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Rome: evangelisatie niet compleet  
tot een christen katholiek wordt 

Roger Oakland, http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=16917 , 8-2-2015 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 
 

Transsubstantiatie 
We kunnen niet tenvolle de betekenis van de eucharistie bevatten zonder de term transsubstantiatie 
te begrijpen. Katholiek auteur Joan Carroll Cruz1 voorziet in de volgende definitie: 

Het woord dat officieel goedgekeurd werd op het Concilie van Trente om de verandering van de 
hele substantie van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus uit te drukken. Enkel na 
de consecratie blijven de uitwendige verschijnselen, of “accidents”2 (kleur, smaak, geur, grootte, 
enz.), van het brood en de wijn over.[1] 

Tijdens de handeling van consecratie (uitgevoerd door een priester) worden het brood (hostie) en de 
wijn miraculeus getransformeerd in de feitelijke aanwezigheid van Jezus Christus. Alhoewel het 
brood en de wijn schijnbaar nog steeds brood en wijn zijn volgend op de consecratie, heeft er zich 
een mystiek proces voorgedaan, zo wordt geloofd. Dus, Jezus wordt verondersteld fysisch aanwezig 
te zijn op het altaar en fysisch gegeten te worden wanneer de ontvanger de geconsacreerde hostie tot 
zich neemt. 
De Januari/februari uitgave van Envoy Magazine (een tweemaandelijks magazine van katholieke 
apologetiek en evangelisatie) bevestigt verder wat ik zeg. Het doel voor het publiceren van dit ma-
gazine “is het voorstellen van de waarheden van het katholieke geloof in een frisse, eigentijdse stijl, 
met aandacht voor top-katholieke schrijvers, full-color graphics, en een vrolijke innovatieve for-
mat”.[2] 

 
Een priester celebreert de mis3 

Gelokaliseerd op het schutblad van deze uitgave is er een illustratie die de handen toont van een 
katholieke priester die een geconsacreerde hostie omhoog houdt, met de lucht en wolken in de ach-
tergrond. De titel op het schutblad leest: “Dit gelijkt op brood, smaakt als brood, voelt aan als 
brood. Is dit GOD?” De “O” (die door de hostie wordt gevormd) is het opvallende object op de co-
ver. Eén artikel in deze uitgave is geschreven door David Armstrong4, die stelt: 

 
1 Zie http://www.goodreads.com/author/show/207652.Joan_Carroll_Cruz , http://www.boekbeschrijvingen.nl/cruz-joan/cruz.html  
2 Accident: begrip in de filosofie. Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Accident_(filosofie)  
3 Zie geïntegreerde zonne(schijf)aanbidding: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Zon.pdf  
4 Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Dave_Armstrong_(Catholic_apologist) , en voor het artikel: 
http://www.eluvathingal.com/Feature.html  
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Laten we eens kijken naar de eigenlijke natuur van wat verschijnt in het mirakel van de trans-
substantiatie. Accidentiële2 verandering treedt op wanneer niet-essentiële uitwendige karakteris-
tieken (accidents) in zekere zin veranderd worden. Bijvoorbeeld, water kan de eigenschappen 
aannemen van stevig ijs, en van vluchtige damp of stoom … In onze alledaagse natuurlijke er-
varing wordt een verandering van substantie altijd vergezeld door een overeenkomstige veran-
dering van accidents of uitwendige karakteristieken. Eén voorbeeld zou zijn de metabolisering 
van voedsel, dat letterlijk verandert om deel uit te maken van ons lichaam als gevolg van de ver-
tering. 
Maar de eucharistie is een bovennatuurlijke transformatie, waarbij substantiële verandering ge-
beurt zonder wijziging van de uitwendige karakteristieken (accidents). Dus, de uitwendige ei-
genschappen van brood en wijn blijven bestaan na consecratie, maar hun essentie en substantie 
zijn vervangen door de substantie van het ware en eigenlijke Lichaam en Bloed van Chris-
tus”.[3] 

