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Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden 
dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de 
kerkdeur van de slotkerk in Wittenberg spij-
kerde. Deze 95 stellingen onthulden enkele 
on-Bijbelse tradities en leer stellingen van de 
katholieke kerk en de mensen waren spra-
keloos dat iemand de moed had om het sys-
teem van Rome tegen te spreken. 

De 95 stellingen werden in zeer korte tijd 
in heel Duitsland en over de hele wereld 
verspreid. De mensen begrepen wel dat de 
katholieke kerk een groot aantal on-Bijbelse 
leerstellingen onderwees en tradities innam. 
Daarom kozen veel mensen de kant van 
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Luther. Er ontstonden levendige discussies 
en de bekendmaking van de 95 stellingen 
bereidde de weg voor van een nieuwe, vrije 
en zelfstandige manier van denken.

In het algemeen waren slechts de priesters 
in het bezit van de Bijbel. Het volk had naar 
hen opgekeken en erop vertrouwd dat zij het 
Woord van God op een juiste manier zouden 
weergeven. Maar nu had Maarten Luther 
met zijn verkondiging van de 95 stellingen 
onthuld dat hun leerstellingen en hun tra-
dities niet overeenkwamen met de Bijbelse 
leer. In heel korte tijd ontstonden zo twee 
tegenover elkaar staande kampen: de verte-
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genwoordigers van de katholieke kerk aan 
de ene kant en de aanhangers van de nieuwe 
lutherse leer aan de andere kant. 

Omdat Luther vasthield aan zijn ideeën en 
zijn leerstellingen werd hij uiteindelijk ont-
boden om naar de Rijksdag in Worms te 
komen. De Rijksdag wilde dat hij zich zou 
onderwerpen aan de autoriteit van die dagen 
en dat hij al zijn werk zou gaan herroepen. 
Maar Luther antwoordde: ‘Bewijs dan uit de 
geschriften van de profeten en de apostelen 
dat ik het fout heb gehad. Zodra ik daarvan 
overtuigd ben dan zal ik elke fout toegeven 
en zal ik de eerste zijn die mijn boeken in het 
vuur zal werpen. Ik kan mijn geloof niet on-
derwerpen aan de paus of aan de Concilies, 
want het is zo helder als de dag dat zij vaak 
fout zijn geweest en zichzelf vaak hebben te-
gengesproken. Tenzij ik word overtuigd door 
de getuigenis van de Bijbel of door de meest 
heldere redenering, tenzij ik word overtuigd 
door de passages die ik zojuist heb geciteerd, 
en tenzij ik daardoor mijn geweten loslaat 
die berust op het Woord van God, kan en wil 
ik niet herroepen, want het is niet veilig voor 
een christen om zich uit te spreken tegen zijn 
eigen geweten. Hier sta ik, ik kan niet an-
ders, God helpe mij!’ (D’Aubigné, Band VII, 
Hoofdstuk 8).

Het protest van de  
christelijke vorsten

Keizer Karel V was van plan om niet alleen 
Luther te stoppen maar ook de reformatie 
en riep op tot een nieuwe Rijksdag in Spier 
in 1529. Daar werd besloten de verdere 
verbreiding van de leer van de reforma-
tie te verhinderen. Bovendien mochten de 
hervormers geen geschilpunten naar voren 
brengen en ook mochten ze zich niet keren 
tegen de mis. Geen enkele katholiek mocht 
de leer van Luther aannemen. De vorsten die  
positief stonden tegenover de christelijke 

hervorming besloten hun protest in de natio-
nale raad openbaar te maken. Ze verklaarden 
onder andere: ‘Wij stemmen niet in met het 
decreet, noch houden wij ons er op enigerlei 
wijze aan vast. Het is tegengesteld aan God, 
aan Zijn heilig Woord, aan ons geweten en 

de verlossing van onze zielen…. In de ge-
nade van God zijn wij vastbesloten om het 
pure en uitsluitend prediken van Zijn unie-
ke Woord in stand te houden, zoals dat in 
de Bijbelse boeken van het Oude en Nieu-
we Testament ontvangen is, zonder daaraan 
iets toe te voegen dat daarmee in strijd is.’ 
(D’Aubigne, boek 13, hoofdstuk 6).

Aan dit protest ontleende de nieuwe bewe-
ging de naam ‘protestant’. De principes van 
deze beweging vormen het wezen van het 
protestantisme. 

