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Christus regnat, Christus imperat, Christus vincit
Hij regeert, beveelt en overwint.
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Met een knipoog naar Hij kwam, Hij zag en hij overwon.

Waar je wellicht allang naar zocht
Gebeden om af te lezen.

In de erfgoedvereniging Onze Heertje, Trommelaarstraat 15, 8970 naderen ze hun vijfde 
werkjaar. De gulheid waarmee de schenkers de ijverige erfgoeddienaars bedenken tart alle 
verbeelding. Dat is echter het onderwerp niet van dit artikel. We wilden de nieuwsgierigen, en 
zeker de vruchteloos zoekenden een geschenk presenteren.

We zijn in het verleden al vaker gevraagd geweest of we geen duivelbezweringen1 of gebeden 
om af te lezen konden op de kop tikken. Het bleek dat deze zeldzame heilige schatten niet 
zomaar uitgeleverd worden.

Er schijnt in die wereld zoiets te 
bestaan als gezel en leerling 
zoals in de tijd van de 
ambachten. Vaker is de 
bediening van aflezer familiaal 
geërfd. Die verhalen en 
mondelinge traditie gaan we nu 
niet uitvoerig beschrijven.

Waar we bij de geleverde 
voorbeelden van gebeden wel 
willen op ingaan is de realiteit en 
de betekenis van de sacramentale 
binnen de katholieke traditie2.

Aflezen

 Aflezer met kragtige  
gebeden

Het woord zelf is bij Google 
geen sleutel om het begrip te openen. Hoogstens kun je een thermometer aflezen en een 
verhaaltje lezen over een Limburgse boer die de aflezer niet betrouwde. Zijn kind stierf op 
zijn plechtige Communie. Hij had beter moeten weten! Zo zie je maar aflezen is voor de 
moderne google gebruiker niet onmiddellijk te documenteren.

1 Een typische bezwering of afzwering vinden we op de medaille van de Heilige Benedictus.
2 We verheffen al die afleesgebeden niet tot sacrament en durven ze ook niet allemaal onder het woord sacramentale binnen  
de Rooms Katholieke traditie verheffen. Met het hier gebruikte woord willen we enkel de binding met het sacramentele 
onderlijnen. Of ze zijn ten dele kopie of ze zijn uit de sacramentele kerkelijk gebeden afgeleid.
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Die aflezers zijn vreemde figuren. Oppassen dus. Vermetele omgang met deze figuren is 
volgens de volksmond gevaarlijk.
Het Woordenboek van de Nederlandse taal sorteert het woord lezen onder de werkwoorden 
verzamelen, oogsten van vruchten, afplukken.
In die richting wordt aflezen ook gebruikt om weer te geven dat men door het lezen het effect 
neutraliseert. Je moet er het moois er niet van af lezen. Een eufemistische uitdrukking om te 
zeggen dat er niet zoveel mooi in de zinnen zit.
Aflezen kan ook tot het einde toe lezen zijn. Bevelen of bekendmakingen door de overheid of 
een bevoegd gezag werden afgelezen, AF-gekondigd.
Slechts in het supplement van het Woordenboek gaat men in op het fenomeen aflezen, zoals 
we het hier kennen.

Lezen heeft in ons dialect ook de betekenis van bidden. Hier verbindt men dit lezen met het 
bekende catechismuswoord superstitie. Het directe voorbeeld dat men hier geeft is van den 
brandt af te lese (1654)”. Nog uit 1937 citeert men er de zin: De kapitein laat vragen als er 
daar geen man aan boord is die ‘'t vier kan aflezen3’.

Sacramentale en 
superstitie

Het woord komt uit het 
Frans superstition of 
rechtstreeks uit het 
Latijn superstitio. 
Bijgeloof, uiting van 
bijgeloof, praktijk 
waardoor het bijgeloof 
zich uit. We stellen vast 
dat het gebruik van het 
woord onmiddellijk ook 
iets zegt over de 
opvatting van de 
gebruiker. Wie niet 
direct in de lijn denkt 
van de bijgelovige zal 
vlug de andere 
verdenken van 

superstitie.
Als je de zin leest paternosters, kruiswegen en de bedevaarten en al dergelijke bijgelovigheid 
dan weet je bij welk soort gelovige je terecht bent.

Vooraf geven we ons vertrekpunt. De Rooms Katholiek heeft uiteraard een andere 
theologische opvatting rond die materie dan de gelovige uit de Reformatie4.

3 FILLIAERT, IJslandvaarders. 78 [1937].
4 We gebruiken het woord reformatie omdat we hiermee én de evangelisch gerichte mensen én de protestanten (VPKB, 
Lutherse en Calvinisten) bedoelen. De verhouding tussen geloof en werken was zeer schematisch bekeken het element van 
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Vanuit de reformatie is gelijk welke menselijke daad vruchteloos, alleen God in Zijn 
Ondoorgrondelijke Liefde regelt de zaken.

Binnen de 
Rooms 
Katholieke 
Theologie is de 
leer over de 
sacramenten 
uitvoerig 
uitgewerkt. 
Binnen het 
protestantisme 
wordt een 
sacrament 
gezien als een 
zichtbaar teken 
(een signaal) en 
een zegel (een 
bevestiging) van 
Gods genade en 
Gods verbond 
met ons mensen. 
Wat we er ook 
van maken God 
is met de mens 
bezig en de 
mens kan Gods 
bijstand ervaren 
en ervan bewust 
zijn dat de hand 
Gods ergens in 
werkt.
In hoeverre de mens dit zelf in handen heeft, er zeker van kan zijn, dat is een element in zijn 
persoonlijk geloof.
In de katholieke overtuiging zijn sacramenten5 werkzame tekens.
In zoverre handeling met een van de sacramenten te maken hebben noemt de Katholieke kerk 
het sacramentale. Dan zal men strikt genomen niet van superstitie of bijgeloof spreken6. We 
resumeren hier. Voor de theoloog is dat wat te summier. Sorry.

kritiek waarrond de discussie liep in tijd van de reformatie en verlichting.
5 De zeven sacrament bij de R.K. (Het Heilig Doopsel – De Heilige Eucharistie – Het Heilig Vormsel - De Huwelijksviering 
– Het Heilig Oliesel (De Ziekenzalving) – De Biecht (sacrament van de boete, sacrament van de verzoening) – De 
Priesterwijding). Bij de protestanten zijn er twee tekens (doop en breken van het brood). 
6 Een voorbeeld dat men vaak aanhaalt is de duivelbezwering gebruikt in de oude doopritus. De duivelbezwering die dan via 
pauselijke toelating of  naar analogie een verzelfstandigd statuut veroverde.
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Duivelbezwering VRSNSMV 
SMQLIVB7

In de reformatie 
werden sacramenten 
– ook bij de 
overheersende 
Noorderburen 
Roomsche dwalingen 
ende supersticien8 

genoemd. Het 
spreekt vanzelf dat 
dan ook wat Rooms 
Katholieke gelovigen 
als sacramentale 
aanzagen 
hocuspocus9 was.

Deze kwaade gewoonte, superstitie of  
bygeloovigheid, een overblyfzel des 
Pausdoms was voor de kerk duidelijk 
omschreven in haar kerkelijk recht. De 
sacramentale moet een handeling zijn, een 
voorwerp dat, verbonden en vastgelegd 
door de kerk, op een of andere manier met 
de symbolen of gebruiken rond de 
sacramenten te maken heeft. Het heeft 
enkel kracht vanuit dit geheim: de kerk als 
drager/voertuig van/voor de genade van 
Christus. Het duidelijkste voorbeeld is het 
kruisteken maken met gewijd water. 
Gewijd water is ingeschakeld in de 
doopritus. Het heeft bijgevolg deel aan die 
eed van heil vanuit God: sacramentum.

