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DE ROOMS-KATHOLIEKE OPVATTING
OVER DE POSITIE VAN DE KERK
Door Hubert Luns
Dit artikel werd geïnspireerd door het artikel van Dr. Gregg R. Allison “Roman Catholic
Theology and Practice”, dat in december 2014 verscheen en aan zijn boek was ontleend:
“Roman Catholic Theology and Practice: An Evangelical Assessment (beoordeling)”, dat
in datzelfde jaar op de markt kwam. Hij trachtte vanuit een evangelisch standpunt aan te tonen dat de Rooms-Katholieke theologie op het verkeerde spoor zit. Echter, zijn ‘bewijs’
bleek juist in het tegendeel te verkeren.

Er staan twee hoofdthema’s op het speelveld: de natuur-genade verwevenheid en het
onderlinge Christus-Kerk verband.
•
De eerste vertrekt vanuit de gedachte dat de natuur en de genade door God zijn
ontworpen om in onderlinge samenwerking met elkaar te functioneren. Inderdaad moet
de natuur een genadekanaal zijn en de genade moet onze gevallen menselijke natuur
opheffen dat eenmaal verzoend en verlost een voortdurend verzoening verlangt zolang
het zijn ultieme perfectionering nog niet heeft bereikt en aan de zonde schatplichtig
blijft. Het zal pas in het hiernamaals zijn dat dat laatste element wordt afgeschud.
Neem bijvoorbeeld water (in het domein der natuur). Water is in staat om genade
te ontvangen en een voertuig van genade te worden dat voor het sacrament van de doop
kan worden gebruikt (elk water is bruikbaar; het hoeft niet te worden geconsacreerd).
Zodoende deelt het aan de ontvanger een zekere natuur mee (die van Christus – Kol.
2:12), die dan ontvankelijker voor de genade wordt en minder vatbaar is voor de vervloekingen van ‘den boze’. Hetzelfde geldt voor het sacrament van het heilig olisel of
het chrisma* (in het domein der natuur), dat door de genade een bijzondere natuur
overdraagt aan degeen die wordt gezalfd – en wel zo dat zijn nieuwe natuur hem tot
een persoon maakt voor de ontvangst en de toekenning van bepaalde soorten genade.
Op deze wijze zijn brood en wijn (in het domein der natuur) in staat om te worden
getransubstantieerd: dat wil zeggen dat ze door Christus’ belichaming worden gereïncarneerd om de gelovigen dankzij genade te voeden indien ze deze belichaming van
Jezus Christus (lichaam en bloed) tot zich nemen en ook ernaar verlangen zo te worden
gevoed (een geloofsdaad is nodig om zijn gunstige effecten te ervaren). Dit klinkt
vreemd, maar we moeten wel beseffen dat het totale universum een reïncarnatie van
Christus is (Kol. 1:15-17), net als het lichaam van Christus tijdens de ontvangenis in de
Maagd Maria. Op vergelijkbare wijze is het geconsacreerde brood van de Heilige Hostie een reïncarnatie.
Het thema van de natuur-genade verwevenheid maakt begrijpelijk waarom de
sacramenten van de Heilige Katholieke Kerk het meest effectieve middel voor onze
redding zijn. Genade wordt altijd dankzij de concrete middelen van de natuur aan het
‘vlees’ meegedeeld. Dit geldt zelfs voor die begunstigden die zich buiten het RoomsKatholieke instituut bevinden. Aan de andere kant van het spectrum ligt supervergeestelijking dat door de beoefening van New Age praktijken op de loer ligt, wat dus vermeden dient te worden.
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•
Het tweede thema behelst het onderlinge Christus-Kerk verband. De genade ontmoet de natuur en het is door de natuur dat de kerk op aarde – die door haar paus, bisschoppen en andere priesters wordt vertegenwoordigd (zij voeden de kudde en bemiddelen bij God) – op een bijzondere manier de levenbrengende genade laat doorvloeien
(er is ook een algemene manier, want Gods genade is als het water dat elke kier opzoekt). Deze werking is niet anders dan een verlenging of uitwaaiering van Jezus’
vleeswording, alhoewel de Kerk altijd een onvolmaakte replica van Jezus is gebleven,
alleen al omdat priesters ook mens zijn, uitgezonderd het feit dat een echte paus altijd
vrij van dwaling is geweest in termen van moraal en leer indien officieel verkondigd.
Niettemin, ondanks dat de uiterlijke kerkverschijning door menselijke zwakheid onvolmaakt is, is de geestelijke kern altijd volmaakt gebleven, wat vergelijkbaar is met de
uiterlijke verschijning van Christus tijdens zijn kruislijden terwijl zijn goddelijke kern
onaangetast bleef. Het is Christus die zich oneindig klein maakt om in elkeen en ieder
van de gelovigen binnen te dringen, die gezamenlijk de Kerk als een natuurlijke en
geestelijke werkelijkheid vertegenwoordigen, waarmee voor ieder de weg is opengelegd om in Gods oneindige grootheid binnen te dringen.
Er is natuurlijk ook de kerk van de gemeenschap der heiligen, dat de heiligen in
deze aardse verblijfplaats omvat alsook de overleden zielen in de gelukzalige perfectie,
maar tevens hen die in het Vagevuur lijden. We moeten de heiligen op aarde niet
vergeten die zich binnen de Protestantse denominaties bevinden, maar gescheiden zijn
van de Katholieke Kerk; in plaats van dat ze door de Heilige Hostie worden gevoed,
worden ze door Gods Woord gevoed. Al deze categorieën vertegenwoordigen de ene
Kerk; in het Vrederijk zullen ze zijn samengesmolten in de ene zegevierende Kerk.
Tweeduizend jaar geleden deelde de vleesgeworden Godmens Jezus Christus genade aan de natuur mee, Zijn natuur, ter redding van zondige mensen. Als een voortzetting van Christus’ vleeswording deelt de Kerk genade aan de natuur mee, die van
ons. Het is zo dat idealiter de Kerk als een andere Christus-persoon handelt, die tussen
de wereld instaat (in het domein der natuur) én God (in het domein der genade).
Het sleutelbegrip van het Christus-Kerk verband helpt verstaan waarom de Katholieke Kerk een door God gewild instituut is dat als ‘een’ factor tot stand kwam voor de
uitdeling van genaden en waarom zij als bemiddelende partner moet optreden. Beide
zijn bedoeld als redding en ter verbetering van ieder individu maar ook als redding van
gemeenschappen en hun politieke sytemen, totdat tenslotte de hele wereld volgens de
belofte van het millenniumtijdperk gered zal zijn. Dit verklaart waarom de Roomse
Kerk het uitgelezen middel is om de gelovigen op het pad naar vervolmaking en finale
redding te brengen.