Het is belangrijk op te merken dat Armstrong een bekeerling is tot het katholicisme. Hij zegt dat hij 
eerder niet het belang inzag van transsubstantiatie. Maar, Armstrong zegt nu 

Hoe kon ik … zo’n ontoereikend begrip hebben van de Heilige Eucharistie: de centrale focus 
van christelijke aanbidding?[4] 

Zoals zovele anderen die bekeerd werden tot het katholicisme, werd Armstrong verlicht met betrek-
king tot de eucharistie door het bestuderen van de Kerkvaders. Hij schrijft: 

De aanwijzing voor de echte aanwezigheid van Christus in de eucharistie, onder de Kerkvaders, 
is het meest fascinerende van enige historische christelijke doctrine welke protestanten nu dis-
puteren.[5] 

Armstrong nu is overtuigd dat de geconsacreerde hostie en wijn God is, en dat dit het ware en ei-
genlijke lichaam en bloed van Christus is. Hij concludeert: 

Dit is iets wat geloof vereist, en wat velen tot struikelen brengt, omdat het een mirakel is van 
een erg gesofistikeerde natuur, en dat zich niet leent aan empirische of wetenschappelijke “be-
wijsvoering”. Maar, in zekere zin, is dit niet moeilijker te geloven dan de verandering van water 
in ijs, waarbij de uiterlijke kenmerken veranderen, terwijl de substantie (moleculaire structuur) 
niet verandert. De eucharistie bevat het tegenovergestelde scenario: de substantie verandert ter-
wijl de uitwendige eigenschappen dezelfde blijven.[6] 

 
De kracht van de priester 
Volgens katholieke documenten hebben katholieke priesters de kracht om de aanwezigheid van 
Jezus op het altaar te manifesteren. Op het moment van de consecratie treedt het miraculeuze proces 
op van de transsubstantiatie. Zoals Joan Carroll Cruz1 het zegt in haar boek Eucharistic Miracles: 

De hostie van ongezuurd brood die het Lichaam en Bloed van Christus wordt op het moment 
van de consecratie in de mis. (Een grote hostie voor de priester en vele kleine hosties voor de 
congregatie worden geconsecreerd in de mis). Het woord is onttrokken van het Latijnse hostia, 
of “slachtoffer”, vermits in het heilige offer van de mis Jezus Christus Zichzelf offert aan God 
de Vader als het slachtoffer en zoenoffer voor onze zonden. (Dus, elke mis is de vernieuwing 
van het ene offer op Golgotha).[7] 

Om deze zienswijze te ondersteunen, beweren katholieken dat de transsubstantiatie werd geleerd 
door Jezus aan het Laatste Avondmaal. Bovendien wordt ook geloofd dat het op dit tijdstip was dat 
Jezus Zijn discipelen zalfde met deze kracht om het brood en de wijn te transformeren in de actuele 
aanwezigheid van Christus. En de katholieke kerk leert dat deze kracht toen werd doorgegeven 
doorheen de eeuwen aan een select gekozen priesterschap door apostolische successie en priesterlij-
ke ordinatie. 
David Pearson, een andere bijdragende auteur voor Envoy Magazine, verklaart dit scenario in zijn 
artikel “Do Catholics Worship Cookies?” (Aanbidden katholieken koekjes?). Hij schrijft: 
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De eerste communicanten ontvingen de Eerste Communie van de Grote Hogepriester Zelf. Het 
smetteloze Lam van God, gereed om geofferd te worden voor hun zonden en deze van de hele 
wereld voor altijd, voedde Zijn twaalf apostelen – onze eerste groep van bisschoppen – Zijn wa-
re lichaam en bloed, onder de gedaante van brood en wijn, uit Zijn eigen hand. 
Dat is wat vandaag gebeurt in elke mis. Jezus, Gods volmaakte Paaslam, gebruikt de genadega-
ve van apostolische successie en priesterlijke ordinatie (het “opleggen van de handen” in de 
vroege Kerk) om elke generatie te voeden met Zijn vlees en bloed totdat Hij wederkomt in heer-
lijkheid.[8] 

Pearson citeert voormalig protestant, nu katholiek Scott Hahn5, zeggend: 
Wanneer Jezus wederkomt aan het einde der tijden, zal Hij niet meer heerlijkheid hebben dan 
Hij nu heeft op de altaren en tabernakels in onze kerken. 