De aflezingen waar we het over hebben zitten dus in de schemerzone. In de officiële 
documenten kun je er ook weinig over lezen.

7 crux sacra sit mihi lux / non draco sit mihi dux  – vade retro satana / numquam suade mihi vana – sunt mala quae libas / 
ipse venena bibas
8 Groot Placaatboeck. 1, 195 (aº. 1596).
9 Uit de Katholieke liturgie “Hoc est corpus meus”, de preconciliaire consecratie woorden.
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De kerkopvatting, waarin de genade quasi materieel gemeten kon worden uitgedeeld werdn 
was een doorn in het oog van de Reformatie. De aflatenleer die hierop steunde was het neusje 
van de zalm. Wie kent er niet de prentjes met schietgebeden allerhande waar je zeven maal 

zeven quadragenen aflaat mee verdiende. Uit 
pedagogische overwegingen stelde men een 
boekhouding voor in de voorbereiding op het 
hiernamaals. Men kon in het hiervoornamaals 
sparen of cadeautjes doen aan bevriende of 
medelijden verdienende zieltjes in het vagevuur. 
Het zou ons te ver leiden om deze kant van de 
theologie uit te spinnen. Alles steunt op de leer van 
de gemeenschap der heiligen, de verbinding van 
gelovigen in lijdende en strijdende kerk.

1892 Leo XIII liet een exorcisme inschrijven in de 
eucharistieviering na een visioen.  De oorsprong van de breve van 
de H. Antonius is niet onmiddellijk te traceren. Maar is colateraal 
verbonden.

In deze typische heilseconomie van de RK-
theologie maakt men wel een duidelijk onderscheid 
tussen genade die ex opero operato, zomaar door 
de handeling verwekt wordt en de genade ex opero 
operantis, door de handelende persoon, 
gedelegeerd of uit eigen macht. Altijd heeft de RK-
kerk de magie verworpen. Ook de 
consecratiewoorden zijn niet de tovermacht van de 

priester, maar Gods trouwe werking: deel van Christus als sacramentum.

Angstige wereld

De wereld van de superstitie is een angstige wereld. De authentieke gelovige vertrouwt God. 
Het oude veelgodendom was gekenmerkt door strijd onder de godheden omdat men door de 
ene de andere zou kunnen voor zich winnen en zo de kwade goden in bedwang houden.  
superstatuo of superinstituo  zijn bijgevoegde overbodige daden die men naast het essentiële 
geloof erbij neemt10 en ipso facto iets of iemand anders dan God vereert.
Op die manier bouwt men een wereld waarin men altijd opnieuw moet zoeken naar 
bondgenoten in de strijd.
Superstitie is volgens de katholieke theologie te vinden in:

aeromantie11 verklaringen van atmosferische toestanden

10 St. Thomas, Summa Theologia II-II:92:1.
11 De mantiek heeft drie tools. Die worden in ingedeeld in: 1) Augurie - augury, theriomantie (in/met/door dieren) – 
Aeromantie (atmosferische fenomenen) – Pyromantie – Sceening door vuur (patronen en kleuren in vuur) –  Voedsel 
(vorm/rangschikking van levensmiddelen) – Andere voorwerpen 2) Instrumenten: Radiesthesie - pendelen/dowsing 
(gebaseerd op straling/aardstralen) – Moderne apparatuur en of loten (cleromantie/sortilegie/waarzeggerij) – stichomantie 
(met {passages in} boeken) – Astragalomantie (met botten met symbolen erop, of dobbelstenen) – tarot – I Ching 
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alomantie boodschappen uit de lucht of de wind lezen;
amuletten voorwerpen tegen ziekten en het kwade oog;
anthropolatrie witte magie en zwarte magie; 
anthropomantie rook en damp lezen;
astrologie, toekomst aflezen uit de sterren;
cartomantie zoutlezen
catroptomantie kaartlezen;
chiromantie of handpalmlezen; 
belomantie uit de weg die de pijlen afleggen boodschappen aflezen12;
capnomantie uit de ingewanden van mensen toekomst of boodschappen aflezen, uit de rook vorospellingen 
aflezen;
fetisjisme uit tekeningen in de grond boodschappen aflezen;
geomantie in het water lezen;
hekserij
hydromantie zon, maan of sterren vereren;
idolatrie of afgoden vereren;
lezen in spiegels;
necromantie de verering van mensen, de verering van dieren, de verering van satan of gepersonifieerde 
symbolen, vrede, faam, ideeën waar priesters of bedienaars aan verbonden zijn;
omens of voorspellende tekens; magie in alle vormen gekoppeld aan dagen, nummers, voorwerpen, handelingen; 
het kwade oog; de verering voorwerpen;
oneiromantie of dromen uitleggen; drankjes en pillen met afrodisiaca; doden oproepen, het oude spiritisme;
orakels.
sabianisme
zoolatrie of dierenverering;

We bemerken hier de bedienaar die gebruik maakt van tekens, middelen en kennis. Dit 
complex aan min of meer tastbare gegevens wordt aangewend om in die angstige wereld 
macht te krijgen om het boosaardige te bedwingen of naar zijn hand te zetten.

Bijgeloof

Aflezen is dus strikt genomen een bij-gelovige daad wanneer men de kracht bij de aflezer 
plaatst. Zeker wanneer men de woordelijke tekst aanziet als een Goddwingende kracht. In de 
theologie spreekt men van ‘do ut des’. Men verwijst naar de afgodendienst waarin men de 
godheid dwingt met formules. Ik geef U mijn gebed. Gij, God geeft me in ruil deze gunst.

We kunnen niet nalaten er op te wijzen dat bepaalde formuleringen ook in kerkelijke 
documenten (vaak door ondergeschikte prominenten) aanleiding geven om als eenvoudige 
gelovige te besluiten dat (aangeprezen) gebruiken krachtig zouden zijn uit zichzelf (opere 
operato). We denken hierbij op de besprenkeling met wijwater om brand te voorkomen.
Hier kan men nog spreken van een met een sacrament verbonden handeling of symbool: 
wijwater/doopwater. In zoverre de handeling impact13 heeft op het bovennatuurlijk heil van de 
praktiserende gelovige is er geen vuiltje aan de lucht. De grens is echter vliesdun en niet altijd 
zo duidelijk. De paraliturgische (niet sacramentele) processie van palmzondag waar de meeste 
getrouwe gelovigen de palm van meedoen wordt toch ook nog geplaatst aan de hoeken van 

12 Ezechiel 21: 21.
13 De gelovige denkt aan het water van het doopsel en plaatst zich onder de trouw van God en ziet zichzelf  in Gods handen 
door het gevaar heengaan in veilige handen… we kunnen hierin Gods met de mens bekommerd zijn niet ontkennen. 
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het veld met de bijgedachte dat men hiermee onheil tegenhoudt. Dit laatste is geen 
sacramentale, de palmprocessie is paraliturgie.
De gepresenteerde gebeden zijn dus strikt genomen bij-gelovige praktijken. Met de nadruk op 
bij, m.a.w. surplus.

Formulieren
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Om peirels af te lezen, verbrandheid, distels en doornen-steek en bloed te 
doen staan.

In zoverre de aflezer zelf rotsvast geloofde bracht hij dit geloof over op degene die om hulp 
vroeg. In de meeste teksten zoals we hierboven zeker zien staat de overtuiging van de 
uitvoerder niet 
in tegenstelling 
tot wat de 
evangelische 
boodschap te 
kennen geeft.
“Vraagt en ge 
zult krijgen14”…

Het Evangelie is 
vrij duidelijk de 
belofte  wordt 
waarheid . “Ja” 
is “Ja!” voor 
God. Als je om 
de geest vraagt 
dan krijg je in de 
lijn van Gods 
Geest. Als je in 
Jezus Naam 
vraagt dan zal 
het in de lijn van 
het Gods Rijk 
waar worden.. 
oudere mensen 
voegden er graag aan toe “als het je zalig is”.