Welke autoriteit geldt?
Maarten Luther en de hervormers waren 
van mening dat de christenen de Bijbel en 
de Bijbel alleen moesten volgen als het ging 
om het geloof en de leer. Aan de andere kant 
zei de katholieke kerk dat je de Bijbel en de 
traditie moest volgen. Op dit punt werd de 
breuk heel duidelijk. 
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De katholieke kerk zei dat Maarten Luther 
en de hervormers zich moesten richten naar 
de besluiten van de kerk en de staat. De Her-
vormers antwoordden daarop dat zij dat zou-
den doen als die besluiten niet in tegenspraak 
zouden zijn met het Woord van God. Zij 
hielden vast aan de gewetensvrijheid als het 
ging om het geloof en de leer. Rome daaren-
tegen geloofde dat iedereen zich zou moeten 
houden aan een besluit van de meerderheid 
van een kerkelijk Concilie, want dit orgaan 
kon besluiten wat juist is. Iedereen moest 
daarom een keuze maken: óf het Woord van 
God alleen of de kerkleer (traditie) samen 
met de Bijbel.

Vervolging
Omdat ze niet voor Rome wilden buigen 
begon de katholieke kerk de hervormers te 
vervolgen. Ze hadden zich verzet tegen de 
autoriteit van Rome. Hun opstand moest 
gebroken worden. Oude boeken, die op dit 
moment bijna niet meer zijn te krijgen, be-
richten van een wrede vervolging. Verschil-
lende hervormers werden onder onmense-
lijke omstandigheden in de gevangenissen 
geworpen. Anderen werden vervolgd in 
afgelegen plaatsen in de Alpen, voor wilde 
dieren geworpen, door de inquisitie gefol-
terd of door het zwaard gedood. Berichten 
over de wrede vervolgingen en strafmetho-
den van de kerken van de paus choqueerden 
de wereld, zowel ten tijde van Luther als 
ook in de tijd na Luther. Verscheidene her-
vormers werden bedreigd en door de paus 
geëxcommuniceerd. Ze werden vogelvrij 
verklaard toen zij onder deze ban kwamen 
te staan: iedereen had het recht hen te doden. 
Veel hervormers kwamen op de brandstapel 
om het leven, zoals Hieronymus, Louis de 
Berquin, Johannes Hus, William Tyndale 
en vele anderen. Zo werd het lichaam van 
John Rogers opgegraven, zijn botten werden 

verbrand en zijn as werd in een nabijgelegen 
rivier verspreid. Alleen al in Engeland wer-
den van 1555 tot 1558 (tijdens de regering 
van koningin Maria I.) 289 protestanten op 
de brandstapel verbrand (www.protestant- 
alliance.org). In dit verband passen de woor-
den van Jezus: ‘…voor zover u dit voor een 
van deze geringste broeders van Mij gedaan 
hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.’ (Mattheüs 
25:40).

Het zijn geen kleinigheden waarvoor de 
katholieke kerk en hun leiders zich zullen 
moeten verant woorden. Gelukkig trekt God 
zich deze dingen aan. Hij overziet alles en 
zal Zijn rechtspraak doen gelden. Het is 
goed om in dit verband de volgende woor-
den te overdenken: ‘God zal namelijk elke 
daad in het gericht brengen, met alles wat 
verborgen is, hetzij goed, hetzij kwaad.’  
(Prediker 12:14)

Uit de Bijbel blijkt heel duidelijk dat wan-
neer zowel de zonde wordt erkend, berouw 
wordt getoond als om vergeving gebeden 
wordt, er vergeving is voor alle zonden. Ner-
gens wordt echter geschreven dat de katho-
lieke kerk naar het kruis van Jezus kwam en 
berouw had van al die gruwelijke vervolgin-
gen, folteringen en het afslachten van men-
sen die iets anders geloven vóór, tijdens en 
na de tijd van Luther of dat zij om vergeving 
heeft gevraagd.

Mensen op de brandstapel verbranden, al-
leen maar omdat ze van een ander geloof wa-
ren? Of mensen martelen of met het zwaard 
doden? Of mensen excommuniceren alleen 
maar vanwege een ander geloof? Moet deze 
rooms-katholieke kerk dan als een christe-
lijke kerk worden beschouwd? Heeft een 
dergelijk gedrag iets te maken met Christus?  
Nee, niemand anders dan de duivel of satan 
persoonlijk staat achter dergelijke gruwe-
lijkheden. En deze gruwelijkheden duurden 
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niet slechts een dag, een maand of een jaar, 
maar ze duurden honderden jarenlang! Ook 
is het opmerkelijk dat de voormalige paus 
Benedictus XVI tot 2005 leider was van de 
inquisitie van de in 1542 opgerichte ‘Con-
gregatio Romanae et universalis Inquisitio-
nisʼ (in het Nederlands: ‘Congregatie van de 
roomse en algemene inquisitie’). Vandaag 
de dag heeft de inquisitie een andere naam: 
‘Congregatio pro doctrina fide’ (Congregatie 
voor de geloofsleer, kortweg: Geloofscon-
gregatie).

