De Martelaren van Gorcum stierven op 9 juli 1572. Ze werden zalig
verklaard 14 november 1675 en heilig verklaard op 29 juni 1867.
Paus Pius IX onderstreepte daarbij hun geloofsgetuigenis, hun band
met Christus, hun volgehouden liefde. Martelaarschap in de Kerk
zoekt niet zichzelf, is niet het met geweld ombrengen van mensen.
Het martelaarschap van de Martelaren van Gorcum is een getuigenis
van het geloof in Pasen, van hun overgave aan de levende Heer, die
het kwaad en de dood overwint door liefde en vergevingsgezindheid.
De Martelaren van Gorcum zijn de wereldheren: Leonardus van
Veghel, Nicolaas Janssen van Poppel, Govaert van Duynen, Andries
Wouters. De franciscanen: Nicolaas Pieck, Jeroen van Weert,
Nicasius van Heeze, Govaert van Mervel, Willehad de Deen, Dirk
van der Eem, Antoon van Weert, Antonius van Hoornaar, Franciscus
de Roye van Brussel, Petrus van Assche, Cornelis van Wijck. De
augustijn: Johannes Lenaerts van Oisterwijk. De dominicaan: Jan van
Keulen. De norbertijnen: Adriaan van Hilvarenbeek, Jacob Lacops.
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Geloofsgetuigen toen en nu
De Martelaren van Gorcum waren ten diepste overtuigd van de
liefde van God, die voor alle mensen bestemd is. Menigeen had zich
ingezet voor de verkondiging van Gods heil en het sacrament van
boete en verzoening toegediend. Menigeen heeft zich zo ingezet om
mensen bij de Heer te houden, door zielzorg en gebed. Het geloof in
de levende Heer was de kracht in hun hart.
Als je leest wat de Martelaren van Gorcum destijds moesten
verduren, komt het angstig dicht bij wat mensen vandaag moeten
meemaken. Denk aan christenen in het Midden-Oosten. Hier in
Nederland sta je er misschien niet zo bij stil, maar het leven daar
wordt getekend door geweld en vervolging en door gebrek aan
vrijheid van godsdienst.
In Brielle denken we, op de plek dicht bij het martelveld, aan de
vele mensen die nu in het Midden-Oosten en op andere plekken
in de wereld op een vreselijke manier worden bedreigd en die van
hun geloof moeten getuigen. Van ons wordt gevraagd niet alleen
in gebed verbonden met hen te zijn, maar ons ook in hen te blijven
verdiepen en hen te steunen waar we kunnen.
Mogen we alle mensen in ons gebed insluiten die vervolgd worden.
Christenen op de eerste plaats, want met hen vormen we één
familie van de Heer. Maar ook alle anderen. Voorbij haat en geweld
mogen we in Jezus’ Naam Gods liefde verkondigen om te bouwen
aan wat tot eenheid strekt en tot eer van God.
+ J. van den Hende
Bisschop van Rotterdam

Heer Jezus,
wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven,
voor het geloof dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd
en dat U ook in ons hart hebt gelegd.
Wij danken U voor het getuigenis
van de heilige Martelaren van Gorcum
die ons in het geloof zijn voorgegaan.
Op hun voorspraak vragen wij:
dat wij kracht en moed putten uit de heilige eucharistie,
het sacrament van uw liefdevolle aanwezigheid;
dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen
en geheel ons leven de band met uw Kerk bewaren;
help ons om trouw te blijven aan uw evangelie,
en bij te dragen aan het werk van uw Kerk op aarde.