Op de eerst blz. reproduceerden we uit het boekje van Cornil Julien VERMEERSCH15, 
Hondschote 26 12 1858. We nemen het hier integraal over omdat het ons een prachtig 
origineel aflezingsboekje is dat in onze streek is gebruikt geweest.

14 Mat 18: 18-20 Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie 
op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde 
eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of 
drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.? Marc 11: 22-24 Jezus zei tegen hen: ?Heb vertrouwen in God. 
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: ?Kom van je plaats en stort je in zee,? en niet twijfelt in zijn hart, maar 
gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, 
geloof Joh 14: 12-15 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik 
ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de 
Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen. Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn 
geboden.  dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen. Luc 11: 9-10 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven 
worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en 
voor wie klopt zal worden opengedaan. 
15 Op de kaft aan de binnenzijde vooraan vonden we zijn naam: ook op blz. 36 ut infra.
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Achteraan staat de naam van Monsieur VERMEERSCH Benoit, prisonnier de geurre a 
Magdebourg, 17de compagnie, 12 sectie in Pruisen.

Wat die peirels zijn is een onderwerp om een studieboek van te maken. Hier worden ze 
gelinkt aan een tak, nagel en het oog16. 

Koorts

Het geloof was belangrijk, maar ook de sympathie. Zoals Jezus dat leed heeft doorstaan, zo 
suggereert men dat ook de geholpen mens als hij Zijn Naam gebruikt en bidt geholpen wordt.

De gebeden geven ook een bepaalde kennis weer over het fenomeen wat wellicht ook de 
suggestie diende. De driedaagse, vierdaagsche, verpoozende en vangende koorts moesten 
wijken. Deze affirmatieve en dwingende formulering maken kans op formeel, materieel en 
effectief resultaat.

Rasselyk de buikpijn genezen

Om met de handelingen een ritueel te volgen én woorden én daden werd het een ceremonieel 
met eigen rubrieken. De rechterhand was belangrijk in de context van de plaats waar Jezus 
plaatsnam als Hij verrezen was. In de logica van de kracht van het middel was dat belangrijk. 

16 Parelknobbel, parelachtig uitwas aan het gewei van grofwild, parel (V. DALE).
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Het invoegen van de naam van de persoon in kwestie zal dan weer persoonlijk van belang zijn 
voor de voorafname – onderpand – van de toezegging..
De titel maakt er hier zelfs een kassucces van. De werking is onmiddellijk en doeltreffend. 
Het woord rasselyk vinden we niet in de historische woordenboeken. Ras betekent wel rap. 
Ras en rut is spreekwoordelijk rap en ruw.

Verbrandheid

We troffen de formule op het los blad hierboven op blz. 11 afgedrukt. We merken dat deze 
aflezer meer nadruk legt op de handelingen die hij denkt te moeten stellen. Hij blaast over de 
wonden kruisgewijs. Hij maant de persoon die hij behandelt te bidden ter ere van de vijf 
wonden17 van Christus.
De koelte brengt wat minder vurigheid.
De toepassing op Judas die bleek wordt – kouleur verloor –  doet vreemd aan voor ons. De 
aanmaning op de wonden van Christus te denken en Judas erbij te betrekken is in de vorige 
eeuwen te begrijpen in de context van de theologische bedenking onze zonden brachten de 
vrijkoop door het lijden van Christus mee. Judas zou zich moeten schamen – kouleur 
verliezen –  dat hij Jezus heeft verraden.. ons lijden  – verbrandt zijn – verbleekt18 in het licht 
van Jezus’ lijdensweg.

17 We gaan niet in op de discussie omtrent de vijf of de vier wonden. 
18 We moeten ons schamen, als we bedenken wat onze zonden hebben aangedaan. Popule meus quid feci tibi.
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Doornsteek

We zien meerdere elementen uit de sacramentele handelingen vermengd in het ritueel. Het 
kruisgewijs aanbrengen van windsel en het blazen over de wonde delen in het kruis dat bij de 
zegen hoort in de kerkverbonden context. Het “nugteren” – vasten en nuchter zijn vrwijst  
naar de voorbereiding op de communie.
In de oude doopritus blies men over de dopeling als een vorm van duiveluitdrijving. De Geest 
Gods is in het Eerste Verbond de adem van JHWH die over de wateren zweeft. De Heilige 
Geest vernieuwt en verjaagt de duivel en het kwaad.
Door de vreemde woorden Cosmos en Damianus19 en de Latijnse formule Christus natus 
mortus et resurexit brengt men de gehele geloofsleer te berde.

19 Cosmas en Damianus: Zeer vroege heiligen waarvan niet veel bekend is. Ze worden verondersteld geneesheren te zijn 
geweest. Vandaar hun attribuut: het pisglas. De fles waarin de urine werd bestudeerd om de ziekte te kennen van de patiënt. 
Misschien speelde dit mee in de keuze hun namen te gebruiken in het ritueel.
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Het gebed op blz. 7 is niet zo ingewikkeld. Het dient om de doornsteek te verdrogen en de 
aflezer heeft de vrijheid in de  formule van zijn gebed.

Terugvinden van verloren voorwerpen

De meeste oudere mensen kennen heel zeker de kracht van de Heilige Antonius van Padua als 
het over verloren voorwerpen gaat. Deze overtuiging is verbonden met het responsorium dat 
men leest in de liturgie van zijn feestdag. 
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Als je een mirakel zoekt, vraag het aan Sint Antonius20”.  Deze uitspraak leidt men af uit het 
responsorium. De tekst zou door de Heilige Bonventura opgemaakt zijn na de dood van de 
Heilige. Het gaat daar echter om mirakels allerhande ziekte, perikelen op zee, melaatsheid en 
verloren zaken... Voor het gewone publiek is dit vertaald naar als je om het even wat zoekt.
Op het einde van dit gebed herkennen we een slotzin uit de kerkliturgie.
Het past in de vroomheid. Op grond van de godsdienstige houding denkt men God 
goedgunstig stemmen. De ultieme vondst is het uiteindelijke Hemelse geluk.

Om de boze geesten te doen verdwijnen

Het gebed is een dagelijks gebed dat de lezer in contact brengt met de drie-eenheid en Moeder 
Maria. Het maakt verbinding met de geestelijke wereld door ziel, geest en getal der dingen te 
noemen21. Tijd en ruimte wordt overstegen door zich te verplaatsen in de innerlijke wereld 
waar de spanning van de boze geesten  vernietigd wordt door het dagelijks contact met de 
Goddelijke drie-eenheid, inkeer en Maria brengen hulp tegen geesteskwalen en/of negatieve 
krachten..