We geven hier enkele voorbeelden van de praktische resultaten van de natuur-genade
verwevenheid en het Christus-Kerk verband:

De leer over de uitredding en vervolmaking
De Katholieke theologie ziet het proces waarmee God de gevallen mens redt als een
synergistisch gebeuren. Dat wil zeggen dat het een coöperatieve onderneming is tussen
de goddelijke genade en de menselijke inspanning (in het domein der natuur) opdat
iemand voor de wereld een zegen mag zijn en zo de beste condities krijgt voor het
eeuwig leven. Het beschouwt de werking van het heil als een infusie van de goddelijke
genade waarmee iemands natuur progressief verbetert naar het ideaal toe. Dit past
precies bij de Katholieke opvatting die het doel van de uitredding in termen ziet van
een vergoddelijking; dat is het proces waarmee de menselijke natuur dankzij de genade
steeds meer op Christus gaat lijken. Als dit onderbroken wordt omdat iemand in dagelijkse of zelfs doodzonde vervalt kan het door het sacrament van de biecht hernieuwd
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worden, waardoor de staat van genade terugkomt en Gods genade in toenemende mate
kan worden meegedeeld ter vervolmaking van de menselijke natuur. Indien dit proces
te oppervlakkig blijft omdat een mens zich niet ernstig heeft toegelegd – dat is, indien
de genade weerhouden wordt om zijn menselijke natuur tot een ware gemeenschap met
God te verheffen – kan een verblijf in het Vagevuur deze vervolmaking voltooien.
Echter, zelfs als de overledene niet door het Vagevuur hoeft te gaan is een verheffing
tot hogere graden van volmaaktheid prijzenswaard. In feite kan de verheffing in het
hiernamaals tot steeds weer hogere graden van volmaaktheid heel lang doorgaan, maar
die kwestie is nu niet van belang.

