KERKLIJST JULI 2018 VAN HET MISCENTRUM
“MARIA TENHEMELOPNEMING”

DE PELIKAAN ALS SYMBOOL VAN JEZUS CHRISTUS
O Christus’ wonden, weest gegroet, o liefde sprekend door het bloed,
o stroom van leven, uit de dood ons overstelpend donkerrood.
Gij overtreft de ster in gloed, in geur de roos, die geurt zo zoet,
in prijs `t juweel in schone staat, in reuk en smaak de honingraat.
Uw liefde opent ons de poort, schenkt onze ziel een toevluchtsoord,
waarin geen vijand binnendringt, hoezeer zijn woeden ons omringt.
Hoe zwaar was `t leed dat Jezus droeg, de naakte Heiland die men sloeg,
zodat het bloed drong door de huid en brak in dikke drupplen uit.
Hoe is, o smart, zijn hoofd zo schoon gekroond met scherpe doornenkroon.
De spijkers slaat men één voor één door handen en door voeten heen.
Toen Hij door liefde overmand zijn geest gelegd heeft in Gods hand,
heeft Hem de wrede lans doorboord, bracht bloed vermengd met water voort.
Als in de wijnpers is de Heer vertreden, Hij bemint ons zeer
en aan zichzelve denkt Hij niet, als Hij voor ons zijn bloed vergiet.
Komt allen dan, hoezeer gij zijt bezoedeld met onzuiverheid.
Wie in dit bad des heils zich baadt, zal rein zijn en in nieuwe staat.
Dank u, die aan de rechterzij des Vaders troont in heerschappij,
die ons gekocht heeft door uw bloed en door uw Geest ons leven doet. Amen
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Zondag 1 KOSTBAAR BLOED

9.40
10.00
11.00
12.15

Rozenkrans
Luide en stille aanbidding
Lezing
Lunch

Zondag 8 7e Zo na Pinksteren

15.40
16.00

Rozenkrans, Biechtgelegenheid
Hoogmis uit dankbaarheid

Zondag 15 8e Zo na Pinksteren

17.10
17.30
18.30
18.45

Rozenkrans
Hoogmis voor geloofsbehoud
Koffie met broodjes
Maria-officie

Zaterdag 28 H.H.Nazarius e.a.

9.30

H.Mis voor een tweetal jarigen

Zondag 22 9e Zo na Pinksteren

9.40
10.00
11.00
12.15

Rozenkrans
Luide en stille aanbidding
Lezing
Lunch

Zondag 29 10e Zo na Pinksteren

9.40
10.00

Rozenkrans, Biechtgelegenheid
Hoogmis voor een + zus

INLICHTINGEN
DOGMATISCHE UNIE tel:
Paterstraat 50
5025 KJ TILBURG
Telefonisch contact:

013.535.92.96

stichter : kapelaan W.J.Kouwenberg (1927-2004)
e-mail
: du@dogmatische-unie.nl
website : www.mariatenhemelopneming.org
rek.nr.
: NL87ABNA0235829080
013 – 535.92.96
dhr. J.de Lange (secr.)
06 – 480772667
fam. Th.Barkel
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16 juli „ONZE LIEVE VROUW VAN DE BERG KARMEL