20 Si quaeris miracula, Mors, error calamitas, daemon, lepra fugiunt. Aegri surgunt sani. Ant: Cedunt mare, vincula: Membra 
resque, perditas petunt et accipiunt iuvenes et cani. Ant: Cedunt mare, vincula: Pereunt pericula, cessat et necessitas: narrent 
hi, qui sentiunt, dicant Paduani. Als je wonderen zoekt, door, vergissing, calamiteit, de duivel, melaatsheid, zieken die 
genezen worden. Al deze boeien vallen, de zee ebt weg. De ledematen en al wat verloren is, ook schatten vindt je terug. Jong 
en oud roepen zijn hulp in. Alle gevaren wijken. Alle noden lossen op. Wie geholpen is vertelt het. Mensen van Padua vertel 
het.
21 Kwintessens: Het woord is samengesteld uit quinta (het vijfde) en essentia (het wezen). Hiermee werd oorspronkelijk, het 
vijfde element naast de vier traditionele (Vuur, Lucht, Water, Aarde) bedoeld, dat in alle dingen latent aanwezig werd geacht.  
Het is een singulare tantum, dat wil zeggen dat de meervoudsvorm ontbreekt (Wikipedia). 
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Om genezing te bekomen van de kool

De kool

We lezen in De ziekten van den ouderdom en derzelver genezing22, Volume 3, blz. 82.
Er zijn ook galsteenen, wier- hoofdbestanddeel de kool uitmaakt. We begrijpen bij lezing dat 
de galstenen wellicht hetgeen is waar men hier op zinspeelt.
We gaan op de rest van de inhoud in verder op in bij het losse blaadje waar die titel ook op 

staat.
Uiteindelijk heeft dit gebed misschien hiermee toch 
niet te maken.
In tweede instantie vermeldt de tekst het kragtig 
gebed van Keizer Karel23

Kragtig gebed van Keizer Karel

Hoe men in zijn levensloop aan dit gebed komt is niet 
onmiddellijk te vinden.
We lezen in Wikipedia hoe hij in zijn opvoeding met 
de kerkelijke instanties toch wat te maken had: Aan 
het hof van zijn tante Margaretha werd Karel vanaf 
1507 in de praktijk opgevoed door Willem II van 
Croÿ, heer van Chièvres en Adriaan van Utrecht, de 
latere paus Adrianus VI. Naast de klassieke 
ridderlijke vaardigheden, zoals het zwaardvechten en 
de jacht, probeerden zij hem ook de nieuwe 
humanistische idealen bij te brengen, maar daarvoor 
interesseerde de jonge Karel zich een stuk minder.

https://www.geschiedenislokaal024.nl/bronnen/keizer-karel-v/

22 Carl Canstatt, Amsterdam 1844.
23 Keizer Karel moet de geschiedkundige degelijkheid staven. Keizer Karel V, Karel van Luxemburg genoemd (Gent, 24 
februari 1500 – Cuacos de Yuste, Spanje, 21 september 1558) was een Habsburger. Vanaf 1506 tot 1555 was hij de landsheer 
van uiteindelijk (1543) alle Nederlandse gewesten, van 1516 tot 1556 als Karel I koning van Spanje en van 1519 tot 1556 als 
Karel V Rooms-Duitse keizer.
In Vlaanderen staat hij algemeen bekend als keizer Karel, in Nederland als Karel V. Met de feitelijke macht van zijn 
erflanden was Karel V bovendien de laatste Rooms-Duitse keizer. Op Europees niveau wist hij met succes de aanvallen van 
het Ottomaanse Rijk af te slaan. Als zijn grootste nederlaag ervoer hij het feit dat hij de christelijke eenheid van Europa niet 
had weten te behoeden voor de scheuring die de Reformatie teweegbracht.
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Karel V veranderde drastisch het vrij symbolische gezag van het oude Roomse keizerschap. 
Toch is het in hem  nog eenmaal van echte betekenis. Met zijn rijke erflanden (o.a. de 
welvarende Lage Landen en Spanje met zijn rijke Amerikaanse en Aziatische bezittingen), 
had Karel namelijk de financiële middelen om grote legers te mobiliseren en kon zo de keizer 
voorzien van feitelijk macht, niet alleen in de Duitse gebieden, maar in heel Europa. 
Opgevoed in de ridderlijke traditie van het Bourgondische hof, zag Karel V zich geroepen om 
de taken van het keizerschap op zich te nemen en uit te voeren.
Bescherming van Kerk en paus (als Advocatus Ecclesiae) – tegenprestatie voor de pauselijke 
legitimatie van het keizerlijke ambt. Bescherming van de christenheid tegen andere opinies. 
Dat was front stage. Back stage lezen we dat Karel’s gezegde was: Volgens de overlevering 
zou hij in latere jaren gezegd hebben: Ik spreek Spaans tegen God, Italiaans tegen vrouwen, 
Frans tegen mannen en Duits24 tegen mijn paard. 
Meerdere historici zien niet zo een positieve relatie tussen paus Paulus25 en Keizer Karel.

Van dit kragtig gebed bestaan meerdere versies, al hebben de drukkers gepoogd om de 
originaliteit van hun tekst te onderlijnen26.
Het gebruik van de uitdrukking de boze vijand verwijst in sommige versies naar de duivel. In 
de 17de-eeuwse heksenprocessen wordt de duivel als de boze vijand omschreven. Dit zou 
kunnen betekenen dat de oertekst van dit gebed uit de 17de eeuw dateert. Hiermee zijn we lang 
niet in de tijdslijn van Keizer Karel.
De woorden weert van mij alle snijdende zweerden (in oudere teksten) zou erop kunnen 
wijzen dat de oertekst van het Kragtig Gebed opgesteld werd voordat het vuurroer werd 
gehanteerd.
De gebruikte spelling, het gebruikte lettertype en de vermelding van de Antwerpse drukker 
Jos Janssens27, geven ons geen inzicht in de ontstaansgeschiedenis.

In de nieuwere tekst  
Als hij het gebed zou gekregen hebben gedurende zijn leven dan is daar eveneens een 
vreemde kronkel te bespeuren. Als hij het van paus Paulus III kreeg dan kan dat zeker want 
het is een typisch Rooms Katholiek gebed. En Karel is gekend – zeker op het einde van zijn 
leven – als een boeteling en angstig katholieke gelovige.
De geciteerde periode waarop het gevonden is op het graf van Christus 1505 is qua datum 
mogelijk. Karel was dan wel pas 5 jaar, maar hij kreeg ook later als hij ten strijde trok.

In de tekst van het schriftje van Julien Vermeersch is de melding dat het als een schat, een 
reliek is gebracht in een gouden koffer uit Constantinopel naar Charlemagne28. Voor zover we 
kunnen vertalen is het dus hier over Karel de Grote. Dit is al heel veel vroeger.
Theoretisch kan het dat Karel de Grote het aan de paus gaf.  De historische gegevens zijn te 
schaars en te weinig deskundig bestudeerd om vaste besluiten te formuleren.

24 Diets, oud Nederlands.
25 Paulus III, geboren als Alessandro Farnese (Canino, 29 februari 1468 – Rome, 10 november 1549) was paus van 13 
oktober 1534 tot aan zijn dood in 1549.
26 Drukkerij Dupont in Poperinge, drukte onderaan: dit gebed is gewijd. Bezegelde en gezegende originaliteit.
27 Een besproken editie met een oudere spelling plaatst onderaan Vidit hâc 6 aprilis 1731 met de toelating die we ook op de 
Poperingse en Ieperse editie vinden C.J. LEINIERS, Lib. Censor. De naam figureert niet onder de bekende namen. 
http://www.oudheidkundigekring.be/mechelen/node/76
28 Karel de Grote (Carolus Magnus of Karolus Magnus) waarschijnlijk 2 april 747 of 748 - Aken, 28 januari 814.
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Het verhaal van de gouden koffer, Constantinopel en de bescherming tegen de dood door 
vuur, water of een gevecht hoort er bij. Het gebed droeg men bij zich en men kon hier en daar 
het verhaal vinden over de onkwetsbaarheid en de gelukkige dood verkregen omdat men het 
gebed bij de hand had of bij zich droeg.

