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\ryAT FTEI.DE\MTJS PREDIKTts. trVAT DE
SCHAPER. VAN DEN PASTOOR GETUIGDE.

De geloovigen van de parochie Lapsoheure zetten zich
Eiemakkelijk op hun bank of op hun stoel' om naar't ser.
moen van trun pastoor te luisteren.

Fleldewijs zag er wat droefgeestig uit, iets wat met ziin
gewoonte streed ere de dorpelingen verwachtten met nieuws.
gierigheid zijn leerrede.

Beminde Parochianen,

zoo klonk het teeder.
De priester poosde even en vervolgde toen :

- 'k Had u ook kunnen toespreken als Beminde broeders
en zusters, want nietwaar, we zijn kinderen van één Vader,
van Flenn, die alles bestuurt en schikt, maar die ook van ons
verwacht, dat wij Ziyn wil volbrengen en naar Ziin woord
zullen leven.

Ziet, vrienden, ge kunt kiezen tusschen twee we$en.
De eerste baan is breed, lr;.a.ar loopt uit op 't verderf.
tt fs wat rve noemen de baan van de wereld. Doch be'

denkt, dat de wereld met al haar heerlijkheid vergaat.
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Twijfelt ge er nog aan ? Btikt d-an ro'nd in de streek waar
ge woonfen .Éie zîet er alom de bewiizen van.

Ge hebt diÈwiils hooren spreken van d9_riike en machtige
koopstad Bruggé. Nu moet ée op klaarliohten dag met een
i""tà"À zoeklî en nog zult g€ er geen koopman vinden.
En Damme ? De huizàn stortèn er ineen, elk jaar krimpt
a" rtua in. Munnikenreede \Mas eens een bloeiende stad.
Welhaast zal z,e geheel verdwenen zijn. Verdwerrren is ook
de voorspoed van lloeke, waar eens een hospitaal voof
,oU.a.tt stond, maar dat nu no$ minder dan Lapscheure
ir. B" Stuis ? ôe moet ziende trtinO ziin, als ge er niet
getroffen wordt door 't verval van haar voormalige $root.
Ëeid. 't Gras in de straten, ledige pakhuizen en wonin$en,
Èouwvallen, slijk in de haven, zoodat er slechts met moeite
een schip kan binnen $eraken !

De wereld en al haai heerlijkheid gaat voorbif !

Bn vergadert $ij schatten in de werelcl, wel, de mot en de
roest zullen ze verderven.

Vrienden, vergadert veel liever schatten in den hemel.
En dat doet ge door Gods wil te volbren$en.

'Wie den ut*" geeft, leent den Heer en ver$adert dus
een schat in den hemel.

Parochianen, ge weet dat ! 'k Heb het u 7'oo menigmaal
verkondigd. M;; 't is of mijn stem in de woestijn klinkt !

Ooren bezit ge, maar $e hoort niet !

Ge denkt, dat $e vroom ziit, ondat $e uw kerkeliike
plichten vervult. Voo"waar, dat is een $oede $ewoonte,
maar er is nog meer noodig.

Ge zit hier neder... ge meent God te dienen... en uvr
broeders en zusters liiden $ebrek.

Is't geen schande voor God en de menschen, dat, terwiil
er te Làpscheure zooveel riikdom is, talriike armen hon$er
hebben, dat kindertjes schreien om brood !

Schudt uw hoofd niet,ik roep u toe, dat het wèl zoo is'
Denkt niet bii u z'elL, de pastoor overdriift. Alq die stem
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in uw binnenste fluisterÇ luistert $e naar de inblazingen
van den boszæ.

lkr,egu,dat moedersweenen en vaders op de tanden knar.
sen omdat hun kroost schreit van honger en koude en zii,
arme, beklagenswaardige ouders, gfeen hulp kunnen bieden'

Ziek zijn, een krank lichaam voortsleepen, verliezen
lijden, 't is erg... maar erger is het, zijn kinderen te hooren
kermen en klagen.

En nogmaals bind ik u op het hart, dat te Lapscheure
kinderen kermen en klagen !

Maar gii, gij hoort het gejammer niet... want gie stopt
u\M ooren toe... en zoo ge het toch verneemt, mompelt ge :
't is van den honger niet !

Ja, parochianen, 't is wèl van honger en van koude ook...
't is van gebrek. En toch, er zijn schuren te Lapscheure die
barsten van graan... er ziin kuipen boordevol vleesch... er
is voedsel, er is overvloed.