De hervormers offerden alles op voor de 
zaak van God. Zelfs op de brandstapel ge-
tuigden ze van Jezus. Hoe staat het met ons 
persoonlijk? Erkennen wij wat Jezus voor 
ons heeft gedaan? Hebben wij Zijn liefde en 
genade tegenover ons erkend? Hebben wij 
alles over voor de zaak van God?

Heb uw vijanden lief
Vergelijken we de daden van Jezus met die 
van de katholieke kerk, die mensen met een 
ander geloof vervolgde en doodde, dan tre-
den er belangrijke verschillen aan het licht. 
Jezus zegt: ‘Heb uw vijanden lief; zegen hen 
die u vervloeken; doe goed aan hen die u 
haten; en bid voor hen die u beledigen en u 
vervolgen.’ Mattheüs 5:44. 

Hier spreekt een geheel andere Geest dan 
de geest die de katholieke kerk eigen is. 
God heeft de mens een vrije wil gegeven, 
een vrije wil vooral ook in godsdienstige 
zaken om een eigen keus te maken. Als het 
religieuze beslissingen betreft en persoon-
lijk geloof dan mag er geen dwang zijn. 
Iedereen mag God aanbidden naar zijn ei-
gen persoonlijke overtuiging. Toen de ka-
tholieke kerk de gevangenis gebruikte, de 
folteringen en het zwaard om gehoorzaam-
heid af te dwingen, dan was dat wezenlijk 
verkeerd. Het verschil is fundamenteel: 

breng je je vijanden om of houd je van hen? 
De kinderen van God zullen hun vijanden 
liefhebben. Jezus schiep ons, Hij bewaart 
het leven, Hij houdt van iedereen (zie ook  
Johannes 1:3 en Colossenzen 1:17).

Jezus zegt: ‘Kom naar Mij toe, allen die  

Image: Korea.net (Wikimedia Commons)
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dat iedereen naar Hem toe komt en rust en 
vrede vindt en dat wij allemaal zullen begrij-
pen dat alleen Hij ons kan verlossen. 

Is de paus de plaatsvervanger 
van Jezus?

De paus beschouwt zichzelf als de plaatsver-
vanger van Christus hier op de aarde, hoewel 
het duidelijk is dat geen enkele paus Chris-
tus vertegenwoordigt. De pausen omgeven 
zich met een luxe die een andere aardse 
heerser nauwelijks kan evenaren. Jezus zei: 
‘De vossen hebben holen, en de vogels in de 
lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft 
niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.’ 
Mattheüs 8:20.

Jezus droeg een eenvoudig gewaad terwijl 
de paus zeer dure kledingstukken in al-
lerlei mogelijke varianten bezit. De paus 
woont in kostbare gebouwen, verbruikt mil-
joenen tijdens zijn reizen en beschikt over 
een heel leger aan veiligheidsmensen. Ook 
zijn zijn waarden heel anders dan waarvoor  

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust  
geven.’ Mattheüs 11:28.

En: ‘Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij 
komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet 
uitwerpen.’ Johannes 6:37. Jezus ziet graag 

Jezus staat. De bewering van de paus dat hij 
plaatsvervanger is van Jezus op aarde, komt 
daarom dan ook totaal niet overeen met de 
uitspraken van Jezus. Dit gedrag is een aan-
fluiting tegenover Christus en Zijn recht-
vaardige en deemoedige leven die Hij op de 
aarde heeft geleid. 

De katholieke kerk bezit enorme rijkdom-
men. Jezus sprak tot de rijken: ‘Eén ding 
ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat u 
hebt en geef het aan de armen en u zult een 
schat hebben in de hemel; en kom dan, neem 
het kruis op en volg Mij.’ (Markus 10:21). 
Als de paus een nederig man zou zijn, dan 
zou hij op grond van zijn enorme rijkdom-
men deze oproep moeten volgen als hij recht 
zou doen aan zijn eigen bewering om een 
waardige vertegenwoordiger  te zijn van 
deze nederige Verlosser.