Waarom dat gebed van Constantinopel kwam is pas met een omstandige reisverhaal 
aannemelijk. In 330 werd de stad, tot dan toe Byzantium genaamd, door keizer Constantijn de 
Grote hoofdstad van zijn rijk gemaakt. Gedurende het grootste deel van de middeleeuwen was 
Constantinopel de grootste en rijkste stad van Europa. Constantinopel is voor de tijd van 
Karel de Grote de stad in de buurt van het land waar Jezus leefde. Als het gebed op het graf 
heeft gelegen van Jezus dan kan het zeker in de Byzantijnse stad een tussenlanding hebben 
gekend. De kruisvaarten, enz. zorgden voor de rest...

We kennen het wel. Vaak zijn de restanten van het vodje papier echt door het lange gebruik 
slordig en onleesbaar geworden. Soms is er een nette herdruk en men kan het ook eigenhandig 
geschreven aantreffen.
De gevonden bronnen geven een lang verhaal. 

Talisman

Mark Adriaen & Luc Devriese behandelen dit gebed als talisman. Zo’n papiertje draag je mee 
ter bescherming en om zeker in de hemel te geraken. Het geleid je naar de hemel. Zoals het 
hemelbriefje van de Heilige Brigitta.
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De beide auteurs noemen dit kragtig gebed geen hemelbrief omdat het niet gebracht werd 
vanuit de hemel. Daar is echter geen groot verschil de  verschillende teksten die we zagen die 
gaan er van uit dat het gebed gevonden werd op het Heilig graf.
Dit heeft het zeker met de hemel te maken dat het de belofte inhoud dat de drager geen 
ongelukkige dood zal sterven.

Saint Michel, Frankrijk
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In de Kathedraal van Saint Michel vonden twee gebeurtenissen plaats die met Karel V te 
maken hebben: 
1498: Doopsel van Eleonora, zuster van keizer Karel V en toekomstig koningin van Frankrijk 
en in 1516: Karel van Luxemburg, landsheer van de Habsburgse Nederlanden, wordt tot 
koning van Spanje uitgeroepen.
Deze familie gebeurtenissen tonen aan dat Karel wel de stad kende en dat de verwijzing naar 
Saint Michel logisch is in het verhaal. We onderlijnen hierbij dat het om een verhaal gaat. 

Gevonden op het graf van Onze Lieve Vrouw

Maria is volgens deze tekst begraven in de vallei van Josaphat. 

Dal van Josafat

De naam het dal van Josafat blijkt een zinnebeeldige betekenis te hebben en niet zozeer een 
geografische aanduiding. Er is in de geschiedenis geen eigenlijk dal van Josafat in de 
nabijheid van Jeruzalem of elders binnen het land van Israël. Josafat is ethymologisch Jhwh 
houdt gericht. Dat Joël geen dal bedoelde dat toen werkelijk zo heette, blijkt ook uit vers 14, 
waar hij het weer dichterlijk het dal van de dorswagen noemt29.
Over de ligging van Joëls dal van Josafat wordt verschillend gedacht. Mogelijke verklaringen 
zijn: het dal in de woestijn van Jeruël bij de Dode Zee, waar de drie volken verslagen werden 
– het dal van Beracha, waar God geloofd werd (2 Kron. 20: 26) – een nog onbekende plaats 
bij Jeruzalem – het Kidrondal tussen Jeruzalem en de Olijfberg – het dal van Megiddo in het 
noorden van Israël.
De oudste verwijzingen naar de dood van Maria laten dit gebeuren op de Sion berg, pas later 
spreekt men van Efese30.
De bijbel zegt er niets over. Ook niet over Sint Jozef. Volgens de apocriefe verhalen is Jozef 
vroeg gestorven. Hij was voor deze traditie al oud bij Jezus geboorte.

Maria Ten hemel opgenomen

Tussen 550 en 650 schrijft Theotoknos, de bisschop van Livius, een lofrede over de roemrijke  
verplaatsing van het lichaam en de ziel van Maria naar de hemel. Deze rede is het oudste 
bekende geschrift over de tenhemelopneming van Maria. De vele legendes rond dit gebeuren 
gaan namelijk niet terug tot de tijd van de apostelen. Dat betekent dat wat men met die 
legenden duidelijk wil maken belangrijker is dan wat men er letterlijk in leest. In Byzantium 
voerde Keizer Mauritius in 582 dit feest officieel in.
Rond 600 werd voor het eerst de overgang van Maria van het leven naar het 'Leven' gevierd 
op 15 augustus. Vanaf dat jaar worden ook iconen over dit gebeuren gemaakt. De Oosterse 
kerk heeft het aanvankelijk altijd gehad over de ziel van Maria die ten hemel is opgenomen.

Rubens beeldt op zijn schilderij het apocriefe verhaal uit, waarbij de apostelen die over de 
wereld verspreid waren, wonderbaarlijk terug bijeen waren op de plaats waar Maria leefde. Zo 
waren ze samen aanwezig bij haar overlijden. Na haar dood begroeven ze haar lichaam en 
29 Joel 3: 12 De heidenen zullen zich opmaken, en optrekken naar het dal van Josafat; maar aldaar zal Ik zitten, om te richten  
alle heidenen van rondom. – Joel 3:14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag des HEEREN is nabij, in 
het dal des dorswagens.
30 Efese is door zijn oudere religies ook verbonden met godinnen. In de apocriefe traditie zou het huisje van Nazareth – via de 
engelen – daar gedeponeerd zijn. Over Maria ten hemel opgenomen hier geen woord.
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bleven bij het graf waken. Na drie dagen zagen ze dat Maria door engelen ten hemel werd 
gedragen.

Naar analogie 
van het 
voorgaande 
kragtig gebed 
is ook een 
gelijkaardig 
talisman 
bekend. De 
tekst is niet 
genoteerd in 
het handschrift, 
maar wel 
vermeld.
Helemaal in de 
lijn van de 
Katholieke 
visie wordt 
verwezen naar 
de vergiffenis, 
de gratie die 
men kan verkrijgen 
om uit de staat van 
doodzonde te 
geraken voor men 
sterft31.

Kragtig gebed 
om wolken te 
doen verdwijnen

Het getal drie geeft 
in de verwijzing 
naar de godheid uit zichzelf bovenaardse verwijzingen. Wanneer men het hier over wolken 
heeft dan zijn de drie gebieden in de tekst aangeduid zijn (wellicht) ziel, lichaam en eeuwig 
leven.

31 We verwijzen naar het tweede deel van het Weesgegroet nu en in het uur van onze dood. In diezelfde context kennen we 
ook de medaille waarop stond in stervensnood verzoek ik om een priester. 
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Het gebed om de vrede en geen oorlog krijgt de afronding in de hemelse regionen waar de 
bekering wordt gekoppeld aan Maria Magdalena32 en de Goede moordenaar33.

De opbouw is gestructureerd vanuit de theologie dat de passie van de Heer ons moet 
vrijwaren van gevaar, rampen en oorlog. Dat de Moeder Gods ons arme zondaars vrijwaart 
van het Helse vuur.

Uiteindelijk is bij de Vader vergiffenis als wij het vragen.

De wolken hebben niet alleen een zilveren rand. In dit tranendal is er verlossing door 
Christus’ passie.
Vooral de vrouw in barensweeën heeft aan dit gebed als talisman een daadwerkelijke 
boodschap.