Parochianen, kiest gij de baan van de wereld ? Zao ia, ik
beklaag u ! Ge zult vergaan met al uw schatten, met uw
zilver en goud, want eenmaal staat ge met ledige handen
voor uw God en Rechter !

Kiest ge de baan naar den hemel? ZaliE zijt ge, za\iE,
voor eeuwig gelukkig, want ge verzamelt een schat, waar.
de mot en de roest hem niet verdenr.en kunnen !

St. Fieter wandelde eens over de aarde in de gestalte van
een ouden, versleten bedelaar. Hii klopte 's avonds aan de
der:r van een groote boerenwoning.

- Wie is daar ? riep de baas van binnen.

- Een arme, ongelukkige man, die om een schuilplaatc
en wat spiis bidt.

- Ik doe niet open voor schooiers ! antwoordde de boer.
St. Pieter vervolgde zijn weg. Hii tikte aan een leemen

hutie.

- Wie is daar ? vroeg de daglooner.

- Fæn arme, ongelukkigie man, die om een schuilplaate
en wat spijs bidt.
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- Kom maar binnen, hernam de arbeider, de deur ont-
sluitend. 'k Bezit niet veel, maar wat ik heb, deel ik met u.

Jaren nadien stierf de rijke boer. F{ij klopte aan de gou*
den hemelpoort.

St. Pieter vroeg:

- Wie is daar ?
De landman noemde zijn naam.

- 'k Herken u aan uw stem, hernam de goede heilige.
Gij ontsloot niet voor schooiers. Ik nna4i niet ontsluiten v(x)r
hardvochtige en liefd.elooze rnenschen.

En de boen bleef buiten.
Weinigen tijd later gins ook de daglooner den weg van

alle vleesch en gelijk de landbouwer klopte hij aan de
gouden hernelpoort.

- Wie is daar ? vroegi St. Pieter.
De anbeider noernde zijn naâm.

- X< Ftrerken u aan uw stern, hernarn de goede heilige.
Gij ontsloot voor ongeh.rkkigen. Ik moet ontsluiten - en
'k doe het gaarne - voor rnilddadige en liefdevolle men-
schen.

Parochianen, alcTus eindigde Ï{eldewijs àjn parabel, de
boer had schatten verzarneld op de wereld en de daglooner
in den hemel.

'Wiens voorbeeld volgt $j ?
D.ez,e week zullen wi! zien of I-apscheure vrome paro.

chianen telt, en of ge hier in Gods huis zit als veinzaards
of als ware Christenen. dlle armoede kan gelenigd worden,
er is overvloed in ons dorp.

's Priesters eenvoudig, maar zoo ernstig woord maakte
indruk. Wel schudden eenige gierige rijkaards het hoofd of
haalden ze de logge schouclers op, mompelend : de pastoor
gelooft alles wat de luiaards hern op de mouw spelden. Maar
velen openden hun beurs en w€er werd in menige hut
droefheid in vreu4ide, gekerm in gejuich veranderd.

I\iet alleen Heldewijs'sermoen, maar ook zijn voorbeeld
droeg rrnrcht. fmrners 't feit, dat de geestelijke ziin ezel
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verlcooht hacl, hleef niet verborgen. En cle reden van ziln
besluit kon licht gegist worden. Bovendien, al drukte de
priester zijn bescherrnelinglen op het hart te zwijgen, menig
dankbare geholpene kon niet nalaten den lof van zijn wel.
doener te verkondigen.

- 't Xs een zonderlin S, zei de schaper, die altiid in de
vrije natuur verkeerde, sleohts orngaande rnet Gods \Meer-
soorten, planten en kruiden, en daardoor een weinig philo.
soof geworden was ; de dorpelingen vertelden zelfs dat
hij 't gegons van de kerfdiertjes en 't gezang van de vogels
verstond... 't trs een zonderling, zei de schaper, op Heldewijs
doelend, rnaaf, braver, godvrtrchtiger rnan heb ik van mijn
ïeven niet gekend. F{u zie 1k u'el weinig menschen, maar in
mijn jeugd diende ik in de stad, daar krioelt het van volk,
doch gasten gelijk onze pastoor zijm er raar, zeer raar.

En, na dit gezegd te hebben, keelc de schaper de lucht in
om te zien aL er geen verandering in het weer zou komen"
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