Maarten Luther die de katholieke kerk van 
binnenuit heeft gekend zei: ‘Het is ver-
schrikkelijk en beangstigend om te zien dat 
de overste van de christenheid, die zich erop 
beroemt plaatsvervanger van Christus te zijn 
en opvolger van Petrus, zo werelds en met 
pracht rondrijdt dat geen koning en geen 
keizer kan evenaren. Lijkt hij op de arme 
Christus of de nederige Petrus? Zij zeggen 
dat hij de heer van de wereld is. Dat is ge-
logen, want Christus, waarvan hij zich erop 
beroemt plaatsvervanger te zijn, sprak voor 
Pilatus: ‘Mijn rijk is niet van deze wereld.’ 
Kan een plaatsvervanger regeren buiten het 
gebied van zijn heer?’ (D’Aubigne, boek 6, 
hoofdstuk 3).

Wereldwijde macht
Velen geloven dat de katholieke kerk veran-
derd is sinds het begaan van haar verschrik-
kelijke daden in de tijd van de hervorming. 
Feit is echter: Rome is nooit veranderd. Ze 
heeft nog steeds dezelfde leerstellingen en 
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dogma’s als altijd. Ze heeft zich alleen be-
dekt met een christelijk kleed om te worden 
geaccepteerd. Nu ze is geaccepteerd en weer 
haar macht heeft teruggekregen, niet alleen 
in de Europese Unie, maar ook wereldwijd, 
zullen we spoedig zien waar het pausdom 
voor staat. Net zoals zij de macht van de 
staat heeft gebruikt in de tijd van de hervor-
mers zal ze de staat en de internationale wet-
ten gebruiken om haar machtspositie weer 
terug te krijgen.

Paus Paulus VI schreef in een artikel ‘Naar 
een effectieve wereldautoriteit’: ‘Deze inter-
nationale samenwerking op wereldschaal 
vereist instituties die haar willen voorbe-
reiden, coördineren en besturen, totdat er 
uiteindelijk een orde van gerechtigheid is 
gevestigd die wereldwijd wordt erkend.  Wie 
ziet de noodzaak niet om op deze manier 
langzaam een wereldautoriteit op te bou-
wen die in staat is om effectief te opereren in 
de gerechtelijk en politieke sectoren.’ (paus 
Paulus VI, Popolorum Progressio 1967,78).

Dan rijst de vraag: Met welke instituties 
werkt de katholieke kerk dan samen om een 
nieuwe wereldwijde orde te creëren? Ik denk 
dat we ze allemaal kunnen zien: VN, EU, 
NAVO, Afrikaanse Unie, IMF etc.

De vroegere paus Benedictus XVI deed een 
definitieve oproep aan wereldleiders in zijn 
recente encycliek. Hij zei: ‘Er is een urgente 
behoefte aan een echte politieke wereldauto-
riteit om de wereldeconomie te besturen met 
ethiek waarbij God centraal staat … om een 
eind te maken aan de wereldwijde financiële  
crisis’ door Cathy Lynn Grossman, USA  
Today, 7/7/2009.

We moeten niet vergeten dat de katholieke 
kerk een universele macht probeert te zijn. 
Zij wil wereldwijde controle hebben. Het 
waren katholieken die de EU zijn begonnen 

en het is het Vaticaan die achter het idee van 
de Nieuwe Wereldorde zit. Het zijn de inter-
nationale wetten die de Nieuwe Wereldorde 
moeten regelen om zodoende macht te krij-
gen, wereldwijde macht. 

In zijn bestseller ‘The Keys of His Blood’ 
openbaart Malachi Martin, een Jezuïtische 
professor en een Vaticaan-insider: ‘Of we nu 
willen of niet, of we klaar zijn of niet, wij 
bevinden ons in een volledig, niet omkeer-
bare of te stoppen trilaterale concurren-
tie. De meesten van ons bevinden zich niet 
in de situatie om te concurreren. Wijzelf 
zijn de inzet. Het gaat erom wie het eerste 
wereldregerings systeem zal vaststellen dat 
ooit heeft bestaan in de samenleving van de 
naties. Het gaat erom wie de duale macht en 
controle over een ieder van ons als individu 

en over iedereen als collectief zal krijgen in 
het derde millennium…. Nu dit eenmaal in 
gang is gezet is er geen mogelijkheid meer 
om dit weer om te draaien.… Onze manier 
van leven als personen en als burgers, ook 
de kenmerken of onze nationale identiteit 
zullen krachtig en radicaal voor altijd wor-
den veranderd. Voor niemand gelden hier 
uitzonderingen. Geen enkel onderdeel van 
ons leven zal onaangeraakt blijven.’ Mala-
chi Martin, The Keys of His Blood: Pope 

      Toren van Babel         EU Parlement Straatsburg
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John Paul II Versus Russia and the West for 
Control of the New World Order (1991),  
pp. 12-16.