32 Een betere exegese ziet niet direct d verbinding tussen de boetvaardige zondares die Jezus voeten zalft en Maria 
Magdalena. Al heeft de traditie het wel altijd ingevuld. Al is het zo dat de Farizeeër de zondares als een publieke vrouw 
verdacht en dat er van Maria Magdalena ook staat dat er zeven duivels waren uitgedreven (Luc 8: 2-3; vgl. Marc. 16: 9 ).
33 Zie ook blz. 30.
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Gebed tegen de oogziekten

De blz. 12-15 ontbreken in het boekje.
We hebben dus voor de oogziekten geen tekst.
Op blz. 1( van het origineel vinden we de volgende notities:

Gebed om het fleuresyn34 genezen

34 We vermoeden hetzelfde als Pleuritis (in de volksmond ook wel pleuris, in zuidelijke dialecten zelfs fleuris) is een 
ontsteking aan het borstvlies rondom de longen en aan de binnenkant van de thorax, de pleura. Dit kan door een virus of een 
bacteriële infectie komen of door directe irritatie van de pleura. 
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De concrete details zijn het bekende fenomeen waarbij én handelingen én woorden bij de 
rituelen horen. In de context van het aflezen zullen mislukkingen gemakkelijk worden 
toegeschreven aan een verkeerde handeling35.
Het begin kruisje moet men maken met den vinger rechts over het zeer. De negen dagen 
verwijzen naar de negen koren der engel. Andere interpretatie wijzen op de drie-eenheid 
(3x3=9).
Fleuresyn en sciatica36 zijn weerbarstige en vaak complexe vervelend terugkerende klachten.

Genezen van buikpijn

Men schijnt in deze  vaak fonetisch bepaalde suggesties op te roepen. Wellicht mocht de 
aflezer om zijn geheimen te bewaren niet zo dudielijk spreken. Hier kan de gekozen Naam: 
Collike wellicht verwijzen naar het koliek. Koliek is een hevige pijn, veroorzaakt door 
krampen in inwendige organen.
De N. uit de tekst is de naam van de behandelde persoon. Het voorgestelde toneel dat Onze 
Lieve Vrouw iemand tegen komt en dat het resultaat is dat het slot de genezing verondersteld 
is een gebruikelijke vorm van afleesformulieren37.

Op blz. 4 staat een ander gebed om 
de buikpijn (balgpijn) te bezweren.
In dit gebed doet men 
onrechtstreeks beroep op Jozef en 
Nicodemus, die Jezus van het kruis 
haalden. Jozef van Arimathea38 
was ook in de apocriefe boeken 
zeer bekend. We denken maar het 
verhaal van de Da Vincicode. Hij 
leverde de grafkelder: een rotsgraf 
in zijn tuin en Nicodemus39 was de 

nachtelijke bezoeker, Farizeeër, die Jezus bezocht en voor hem pleitte in het Sanhedrim. Hij 

35 We zien hierin een zweem van magie.
36 Ischias, pijn vanuit de rug lopend langs de bilzenuw (nervus ischiadicus).
37 In het boekje waar we deze formulieren uitgeschreven vonden was er een dubbel van dit gebed op een los blaadje gepend.
38 Marcus 15: 43.
39 Johannes 3: 1-21 – Johannes 7: 46-53 – Johannes 19: 38-42.
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wordt letterlijk vernoemd bij de begrafenis van Jezus in het graf van zijn collega Jozef van 
Arimathea.

Negen Onze Vaders en Weesgegroeten om de doornsteek te remediëren.

De doornen van Jezus Christus hebben nooit verzworen.
Ook op blz. 7 vind je een gebed voor de doornen. Dezelfde redenering versterkt het idee dat 
de doorn zal verdrogen en geen ontsteking zal veroorzaken.

Om de spene uitwendig en inwendig te genezen

We kunnen niet achterhalen wie die Lousias is. De toepassing op de gesel van Christus is 
figuurlijk. De spene veroorzaakt pijn en moet opdrogen. De pijn wordt geneutraliseerd.
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Met de gedachtenis aan de vijf wonden zonder onderbreking en naar het ritueel moet de 
handeling gebeuren. De rechter vinger wijst naar de rechterhand van de Vader waar Christus 
in de hemel naast troont40. Andere verklaringen wijzen op de goede moordenaar41 aan Jezus’ 
rechter hand wanneer Hij ons aan eht kruis van zonden verloste.

We zien in dit laatste losse stuk van de verzameling dat deze bladzijden wellicht vaak is 
meegenomen om af te lezen. De aanmaning om berouw te hebben, de geboden van God en de 
Kerk te onderhouden en de vermaeldijding (verwensen, vervloeken) van degene die er niet in 
gelooft is vrij sterk. De gunst is in verhouding al heb evenveel zonden als er dagen in het jaar  
zijn en je hebt berouw dan komt het goed.

40 In de exegese is de rechter hand de verklaring van Gods eigenschappen.  Kracht - "Uw rechterhand, HEERE, was heerlijk 
in macht; Uw rechterhand, HEERE, verpletterde de vijand" (Exod. 15: 6). "U strekte Uw rechterhand uit, en de aarde 
verzwolg hen” (Exod. 15: 12); - Lieflijkheid - "U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw 
aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd" (Ps. 16: 11); – - Overwinning - "Nu weet ik dat de HEERE Zijn 
gezalfde verlost! Hij zal hem verhoren uit Zijn heilige hemel, met machtige daden van heil door Zijn rechterhand" (Ps. 20: 7);
- Gerechtigheid - "Zoals Uw Naam is, o God, zo is Uw roem, tot aan de einden der aarde; Uw rechterhand is vol 
gerechtigheid" (Ps. 48: 11); – - Verlossing - "Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw 
hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij" (Ps. 138: 7); – - Ondersteuning - "Wees niet 
bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met 
Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt" (Jes. 41:1 0); – - Schepping - "Ook heeft Mijn hand de aarde gegrondvest, en 
Mijn rechterhand heeft de hemel uitgespannen. Roep Ik ze, dan staan ze er tezamen" (Jes. 48: 13); – - Oordeel - "Hij heeft 
Zijn boog gespannen als een vijand, Zijn rechterhand in de aanslag als een tegenstander; Hij doodde alle voor het oog 
begerenswaardige dingen. In de tent van de dochter van Sion heeft Hij Zijn grimmigheid als een vuur uitgestort" (Klaagl. 2: 
4); – - Pleitgrond – “Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook 
aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit" (Rom. 8: 34) en - Positie van Christus - "De HEERE heeft tot mijn 
Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten" 
(Ps. 110: 1). "De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de 
rechterhand van God…" (Marc. 16: 19).
41 We vinden de verwijzing naar de rechter hand niet in het Evangelie maar wel in het Arabisch Evangelie van de jeugd van 
Christus (apocrief), hoofdstuk 23: "Maar terwijl zij onderweg waren, zagen zij ineens twee rovers langs de weg liggen 
slapen, en in hun gezelschap nog een hele bende trawanten, allemaal in slaap. Die twee rovers waarop zij gestoten waren, 
heetten Titus en Dumachus. Titus zei tot Dumachus: 'Ik smeek je deze mensen vrije doortocht te verlenen, zodat ze 
onopgemerkt door onze makkers, verder kunnen gaan.' Maar Dumachus weigerde daaraan medewerking te verlenen. 
Daarop zei Titus: Hier, ik geef je veertig drachmen zwijggeld.' Met het geld reikte hij hem ook zijn gordelriem aan waarmee 
hij bekleed was; allemaal met de bedoeling dat zijn kornuit zijn mond niet open zou doen. Vrouwe Maria zag hoe deze rover 
hun een weldaad bewees, en zij sprak tot hem: 'De Heer onze God zal u met zijn rechterhand ondersteunen, en u vergiffenis 
van zonden schenken.' Maar toen kwam het kind Jezus tussenbeide: 'Moeder, over dertig jaar zullen de Judeeërs mij 
kruisigen in Jeruzalem. En deze twee rovers zullen tegelijk met mij opgeheven worden aan een kruis: Titus aan mijn 
rechterhand en Dumachus aan mijn linker. Die dag zal Titus mij voorgaan in het paradijs.' Maria antwoordde geschrokken: 
'Moge God dit onheil van je afwenden, mijn kind.'" 
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Zeker de vrouw in barensweeën – wat we meer aantreffen – is door de gebeden van deze 
persoon geholpen.
Wee de vermetele die geen geloof hecht aan dit formulier die zal schrikdieren over de vloer 

krijgen en zijn kinderen 
zullen er eveneens mee 
geplaagd worden.