Het Katholieke priesterschap
Genade wordt concreet aan de natuur meegedeeld. De meest tastbare uitdrukking van
de genade na de Heer zelf is de gemeenschap van priesters binnen de Katholieke en
Oosters Orthodoxe Kerken. Dit aspect komt vooral naar voren in de vergeving van
zonden (Joh. 20:23) en het Heilig Misoffer. Het is inderdaad zo dat dankzij de sacramentele inwijding tot het priesterschap mensen (in het domein der natuur) in staat zijn
om de sacramenten toe te dienen (in het domein der genade). Door de gemeenschap
van priesters in de Kerk(en) is het Christus zelf die door de Kerk(en) transsubstantieert,
onderwijst, inzegent, demonische machten afweert (heel belangrijk), enzovoorts, alhoewel gezegd moet worden dat Gods genade uitgaat naar alle mensen op aarde, maar
niet even krachtig en alomvattend als binnen de Rooms-Katholieke Kerk. In zijn specifieke vorm is die Kerk een verlengstuk van de vleeswording en aldus handelt een priester in Persona Christi, het hoofd, als hij zich als een lid van dat lichaam inzet.

De leer van de Allerheiligste Maagd Maria
De Allerheiligste Maagd Maria en de leerstukken die op haar betrekking hebben illustreren de natuur-genade verwevenheid. Maria bevindt zich als een volledig mens in
het rijk der natuur. Maar dankzij haar onbevlekte ontvangenis is haar menselijke natuur
niet gevallen en door haar medewerking met de genade bleef het tijdens haar hele
leven ongerept. Derhalve vond de genade in Maria’s natuur een volledig openstaan en
een compleet potentieel voor samenwerking waardoor de vleeswording van Gods Zoon
werd gefaciliteerd en haar lijden aan de voet van het Kruis verdienstelijk was. En omdat zij geen enkele keer heeft gezondigd (getuige haar altijddurende maagdelijkheid)
werd zij aan het eind van haar dagen met lichaam en ziel ten hemel opgenomen. Daarenboven erkent de Kerk haar bijzondere bemiddelende rol in de uitdeling van de genaden, reden waarom Maria de titel van Mediatrix ontving via haar Zoon de Bemiddelaar.

De ene ware Kerk
Omdat de Katholieke Kerk door middel van haar priesters en gelovigen een verlenging
vertegenwoordigt van Jezus’ vleeswording ziet zij zichzelf als de ene ware Kerk, wat
betekent dat de Protestantse en Orthodoxe denominaties slechts als bijeenkomsten worden gezien, niet als werkelijke kerken. Voor het Katholieke systeem wordt de universele kerk gelijkgesteld aan de zichtbare Roomse Kerk. Maar dit begrip ziet over het
hoofd dat de enig echte Kerk Christus zelf is en dat schapen buiten de Katholieke
kudde in wie Christus leeft en die in Hem leven ook tot de Kerk behoren. Blijft staan
dat het instituut op aarde, gekend als de Rooms-Katholieke Kerk, tegelijk een moeder
en een lerares is. Als opperste bemiddelaarster van de genade in het domein der natuur,
is het instituut geroepen om een buitengewoon nuttig hulpmiddel te zijn op onze weg
om tot Christus’ gelijkenis te komen. Wat een ramp voor de wereld als zij haar taak
niet naar behoren vervult!
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Nog een laatste opmerking. De Kerk is bedoeld voor de menigten voor wie teksten als
Hebreeën 4:16 en 10:19 buiten bereik blijven: “Laten wij vrijmoedig naderen tot de
troon van Gods genade (…) en door het bloed van Jezus toegang krijgen tot het Allerheiligste.” Natuurlijk, Romeinen 5:1 leert dat we door het geloof worden gerechtvaardigd, maar de vraag stelt zich of ons geloof voldoende gevestigd is, een vraag die de
Heilige Theresia van Lisieux beantwoordde toen een medezuster haar iets vroeg over
het Vagevuur. Zij antwoordde dat als men in Gods genade en verlossingswerk gelooft,
het Vagevuur kan worden overgeslagen. Tenslotte komt het erop neer dat we krijgen
wat we willen. **
--------