het Godsoordeel

Elias en de kleine wolk Maria geeft Simon Stock het scapulier

De berg Karmel steekt als een kaap uit in de Middellandse Zee, is bijna 600 meter
hoog en ligt aan de kust bij de stad Haïfa. De naam is afgeleid van het Hebreeuwse
‘Karem El’, wat ‘de wijngaard van God’ betekent. De profeten bezongen destijds al
de schoonheid van deze berg in Galilea. Toen in de 9° eeuw vóór Christus de Israelieten vervallen waren tot de verering van de afgod Baäl, werden ze als oproep tot
bekering gesteisterd door een hongersnood, die het gevolg was van een langdurige
droogte. Daarop toonde Elias op deze berg door een Godsoordeel de machteloosheid van de afgod Baal, doordat God op het gebed van deze profeet diens met water
overgoten offer met een hemels vuur ontstak. Daarna vroeg Elias zijn dienaar om
naar de top van de berg te klimmen en naar de richting van de zee te kijken. Na
zeven keer kijken, meldde de dienaar: “Ja, ik zie een kleine wolk uit zee opstijgen, zo
groot al de palm van een hand.” Elias voorspelde dat uit dit wolkje een zware stortregen zou vallen (1 Kon. 18). Kerkvaders zagen in dit wolkje een voorafbeelding van
de Maagd Maria, uit wie de Redder geboren zou worden.
Dit was de reden dat er sinds onheuglijke tijden op de berg Karmel een Mariakapelletje stond. Dat kwam goed uit, toen kruisvaarder Berthold in 1155 besloot daar een
kloosterorde te stichten, die zich vooral zou toeleggen op een gestrenge levenswijze
van boete en gebed: de Karmelieten. Daarmee wilde hij het voorbeeld volgen van
Elias. Volgens de legende was het Elias zelf die aan Berthold was verschenen om
hem zijn goede plan in te geven. De vele holen, grotten en spelonken maakten deze
berg inderdaad uitstekend geschikt voor een dergelijke levenswijze. Temeer, omdat
er midden in een bronnnetje ontspringt.
Toen de Karmelieten zich eenmaal op de berg gevestigd hadden, wijdden zij zichzelf
toe aan Maria van de Berg Karmel. Lang konden de monniken daar echter niet
blijven, want al in de 13e eeuw werden ze door de islamitische Saracenen uitgemoord. De orde verspreidde zich vanaf dat moment naar het westen. Pas in de 18e
eeuw konden de ruïnes van het oude klooster worden herbouwd.
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Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel danken we aan de Karmeliet
Simon Stock, in Engeland geboren in het jaar 1165. Hij was getuige van het onstuimige begin van zijn Orde dichtbij de Elia-fontein op de berg Karmel. In het midden
van de 13° eeuw wordt hij gekozen tot Hoofdprior van de Orde. Eerst heeft hij met
een crisis af te rekenen ontstaan door de overgang, die een groot aantal van zijn
monniken maakten, naar andere bedelorden, zoals de Franciscanen of Dominicanen.
In uiterste nood richtte de heilige Simon zich tot Maria. Hij bad aanhoudend tot de
Maagd, opdat zij de Karmelorde een voorrecht zou toekennen. De Moeder van God
beantwoordde zijn smeekbede door een verschijning in 1251. Bij die verschijning in
Cambridge in Engeland zou de Moeder Gods hem een zogeheten scapulier hebben
gegeven. Het woord scapulier komt van het Latijnse woord scapulae, dat 'schouders'
betekent. Maria beloofde Simon, dat iedereen die dit schouderkleed van een kloosterhabijt zou dragen, onder bepaalde voorwaarden bijzondere zegen zou krijgen. De
hoofdbelofte is vrijwaring van het eeuwige vuur (de hel) en daarnaast bescherming
tegen gevaren van ziel en lichaam. Tot de voorwaarden behoren o.a. dagelijks rozenkransgebed en een zuivere levenswandel. Later werd het schouderkleed vervangen
door twee lapjes stof. Paus Pius X heef het goedgevonden de stof van het scapulier
door een medaille te vervangen. Het is noodzakelijk om door de toediening van een
priester eerst een scapulier van stof te ontvangen: pas daarna mag men het vervangen door een medaille. Het feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel wordt
sinds 1386 binnen de karmelietenorde gevierd. In 1726 werd de gedachtenis op de
liturgische kalender van de hele Kerk geplaatst.
Veel mensen kennen of dragen het Scapulier reeds jaren maar kennen de betekenis
en geschiedenis van het Scapulier niet. Het Scapulier is heel erg verbonden met Onze
Lieve Vrouw. Als Onze Lieve Vrouw op 16 juli 1858 voor de 18e en laatste maal te
Lourdes verschijnt aan Bernadette is dit juist op het feest van O.L.V. van de Berg
Karmel. Bernadette heeft later getuigd, dat ze tijdens die verschijning Onze Lieve
Vrouw nog nooit zo mooi had gezien. Hetzelfde in Fatima. De verschijningen begonnen daar de 13e mei 1917. Ze zijn elke maand op de 13e blijven doorgaan, met
één uitzondering: augustus 1917. Onze Lieve Vrouw is dan niet verschenen de 13e
maar de 19e augustus, omdat de kinderen toen in de gevangenis zaten. Op 19 augustus heeft Onze Lieve Vrouw aangekondigd dat ze op 13 oktober 1917 opnieuw
zou verschijnen als O.L.V. van de Karmel. Het is duidelijk dat Maria veel belang
hecht aan het feest van de Karmel.
Enkele heiligen die het bruine scapulier droegen, zijn: Theresia van Avilla, Johannes
van het Kruis, Alfonsus van Liguori, Robertus Bellarminus, de pastoor van Ars, Bernadette Soubirous en don Bosco.
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