Malachi Martin zegt dat de paus uit deze 
strijd als overwinnaar zal komen. Op pagina 
341 van zijn boek maakt Martin duidelijk dat 
deze wereldregering gedomineerd zal worden  
door een internationale bureaucratie die  
iedere burger en ieder volk controleert en 
bestuurt. 

Laten we kijken naar enkele citaten hoe de 
katholieke kerk zichzelf identificeert:

‘De kerk van Rome is het koninkrijk die bo-
ven alle koninkrijken staat, vergelijkbaar 
met de relatie tussen geest en ziel met het 
lichaam, of als God in de wereld. Daarom 
moet de kerk van Rome niet alleen geeste-
lijke macht hebben, maar ook de hoogste 
wereldlijke macht. ‘ (Paus Leo XIII, Herder- 
lijke brief, 1879). Paus Gregorius herhaal-
de dit standpunt: ‘De macht van de kerk 
staat boven de macht van de staat.’ Dr. 
G.F. van Schulte, professor in het canonie-
ke recht zegt: ‘Alle menselijke macht komt 
vanuit het kwaad en moet daarom onder de 
paus staan‘. T.W. Callaway, Romanism vs.  
Americanism, p.120. 

Bovenstaande uitspraken maken duidelijk 
dat deze politieke kerk erop gericht is om 
haar macht te vergroten door regeringen en 
staten te controleren en aan te sturen. De 

rooms-katholieke kerk werkt op basis van 
het idee van “de jure divino”, een Latijn-
se zin die betekent dat de kerk het heilige 
recht heeft om te regeren over de hele we-
reld, machten en volken. Zij claimt dat zij 
dit heeft gekregen van God zelf en ze zal alle 
middelen gebruiken om dit doel te bereiken: 
wereldwijde heerschappij. 

Dr. Brorson, een beroemde katholieke auto-
riteit schreef eens: ‘De paus heeft het recht 
om iedere heerser af te zetten als dat het 
beste is voor de geestelijke orde….de macht 
van de kerk over de heersers in de Middel-
eeuwen was geen onterechte inbezitneming 
en werd niet verkregen door de concessies 
van de prinsen of de toestemming van het 
volk, maar het heeft en had de oorsprong 
in het heilige recht en diegene die daarte-
gen in verzet komt, komt in opstand tegen de 
koning der koningen en de heer des heren.’  
(Catholic Review, juni 1851). 

Hoewel dit langgeleden werd geschreven 
zegt de katholieke kerk dat zij nooit ver-
andert. Dr. Brorson bevestigt dit: ‘Wat de 
kerk heeft gedaan en wat ze in het verleden 
heeft gezegd en stilzwijgend heeft goedge-
keurd, dat is precies wat zij zal doen als een 
soortgelijke situatie zich weer zal voordoen, 
openlijk of stilzwijgend.’ (Catholic Review, 
januari 1854).

We zullen zien dat alle vormen van opstan-
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digheid tegen deze macht in deze eindtijd  
en alle weigering om de autoriteit van de 
kerk te erkennen, op de een of andere manier 
zal worden bestraft. 

Vóór het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-
1965) noemde de katholieke kerk mensen 
die anders geloofden ‘ketters’. Sinds dit 
Concilie worden de ketters beschouwd als 
‘afgescheiden broeders’. De katholieke kerk 
zegt dat alleen zij de waarheid heeft en dat er 
geen verlossing is buiten haar kerk. 

De oecumenische beweging
Op dit moment probeert de katholieke kerk 
om alle kerken te verenigen via de oecume-
nische beweging. Ze hebben de Jezuïeten in 
Rome gevraagd om een dialoog te beginnen 
tussen de kerkelijke geloofsrichtingen om te 
proberen deze te brengen onder de katholie-
ke kerk. Er is iets belangrijks gebeurd: niet 
dat de katholieke kerk ook maar een van haar 
leestellingen heeft opgegeven, maar dat het 
protestantisme opgeschoven is naar Rome. 