* Chrisma (het Grieks voor zalving):
Het chrisma wordt van olijfolie gemaakt dat met parfum is vermengd. Het chrisma
wordt ieder jaar door de bisschop tijdens de chrisma-mis gewijd, wat meestal op Witte
Donderdag gebeurt, alhoewel het ook gevierd kan worden op een ander geschikt
moment tijdens de Heilige Week. Het chrisma wordt bij de zalving na de doop toegepast, bij het vormsel, bij de priesterwijding en andere kerkelijke wijdingen en tijdens
de toewijding van kerken en altaren. Reeds heel vroeger werd het met veel respect door
de Kerk behandeld en daarom kreeg het dikwijls een speciale plek in het kerkheiligdom
samen met de ziekenzalf en de olie voor catechisanten. Het versterkende effect en de
geur van de olie weerspiegelen de aanwezigheid van de Heilige Geest als men daarmee
gezalfd wordt. Volgens de overlevering was het Christus zelf die aan zijn leerlingen
onderwees hoe het chrisma bereid moest worden.

** Gesprekken van de Heilige Theresia over het Vagevuur
Tot een van haar medezusters in het klooster, Maria Philomena, die van oordeel was
dat het bijna onmogelijk is om rechtstreeks naar de Hemel te gaan, zonder het Vagevuur over te slaan, antwoordde de Heilige Theresia van Lisieux, toen nog novice: “Jij
hebt onvoldoende vertrouwen. Jij hebt te veel vrees voor de goede God. Ik kan je
verzekeren dat dit God verdriet. Je moet het Vagevuur niet vrezen wegens het lijden
daar. Je zou eerder moeten zeggen, waarmee je God behaagt, dat je het niet verdient
daarheen te gaan, Hij die met zoveel tegenzin deze straf oplegt. Zodra je probeert
Hem in alles te behagen en een rotsvast vertrouwen in Hem hebt, reinigt Hij je op elk
ogenblik in zijn Liefde en laat geen enkele zonde achter en zo kun je er zeker van zijn
dat je niet naar het Vagevuur hoeft te gaan.” In een gesprek met een andere medezuster, Marie Febronia, die 67 jaar oud was en de onder-abdes, legde Theresia uit dat
God voor haar eerder een vader dan rechter is: “Mijn zuster, als jij Gods gerechtigheid
zoekt, zal je deze ook krijgen. De ziel krijgt precies wat ze van God verlangt.” Het jaar
was nog niet voorbij toen Marie Febronia, samen met andere zusters, de griep kreeg
waaraan zij overleed. Drie maanden later had de Heilige Theresia een droom die zij aan
haar moederoverste vertelde: “Mijn moeder, Zuster Marie Febronia verscheen vorige
nacht in een droom aan mij en vroeg om voor haar te bidden. Zij is in het vagevuur
omdat zij te weinig vertrouwen had in de barmhartigheid van onze goede God. Door
haar smekende houding en doordringende blik leek het alsof zij wilde zeggen: ‘Je had
gelijk. Ik word nu aan Gods volle gerechtigheid overgeleverd, maar dat is mijn eigen
fout. Indien ik naar jou had geluisterd zou ik nu niet hier zijn.’ ”