Tegen de 
gequetstheyd

Er zitten in het 
gepubliceerde boekje 
enkele losse blaadjes die 
eveneens publiceren.

De kruisjes geven aan 
hoe de aflezer gedreven 
met de Kruis Lieve Heer 
bezig was.

Het beademen is als 
handeling dubbel geladen 
enerzijds is het als 
sacramentalie 
overgenomen uit de 
doopselliturgie, waar het 
eigenlijk als bezwering 
tegen de duivel in zat42.
En anderzijds is het een 
Bijbelse verwijzing naar 
Gods geest die volgnes 
Genesis over de wateren 
zweefde en de adem die 
JHWH in de neus van de 
mens blies waardoor de 

levensgeest in de mens kwam43.

42 In de oude doop formulieren vindt men een drievoudige bezwering, door het blazen, met zout (als teken van wijsheid) en 
met speeksel.
43 Gen. 2: 7.
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Ook de formule is ontleend aan de kerkelijke liturgie die leeft en heerst….  Die Heilige 
Erasmus moet de patiënt wellicht het vermoeden geven dat de aflezer een lange arm heeft in 
de Hemelse regionen. Als we opzoeken of er een H. Erasmus is geweest dan stranden we op 
Heiligen.net: Zuiver historisch gesproken is er over deze heilige bijzonder weinig bekend. Hij 
zou aanvankelijk bisschop zijn geweest in het Syrische Antiochië en vandaar gezonden zijn 
naar Formiae (nu Formio) in Campania, het gebied tussen Rome en Napels. In 842 werden 
zijn relieken overgebracht naar Gaëta, waar ze nu nog voorwerp van verering zijn. In die tijd 
moet ook de legende ontstaan zijn, die rond zijn persoon werd geweven.
Hij is vooral bekend voorde ongelooflijk vele martelingen die hij heeft doorstaan44.
In een duidelijke onderwerping, ter ere van de 
Almachtige wordt op het einde van het ritueel de 
gewijde kaars aangestoken.

In de logica van de sacramentale moet de ritus 
gebeuren op de nuchtere maag…

De symboliek van de negendagen (3x3 en de 
koren van de engelen) bundelt het geheel tot een 

ode aan 
het lijden 
van 
Onzen 
Heer 
Jezus 
Christus 
voor de 
redding 
en de 
genezing 
van de 
totale mens, die gekwetst is door zijn de zondige 
toestand…

Om de tandpijn af te lezen

Opnieuw wordt een noveen aangeprezen.
Met beroep op Abraham die Onzen Heer tegenkwam. 
JHWH bekommerde zich om de vragen en het smeken 
van Abraham en hierom mag de mens ook geloven dat 

44 Een afbeelding uit een 15de eeuws handschrift schijnt van nog veel meer martelingen te weten: linksboven worden hem met  
hamer en beitel de tanden uit de mond gehakt, vervolgens worden hem stekels onder de nagels gedreven (een gegeven dat 
meer op Erasmus-afbeeldingen te vinden is); dan worden met tangen zijn botten gebroken; linksonder wordt hij gegeseld met  
roedes en roosters; hem worden de ogen uitgeboord en hij wordt in een pot opgekookt en overgoten met kokend vocht. Een 
van zijn attributen is de windas voor het scheepstouw omdat hij ook met het schip de overtocht maakte. Als heilige werd hij 
dan ook vaak herkenbaar gemaakt met zijn attribuut: een scheepstouw om een windas gedraaid. Dit werd door ongeletterde 
gelovigen in het binnenland niet herkend en aangezien voor een haspel waaromheen zijn darmen gedraaid zouden zijn. Hij 
was immers die heilige die zo veel verschillende martelingen had doorstaan. Deze overtuiging groeide uit tot een verhaal dat  
vaak uiterst plastisch in beeld gebracht en is het herkenningsteken bij uitstek geworden voor Erasmus. 
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God zich om de tandpijn van de mens bekommerd. God ontneemt de slapeloze nachten aan de 
mens die bewust is van het feit dat ook God bekommerd is om de slaap van zijn schepselen.
Als bij valavond Abraham, de zwervende Arameeër,  de sterren zag dan besefte hij dat God 
hem een nageslacht zou geven zo talrijk als de sterren aan de hemel45…

Op blz. 3 doet het gebed beroep op de Heilige Appolonia.  De bezwering van de druppel of de 
worm gebeurt door de bekende zin Christus regnat, Christus vincit, Christus imperat.

Om den vick te doen staan

Hier wordt het procécé van het aftelrijmpje gebruikt om de vick en de vickinne te bezweren.
Ofwel moeten we hier denken op een figuurlijke betekenis van de kwaal. Van vicken (ficken), 
slaan, treffen; mhd. ficken, wrijven; In de WNT lezen we:  Kil. 144: ficken, ferire, leviter 
virgis percutere, strelen, lichtjes bewegen; ficken, fricare; fiecken, pungere; fiecken, jacere, 
jactare, werpen; Treffen, raken.

45 Gen. 12: 1-2 Ik zal een groot volk van u maken. Ik zal u zegenen en uw naam groot maken, zodat gij een zegen zult zijn ...
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Mischien ook verwant met de oorsprong van het woord big dat in West-Vlaams dialect ook 
een vicken is.
Een aanwijzing voor het gebruik met negen te beginnen en af te tellen als bij de geboorte van 
negen biggen…. Met knipoog naar de noveen van het afleesgebed.
De vick kan dan begrepen worden als in het gebed hierboven de gequetstheyd.

Via de patroonheilige

Op het losse blaadje vrijwel met dezelfde 
woorden en spirit als hierboven bij het gebed om de genezing 
van de kool wordt het ritueel voorbereid door een gebed aan de 
voet van het altaar van de patroonheilige. De kracht wordt 
versterkt door het gebed voor het tabernakel en geknield bij de 
patroonheilige. De parochianen waren in de vorige eeuw sterk 
verbonden met die Hemelse figuur omdat ook de kermis op het 
dorp hen deed herinneren aan het voorbeeld van heiligheid en 
hemel-verbonden zijn.

De kracht van het gebed is hier ook weer vertolkt in de 
duidelijke geloofsleer waarin het heil van de verlossing door het 
bloed van Christus wordt onderlijnd.
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Hier wordt ook de leer van de tegenwoordigheid van Christus in het Allerheiligste sacrament, 
in het eucharistisch Brood en Zijn Offer verbonden om beroep te doen op medelijden.
Dezelfde materie46 – als boven vermeld blz. 18  – wordt na gebed tot de patroon van parochie 
meegedaan om het ritueel te voltrekken.

Om de wormen van het koren te lezen

Mevrouwe van Sinte Josephus..  Hiermee is de aflezer onmiddellijk in Goddelijk gezelschap. 
Ook de smekeling kent wellicht de term. De Moeder van de verlosser zal helpen. Ze ziet hoe 
de wormen knagen, aan het hart wreten van de vruchten.. De genezer beveelt dat ze het 
moeten vergeten. In de 
magische context. Hij beveelt 
in de naam des Vaders, ….

Om het bloed te doen 
stoppen

Zo doet hij ook het bloed 
stoppen zoals op blz. 4 is hier 
ook Christus op zijn kruis en 
zijn standvastigheid borg voor 
het stille staan van het bloed. 
Het hout van het kruis is het 
goud van de Verlossing. Bloed 
hout is bloed verbond. Verbond 
bezegeld met bloed is 
onderpand van trouw en belofte 
van verrijzenis en verlossing.