Charta Oecumenica is de titel van het be-
langrijkste document van de oecumenische 
beweging. Uit dit document wordt duidelijk 
dat men wil samenwerken om waar het mo-
gelijk is samen missiewerk te doen. Ze zoe-
ken eenheid op die gebieden waarover ze het 
eens kunnen worden en zetten zaken waar-
over ze het niet eens kunnen worden opzij. 
Maar Jezus  Christus wil dat wij één zijn met 
Hem in alle opzichten. Niet een eenheid die 
gebaseerd is op democratie of de mening 
van de meerderheid, maar op eenheid in 
Christus. Als wij naar ons geweten niet één 
kunnen zijn met de kerkelijke concilies, dan 
moeten wij Christus volgen.

Diegene die missiewerk doen, onafhanke-
lijk van de kerkelijke denominatie, worden 
als afwijkend beschouwd, een soort ver-
rader, waarmee moet worden afgerekend. 

Luther, Melanchton, Tyndale, Calvijn,  
Wycliffe, Hieronymus, Wesley, Hus, 
Zwingli, Berquin, de Waldenzen en anderen 
werden beschouwd als verraders. Deze ‘ver-
raders’ wilden de Bijbel en de Bijbel alleen 
als het fundament van hun geloof. Zoals wij 
hebben gezien was de katholieke kerk vast-
besloten om de verraders (hervormers) te 
vernietigen tijdens de Middeleeuwen. De 
oecumenische beweging van vandaag wil 
de Bijbelse traditie als norm, terwijl de her-
vormers van vandaag voortgaan op de weg 
van Luther en de hervormers van zijn tijd.  
Zij hebben de Bijbel en de Bijbel alleen als 
de basis voor het geloof en de leer. 

De Bijbel geeft heel duidelijk aan dat deze 
vervolgende macht een dodelijke wond 
zou krijgen en dat de wond zou genezen. 
Het pausdom ontving in 1798 een dode-
lijke wond toen paus Pius VI gevangen 
werd genomen door generaal Berthier, de  
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generaal van Napoleon. Deze paus stierf even 
later in Frankrijk als gevangene. Het paus-
dom kreeg het Vaticaan terug in 1929 van  

Mussolini en sinds die tijd heeft ze in de 
wereld een grotere macht en invloed gekre-
gen. Paus Johannes Paulus II reisde de we-
reld rond en knoopte diplomatieke banden 
aan met het ene na het andere land. Paus 
Benedictus XVI zette zijn werk voort en nu 
probeert de Jezuïeten-paus, paus Franciscus, 
om alle wereldregio’s te verzamelen onder 
de pauselijke banier via de oecumenische 
beweging om te proberen eenheid te krijgen 
met diegene die zijn afgeweken.  Om dit te 
bewerkstelligen maken zij internationale 
wetten op politiek, economisch en financi-
eel gebied. Wetten besturen naties. En als de 
natie onderworpen is aan internationale wet-
ten die door globalisten (die werken voor de 
Nieuwe Wereldorde) zijn gemaakt dan geeft 
die natie haar onafhankelijkheid en soeverei-
niteit over. Deze ontwikkeling voltrekt zich 
vandaag de dag overal op politiek, econo-
misch en financieel gebied. Het is een ver-
overing die geleidelijk sinds vele jaren heeft 
plaatsgevonden en die nauwelijks wordt op-
gemerkt. Het duurt niet lang meer of diegene 
die niet loyaal zijn aan internationale wetten, 
overheidswetten of kerkelijke wetten, zullen 

worden beschouwd als opstandige burgers. 
Ze zullen worden onderworpen aan straffen 
en andere disciplinaire maatregelen. Het 
pauselijke misbruik van de macht zullen we 
opnieuw gaan zien, maar de grote verrassing 
zal zijn dat diegene die eenmaal protesteer-
den tegen hun misbruik van de macht nu hun 
bondgenoten zullen zijn (Openbaring 13:11-
17). De Bijbel openbaart dit en wij geloven 
in het Woord van God. 

