ERFGOEDDAG 2016
Rituelen uit de *jd van het rijke Roomse leven in en rond de kerk van
Poesele
Het meest voorkomend RITUEEL in de christelijke wereld is het KRUISTEKEN.
De kruissymboliek gaat terug tot aan de de kruisdood van Jezus Christus.
Bij de Romeinen werden slaven, vreemde misdadigers en geminachte vijanden vastgebonden of vastgenageld aan
een kruis en bleven daar hangen tot de dood erop volgde. Het werd beschouwd als een zeer oneervolle dood en
het werd enkel uitgevoerd bij niet-Romeinen.
Door het geloof van de christenen in de verrijzenis van Christus werd het kruis een symbool voor eeuwig leven.
Het maken van een kruisteken is een symbolische handeling die erin in bestaat met de rechterhand een kruis te
slaan vanaf het voorhoofd naar de borst en vervolgens van de linker tot de rechterschouder. Het kruisteken, het
slaan van een kruis in één beweging, is een ritueel onder gelovigen binnen de Rooms-katholieke kerk, de
orthodoxe kerk, de Anglicaanse kerk en de protestantse kerken.
Via de CATECHISMUS leerden we vroeger dat het teken van de christenmens het kruisteken was. Het kruisteken
zal dan ook in alle kerkelijke gebruiken en tradiPes voorkomen.
Een ander steeds weerkerend ritueel is het versieren van de kerk bij een feestdag, rouwdag of blijde gebeurtenis
waarvoor vooral bloemen zullen gebruikt worden.
De tentoonstelling bestaat uit twee delen.
*Het eerste deel belicht de sacramenten en de voorwerpen die bij de rituelen die gepaard gaan met de
toediening van het sacrament gepaard gaan.
* Het tweede deel belicht de rituelen of gebruiken die hier bestonden of soms nog bestaan. Wat deden onze
ouders en voorouders om het onheil te bezweren en het kwade te verdrijven? In dit deel komen ook enkele niet
christelijke rituelen aan bod.
Er werd een selecPe gemaakt zonder hierbij de bedoeling te hebben om volledig te willen zijn. Voor de ouderen
onder ons is het soms een verre herinnering aan. Voor de jongeren de kennismaking met een wereld waarvan
men het bestaan niet vermoedde.

ERFGOEDDAG 2016
Rituelen uit de *jd van het rijke Roomse leven in en rond de kerk van
Poesele

Deze tentoonstelling en de organisa*e van ERFGOEDDAG is een ini*a*ef van het Poeselse
kerkbestuur en werd gerealiseerd door de heemkundige kring Het Land van Nevele.

COLOFON
Samenstelling: André Bollaert
Vormgeving: André Bollaert, Alex Dhondt
Met dank aan: Familie Afschri7, Archief kerkfabriek Poesele, Familie De Boever, Erfgoedcentrum Het
Land van Nevele, Familie Mestdach, Gemeente Nevele, Parochieploeg Poesele, Parochies groot Nevele,
Provincie Oost-Vlaanderen, Maarten Quintelier, Familie Rutsaert, diaken Johan Van Heirzeele, Walter
UyOenhove, René Van de Walle, Familie Vermeirsch, Jan Luyssaert.

AFLATEN
Voor zijn begane zonden moet elke zondaar
een straf ondergaan om zijn ziel te zuiveren
en in het reine te komen met de Heer. Door
het geloof in de verbondenheid van de
gelovigen in Jezus is het voor de Kerk
mogelijk dat iemand anders deze straf
ondergaat. Door middel van aﬂaten
aanvaardt de Kerk dat de goede daden van
Jezus en de heiligen deze straf kunnen
opheﬀen.
Een AFLAAT is de kwijtschelding voor God
van Gjdelijke straﬀen voor zonden, waarvan
de schuld reeds werd vergeven, die men hier
op aarde of in het vagevuur nog zou moeten
ondergaan.
Een aﬂaat is gedeeltelijk of vol. Zo zal hij
iemand geheel of gedeeltelijk verlossen van
de Gjdelijke straﬀen die voor de zonde
verschuldigd zijn. Aﬂaten kunnen ook
bekomen worden voor afgestorvenen om
hen te helpen bij het uitboeten van de
Gjdelijke straﬀen voor hun zonden. Zo
kunnen ze vroeger het vagevuur verlaten. Dit
laatste zeJe de weg open voor vele
misbruiken Gjdens de Middeleeuwen. Zo
ontstond op sommige plaatsen een echte
a ﬂ a te n h a n d e l . A ﬂ a te n w e rd e n o o k
gekoppeld aan werken die een
gemeenschappelijke goed dienden, zowel
religieus als civiel: kerken, ziekenhuizen,
kloosters, scholen, enz. Een mooi voorbeeld
hiervan was de aﬂaat die werd gegeven voor
de bouw van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.
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AFLATEN
Tegen deze aﬂatenhandel en de misbruiken
die ermee gepaard gingen kwamen vooral
de
protestantse kerkhervormers op.
Tijdens de Contrareforma<e hee= de Kerk
de prak<jk rond de aﬂaten hervormd.
Aﬂaten konden vanaf dan niet meer tegen
stor<ng van gi=en verkregen worden.
Onder Paus Paulus VI werd de handleiding
voor de aﬂaten in 1968 herwerkt. In 1986
en 1999 volgden een herziening. Deze
laatste herziening vermeldt de soorten
aﬂaten die verworven kunnen worden en
de normen ervoor. Voorbeelden hiervan
zijn: de aﬂaten naar aanleiding van het
Jubeljaar 2000, het Jaar van de Eucharis<e
en de Wereldjongerendag in Keulen (2005)
en het Jaar van het Geloof (2013 – tot het
feest van Kristus Koning) onder andere bij
een bezoek aan de kerk waar de persoon
gedoopt werd.
Begin juni 2015 lanceerde de Duitse
professor Peter Walter, rooms-katholiek
dogma<cus uit Freiburg, in Rome op een
conferen<e over de aﬂaat een oproep om
de term ”aﬂaat” af te schaﬀen. Volgens de
dogma<cus wekt deze term bij
gereformeerden nega<eve gedachten op
en wordt zo het gesprek belemmerd tussen
Rome en de gereformeerde kerken.
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