Hahn voegt daaraan toe: 
Alhoewel wij vandaag duizenden mijlen verwijderd zijn van die kleine heuvel in Israël, zijn wij 
daar met Jezus in de bovenzaal, en wij zijn daar met Jezus in de hemel, telkens we naar de Mis 
gaan.[9] 

 
Scott Hahn over de kracht van priesters 
Scott Hahn5 is niet enkel een bekeerling tot het katholicisme maar hij is ook een ijverig promotor 
van de eucharistie. Hij en zijn vrouw Kimberly hebben getuigt dat de eucharistie een belangrijke rol 
heeft gespeeld in hun bekering tot de katholieke kerk. Hahn, een theologie professor aan een katho-
lieke universiteit in Steubenville, Ohio, en auteur van een aantal boeken, schrijft ook een regelmati-
ge column getiteld “Scripture Matters” (“De Schrift is van belang”) voor Envoy Magazine. In een 
artikel getiteld “The Paternal Order of Priests”, herinnert hij enthousiast katholieke priesters aan de 
kracht waarmee zij zijn begiftigd. Hij schrijft:  

Als priesters van het Nieuwe Verbond bent u geconformeerd aan Christus op een unieke en 
krachtige manier. De christelijke traditie spreekt over de ordinatie in de meest verbazingwek-
kende termen. Het is alledaags in de katholieke spraak te zeggen dat de priester een “alter Chris-
tus” is, een andere Christus. De catechismus vertelt ons verder dat de priesters handelen “in de 
persoon van Christus” en zoals Christus is hij een “levend beeld van God de Vader”. Door de 
bediening van geordineerde priesters is de aanwezigheid van Jezus Christus “zichtbaar gemaakt 
in de gemeenschap van gelovigen”.[10] 

In zijn verheffing van het priesterschap tot goddelijkheid, verheft Hahn gewone zondige mannen, 
door te zeggen: 

Theologen verwijzen naar de ontologische verandering – een verandering in het wezen van de 
mens – die optreedt bij het sacrament van de heilige orders [Lat. sacri ordines]. Ordinatie ver-
leent een onuitwisbaar spiritueel karakter” dat permanent is en ingeprent … voor altijd”.[11] 

Dan vergelijkt Hahn deze bovennatuurlijke transformatie, toegewezen aan het priesterschap, met de 
transformatie die plaatsvindt tijdens de consecratie van de hostie: 

De grote Cappadocische bisschop Gregorius van Nyssa6 vergeleek deze sacramentele verande-
ring met de transsubstantiatie die gebeurt in de eucharistie. “Het brood”, zegt hij, “is aanvanke-
lijk gewoon brood. Maar wanneer de sacramentele consecratie het consecreert, wordt dit het Li-
chaam van Christus genoemd … dezelfde kracht van het woord maakt de priester verering en 
ereblijk waardig. De nieuwe zegen onderscheidt hem van het gewone leven. Gisteren was hij 
een van de menigte, een van het volk. Nu, plotseling is hij een gids geworden, een leider, een le-
raar van gerechtigheid, een instructeur van verborgen mysteries. En dit doet hij zonder enige 
verandering van lichaam en vorm. Maar terwijl hij de man lijkt te zijn zoals eerder, werd zijn 

 
5 Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Hahn , http://www.deboog.nl/Hahn  
6 Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Gregorius_van_Nyssa  
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onzichtbare ziel echt getransformeerd tot een hogere toestand  door een onzichtbare kracht en 
genade.[12] 

