus ons
doenniet
; we ziel.
alleen leeren
een sterke
lezus
Gods enleven,
bedoelingen.
volgens
Gods
doch
ook leeren
sterven, d.w.z. volledig overEéne zaak staat vast; we eten in het algemeen
gegeven
driewerf
Vader.
aan
den
H.
Wil
van
den
veel te veel.
vergeven
meeninrilieWe
zoozijn
op 'tvalsche
hart van
sterft,
sterft van
God.
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loopen, En
worden
een
slechts
Doorgaans
gekleineerd en bepraat, kalm blijven, ons hart in
zonde. Toch kan zij door bijkomende
i, dagelijksche
vrede houden en geduldig de tijd over dit alles
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leeren onthechten van personen.
- Uonthechting
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is niet
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