Rome verandert nooit
Verbaast het u dat protestanten nu de hand 
reiken aan Rome om met hen samen te wer-
ken? Het is duidelijk dat protestanten zijn 
vergeten hoe Rome andersgelovigen ver-
volgde zoals in de tijd van Luther. Zoals 
we zagen zijn velen gevangengenomen en 
gefolterd vanwege hun geloof. Dus als we 
onze geschiedenis niet kennen of onze Bij-
bel, dan zullen we niet weten wat er in de 
toekomst gebeurt. Rome verandert nooit en 
de geschiedenis herhaalt zichzelf. De katho-
lieke kerk heeft zich alleen maar verkleed in 
de kleren van het christendom. Dit systeem 
is vandaag de dag een wolf in schaapskle-
ren. Ze werken met een witte en een zwarte 
paus. De witte paus charmeert de massa’s 
met al zijn pompeusheid en rijkdom, terwijl 
de andere paus, de leider van de Jezuïeten 
in het geheim aan het werk is, in duisternis. 
De Jezuïeten zijn de in het geheim getrainde 
soldaten van het Vaticaan. In overeenstem-
ming met de eed van de Jezuïeten moeten ze 
oorlog maken om regeringen te vernietigen 
om daarna dat regime te laten handelen vol-
gens hun eigen richtlijnen. Ze worden aan-
gemoedigd om andere kerkgenootschappen 
te infiltreren, om lutheranen te zijn onder de 
lutheranen, baptisten onder de baptisten, om 
mensen van de  pinkstergemeenten te zijn 
onder de mensen van de pinkstergemeenten 
en adventisten onder adventisten. Via een 
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opleiding kunnen ze een positie verwerven 
en door die posities kunnen ze dat kerkge-
nootschap beïnvloeden om deel te nemen 
in de oecumenische beweging. Zij zijn ge-
heel loyaal aan de paus en als zij dat wen-
sen en als dat noodzakelijk is gebruiken ze 
het zwaard of elk ander soort wapen om hun 
doelen te bereiken. Diegene die de eed van 
de Jezuïeten hebben gelezen, die ze zweren 
bij de paus voordat zij hun dienstwerk begin-
nen, zullen dit begrijpen (zie www.endtime.
net). De meeste protestanten zijn blind voor 
de ingenieuze strategie van Rome om in een-
heid te komen met de religieuze wereld.

Het jubileum
Nu de hervorming en de 500-ste sterfdag 
van Maarten Luther wordt gevierd zou je 
je kunnen voorstellen dat er een opwek-
king komt van de hervormingsgeest en dat  

mensen zouden worden herinnerd aan de 
strijd van Maarten Luther tegen de katholie-
ke kerk. Maar het feit is dat het protestan-
tisme vandaag bijna volledig is gestorven. 
Bij deze viering zou je kunnen horen dat in 
Luthers’ tijd er bepaalde mensen ontevreden 
waren met het systeem in die tijd en dat de 
hervorming het gevolg was van misverstan-
den, bitterheid en onbelangrijke conflicten. 
We bevinden ons nu in een nieuw tijdperk. 
Alles is veranderd. Nu willen we graag een-
heid en geen verdeeldheid. We zullen zien 
dat katholieke en protestantse kerkleiders 
pogingen zullen ondernemen om eenheid te 
bereiken in plaats van conflicten. En in veel 
plaatsen zullen protestantse kerkleiders sa-
men met de katholieke leiders oecumenische 
bijeenkomsten organiseren om Luther te vie-
ren, ook samen met de Jezuïeten-paus Fran-
ciscus. De Bijbel zegt dat zij zo verenigd 
zullen zijn dat ze één geest zullen hebben, 
maar de Bijbel openbaart dat deze machten 
oorlog maken tegen Christus en diegenen 
die trouw staan aan de zijde van Christus. 
(Openbaring 17:12-14).

De oecumenische beweging verzamelt zo-
wel katholieken als protestanten rond dezelf-
de tafel. Wij herhalen: eenheid is goed, maar 
het moet eenheid in Christus zijn en niet 
gebaseerd op meerderheidsbesluiten en reli-
gieus lobbywerk. Jezus zei: ‘Opdat zij allen 
één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik 
in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat 
de wereld zal geloven dat U Mij gezonden 
hebt.’ (Johannes 17:21). 

Het moet niet een eenheid zijn om de een-
heid, maar om eenheid in Christus.

Als Luther nog zou leven en hij zou kunnen 
zien hoe men zijn hervorming viert, dan zou 
hij beiden bestraffen, zowel katholieken als 
protestanten. Het zijn de afvallige protestan-
ten die flirten met Rome. 
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We zien dat de Heilige Bijbel vervuld wordt, 
bijvoorbeeld: ‘En de hele aarde ging het 
beest (pausdom) met verwondering achter-
na.’ (Openbaring 13:3) en ‘Want uw koop-
lieden waren de groten van de aarde. Door 
uw (pausdom) tovenarij immers werden alle 
naties misleid.’ (Openbaring 18:23) 

Het pausdom gebruikt tovenarij, dat zo inge-
nieus is dat de meerderheid geen enkel idee 
heeft wat er gebeurt. Maar als ze erin zijn 
geslaagd om iedereen te winnen om mee te 
gaan met hun internationale strategie en wet-
geving, dan zullen zij diegenen vervolgen die 
daartegen zijn en hun valse leerstellingen en 
strategie openbaren, net zoals ze Luther ver-
volgden en Wycliffe, Hus, Berquin, Zwingli 
en vele anderen. De bedrieglijke leer van 
Rome zal dan zichtbaar worden.