 
Eucharistische evangelisatie 
Woordvoerder van het Vaticaan en katholiek priester Tom Forest7 zegt dat ware evangelisatie niet 
compleet is in een christelijk leven tot hij katholiek wordt. Hij wijst op het belang van de sacramen-
ten. Katholieke bronnen stellen dat het sacrament van de eucharistie het allerbelangrijkste sacra-
ment is. Bijvoorbeeld, in Eucharistic Miracles, schrijft Joan Carroll Cruz, 

De eucharistie is het sacrament waarin, onder de verschijningen van brood en wijn, het Lichaam 
en Bloed van Christus waarlijk, echt en substantieel aanwezig zijn als het genade-producerende 
voedsel voor onze zielen. Meer specifiek: de geconsacreerde hostie en de geconsacreerde 
“wijn”, en dat is het kostbare Bloed.[13] 

Of volgens de [nieuwe, 1995] Katholieke Catechismus: 
De eucharistie is “de oorsprong en het hoogtepunt van heel het christelijk leven”. “De overige 
sacramenten, evenals alle kerkelijke ambten en apostolaatwerken, hangen samen met de heilige 
eucharistie en zijn erop gericht. Want in de heilige eucharistie ligt heel het geestelijk goed van 
de kerk vervat, namelijk Christus zelf, ons paaslam”.[14]8 

Verder, om absoluut duidelijk te maken dat de eucharistie in het hart en de kern ligt van wat het 
betekent een katholiek te zijn, zegt de Catechismus verder: 

Kortom, de eucharistie is de samenvatting van ons geloof: “Onze manier van denken stemt 
overeen met de eucharistie, en omgekeerd bevestigt de eucharistie onze manier van den-
ken”.[15]8 

Volgens de katholieke leer vertegenwoordigt de eucharistie Christus als een offer voor zonden, en 
zegt dat gedurende het “misoffer”, Christus dagelijks wordt geofferd voor onze zonden. De cate-
chismus zegt: 

Het offer van Christus vormt met het offer van de eucharistie één enkel offer: “De offergave is 
een en dezelfde: door het priesterlijk dienstwerk offert nu dezelfde die eertijds aan het kruis 
zichzelf ten offer opdroeg; alleen de wijze van offeren is verschillend”: “In dit goddelijk offer 
dat tijdens de mis voltrokken wordt, is dezelfde Christus, die zichzelf eenmaal op het altaar van 
het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig en wordt Hij op onbloedige wijze geofferd”.[16]8 

Het zou dan duidelijk moeten zijn dat de eucharistische Jezus, aanwezig op elk katholiek altaar, van 
opperste belang is voor het katholicisme en het katholieke geloof. De eucharistische Jezus is waar-
lijk de Jezus van het katholicisme. Echter, deze eucharistische Christus is NIET de Jezus Christus 
van de Bijbel! 
 
Eindnoten: 
1. Joan Carroll Cruz, Eucharistic Miracles (Rockford, IL: Tan Books and Publishers, Inc., 1987), p. xiii, Imprimatur, 

Philip M. Hannan, Archbishop of New Orleans, April 25, 1986, p. xxii. 
2.  Envoy Magazine, “What is Envoy’s Mission?” (http://www.envoymagazine.com/guidelines.html , accessed 

09/2007). 
3.  David Armstrong, “Is This God?” (Envoy Magazine, January/February 2000, 

http://www.envoymagazine.com/backissues/4.1/god.htm, accessed 09/2007). 
4.  Ibid. 
5.  Ibid. 
6.  Ibid. 
7.  Joan Carroll Cruz, Eucharistic Miracles, op. cit., p. xxi. 
8.  David Pearson, “Do Catholics Worship Cookies?” (Envoy, Volume 7.2, 2003), p. 14. 

 
7 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/deceived.pdf  &  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/In-drie-Golven.pdf  
8 De Nieuwe RKK-Catechismus 1995 – hier downloadbaar als DOC: www.verhoevenmarc.be/_RKK-catechismus.zip  
PDF-formaat op aanvraag. 
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Lees meer over de Katholieke Kerk:   
o http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm  
o http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm  
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