In het drievoudig gebd hiernaast 
is telkens verwezen naar de 
standvastigheid van Jezus aan 
zijn kruishout, aan de 
geselkolom en in de dood.

Dit gebed is getekend door 
Josephus VERHAEGHE, waar 
er ook andere gebeden van 
bestaan, allemaal rond de 
eeuwwisseling ong. 1800.

46 Zie blz. 18 klimop, zeep en room.

34



Kwartaalschrift Onzen Heertje erfgoedvereniging 

Om de verbrandheid af te lezen

Ook op blz. 6 en 14 staat een gebed voor de brandwonden. Daar zinspeelt men op de Judas 
die van kleur veranderde … Men bidt er opdat de kleur van de brandwonde zou afnemen en 
hiermee ook de pijn. Het gebed bid opdat het zo snel zou gaan als de ijver waarmee Jozef van 
Arimathea en Nicodemus Christus hebben begraven.
In het gebed hierboven doet men het weer met het verhaal van de ontmoeting van Jezus en 

Sint Jan. In en ander gebed wordt uiteraard ook Laurentius47 genoemd.
Johannes de evangelist is bekommerd om een kind met brandwonden. Hij zelf is volgens de 
overlevering in de kokende olie niet eraan ten onder ging48.

47 Laurentius is de marteldood gestorven op een rooster. Laurentius had de heilige vaten verkocht, en de opbrengst ervan 
onder de armen hebben verdeeld. Toen de keizer naar de schatten van de kerk kwam vragen, bracht hij de armen bijeen en 
noemde hen de schatten van de kerk. Omdat de keizer dit gebaar niet kon waarderen, veroordeelde hij Laurentius tot de 
foltering op een gloeiend rooster, als was hij een stuk gebraden vlees. 
48 De apostel en evangelist Johannes preekte het evangelie in de stad Efese. Daar werd hij door de stadhouder gevangen 
genomen en men gebood hem aan de afgoden te offeren. Maar hij weigerde te gehoorzamen en werd in de gevangenis 
geworpen. Men schreef keizer Domitianus een brief waarin hij werd uitgemaakt voor een lelijke tempelschenner, een 
verachter van de goden en een dienaar van de gekruisigde. Domitianus beval hem naar Rome over te brengen. Daar 
aangekomen werden hem - om hem belachelijk te maken - al zijn hoofdharen afgeschoren. Voor één van de stadspoorten, de 
zogeheten Latijnse Poort, werd hij neergelaten in een ketel kokende olie op het vuur. Maar het deed hem in het geheel geen 
pijn en ongedeerd kwam hij er weer uit (Wikipedia, Legenda aurea). 
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Jezus geeft hem de raad van driemaal op de wonde te spuwen en driemaal op de aarde.
Het gebed vult hier aan met een remedie die wordt samengesteld uit was, een roeten kaars en 
brandewijn alles met bepaling van de hoeveelheden.
De combinatie van olie, was, roet en Sint Jan 
moeten het doen.

Vick en balgpijn

Ook aan de Schreve  in een mengsel van beide 
landstalen werden kragtige gebeden  gewisseld. 
Het lijkt erop dat de Franstalige ook Vlaamse 
gebeden gebruikte omdat hij ze uit de traditie en 
van bekende aflezer in hun taal gekregen had.
Voor de balgpijn (buikpijn) van het zwarte ruin49 
(met de naam Robert, zo veronderstellen we) 
vonden wee dit gebed. De aflezer gebruikte als 
slotgebeden Notre Père en Je vous salue, Marie
Hij wil dat het zo vlug gaat als met Jozef en 
Nicodemus, die we al kennen.
Aan de onbeholpen van de geschreven tekst en de 
Franse slotgebeden leiden we de inleiding af.
Enkele gebeden komen uit het kleine zelf 
samengestelde boekje van  Josephus 
VERHAEGHE reeds vernoemd.
Van hem kennen we zijn woonplaats. We weten 
zelfs dat hij leefde op 26 januari 1804.
Josephus VERHAEGHE woonde in 
Socx50.

Wie was de aflezer van het 
mooigeschreven formulier?

Juliaan VERMERSCH51 was van 
Hondschote. Hij wordt 
geneesmeester genoemd. Hij blijkt 
dit boekje ook te hebben laten 
drukken. Hij haalde zijn toelating 
(permis) in Rouen, de prefectuur van 
REUNIER, in handen van C. 
BAUDOT, département van de 
Marne.

49 gesneden hengst.
50 Socx est une commune française située dans le département du Nord, en région Hauts-de-France. 
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In Dieppe bij CORSAGNE52.

Hij noemt zich geneesmeester van de armen.
We weten dat het een gebruik was van de aflezer die heel sterk in hun eigen kracht geloofden 
en het - met uitzondering van de charlatan53 – dat die geen geld vroegen. Dit lag in de lijn van 
de kerkelijke wet waarbij geestelijke waarden niet mochten om geld verkocht worden: de 
simonie54 is kerkelijk verboden.

Op de kaft lezen we M. VERMERSCH Benoit, oorlogsgevangene (prisonier de guerre) in 
Magdenburg 17de compagnie, sectie 12.

51 Vooraan is genoteerd Cornil Julien VERMERSCH Hondschote 26 december 1858. Achteraan is zijn naam nog eens 
genoteerd 16 februari 1877.
52 CORSANGE Antoine, Date de début d'activité: 03/04/1834 – Adresses professionnelles: 11, rue de la Halle au blé.
53 1572 < it. ciarlatare; van cerretano, `inwoner van Cerreto, een dorpje waar veel kwakzalvers vandaan kwamen met invloed 
van het ww. ciarlare “kletsen, babbelen”);1. Iem. die met bluf, handigheid, charme en praatjes zijn ideeën, meeningen, 
gedachten mooier tracht voor te stellen, een schoonen schijn meegeeft; iem. die de goedgeloovigen misleidt; soms zooveel als  
bedrieger. +2. Iem. (inz. een marskramer of marktkoopman) die op bedrieglijke wijze de geneeskunde uitoefent, die, veelal 
nuttelooze, geneesmiddelen, huismiddeltjes verkoopt met mooie praatjes, boerenbedrog; kwakzalver.
54 Wikipedia: Simonie: Simonie bedrijven is het uit winstbejag verhandelen van geestelijke goederen of ambten. In engere zin 
gaat het hier voornamelijk over geestelijke ambten. In bredere zin is simonie bedrijven ook het verkopen van heilige zaken. 
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Deze quasi hemelbrief  loopt parallel met de duivelbezweringen die door vader Benedictus  
worden bedeeld.
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Besluit
De aandachtige lezer zal de hoogdravendheid van de theologische praat voor lief moeten 
nemen. Thomas zou als theoloog hebben gezegd distinguo er is af-lezen en aflezen. Waarom 
zouden wij mensen God niet mogen benaderen? Waarom zou een liefdevolle God geen begrip 
hebben voor de menselijke nood, vaak hoge nood? Wie zou uiteindelijk niet grijpen naar een 
laatste middel? Is God dan niet DE eerste en DE laatste?

En toch telkens weer zit daar die machtswellust van DE mens, de oude Adam, die denkt Gods 
macht te kunnen naar zijn hand zetten: het oude paradijsverhaal. Wat is de economische 
wereld toch vindingrijk in hun symboliek met geld leef je in pretparken en Disneylands waar 
je macht krijgt over de wereld. Harry potter is het fenomeen van de telkens weer terugkerende 
magisch bespeelbare krachten. We see what we get. We are what we think. To morrow land 
eeuwig.

Ik hoop dat je ontnuchtert. Dat dit artikel je niet bekeerd heeft tot de wereld van het bijgeloof. 
Geef me maar wat Reformatie.
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