Is de katholieke kerk veranderd?
Nu, 500 jaar na Luther, kunnen we ons de 
vraag stellen: is de katholieke kerk veran-
derd? Nee! De katholieke kerk promoot nog 
steeds on-Bijbelse leerstellingen en tradities. 
Laten we eens kijken naar een aantal:

Stelling: 1

De katholieke kerk gelooft dat de paus de 
plaatsvervanger is van Jezus op aarde. De 
Bijbel zegt daarentegen dat Jezus de Heilige 
Geest zou sturen om Zijn plaats in te nemen. 
(Johannes 14:16,17). Ze geloven dat Petrus 
de eerste paus was, maar de niet perfecte 
Petrus kan geen plaatsvervanger zijn van 
Christus. Jezus zei: ‘En Ik zeg u ook dat u 
Petrus (Grieks: petros) bent, en op deze rots 
(Grieks: petra) zal ik Mijn gemeente bou-
wen.’ Mattheüs 16:15-18.  Het originele 
Griekse woord voor Petrus = petros en dit 
betekent een kleine steen, steentje. ‘Petra’ 
daarentegen betekent rots. Het is Christus, 
de Rots, waarop de gemeente gebouwd 
wordt. Dus niet gebouwd op een feilbare 
mens, zoals de pausen door de eeuwen heen 
altijd zijn geweest. Paulus schrijft over het 
volk Israël in de woestijn: ‘en allen hebben 
dezelfde geestelijke drank gedronken. Zij 
dronken namelijk uit een geestelijke rots, die 
hen volgde; en die rots was Christus.’ (1 Co-
rinthe 10:4). Jezus is de Rots en niet Petrus. 
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Stelling: 2

De katholieke kerk gelooft dat wanneer de 
priester het brood deelt tijdens het avond-
maal en enkele mysterieuze woorden zegt, 
dan verandert het brood letterlijk in het li-
chaam van Christus. Op deze manier offe-
ren zij het lichaam van Jezus als een nieuw 
offer elke keer opnieuw als het brood wordt 
gedeeld (in verband met het Heilig Avond-
maal). Zij geloven dat de priester de Schep-
per kan scheppen om Hem dan op te eten. 
Toen Jezus het Heilig Avondmaal instel-
de zegende Hij het brood, brak het en zei: 
‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u 
gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedach-
tenis.’ (1 Corinthe 11:24). Als wij het brood 
eten herinnert ons dat aan het offer van Jezus 
aan het kruis van Golgotha, dat Zijn lichaam 
voor ons werd gebroken en dat Zijn bloed 
voor ons werd vergoten. Bovendien zegt de 
Bijbel dat Jezus voor eens en altijd was ge-
offerd (Hebreeën 7:28 en 9:28). Het is een 
bespotting van Jezus en Zijn offer om Hem 
steeds weer opnieuw te offeren elke keer als 
het brood wordt gebroken en de wijn wordt 
gedronken, zoals dat plaatsvindt in de ka-
tholieke heilige communie. Dit toont een-
voudig  weg aan dat zij Jezus’ offer niet als 
voldoende en goed genoeg accepteren om 
ons te verlossen.

Stelling: 3

De katholieke kerk heeft het tweede gebod 
uit haar catechismus verwijderd. Het tweede 
gebod zegt dat we geen gesneden beelden 
mogen aanbidden (Exodus 20:4-6). Beelden 
van de maagd Maria worden in de katholie-
ke kerk aanbeden en de aanbidders geloven 
dat het Maria is die in Fatima is verschenen, 
evenals in andere plaatsen in de wereld. Ma-
ria stierf echter 2000 jaar geleden, dus het 
moet een andere geest zijn die zichzelf open-
baart als de maagd Maria. 

Stelling: 4

De katholieke kerk gelooft dat de maagd 
Maria naar de hemel werd opgenomen en 
dat onze gebeden eerst naar haar moeten 
worden gericht om Jezus en de Vader te kun-
nen bereiken. Dit is iets wat de katholieken 
zelf hebben verzonnen omdat Maria al 2000 
jaar dood is. Zij ligt in het graf, net zoals al 
de anderen die zijn gestorven en wachten 
op de opstandingsdag (1 Tessalonicenzen  
4:15-17).

De Bijbel zegt duidelijk: ‘Want drie zijn 
er die getuigen in de hemel: de Vader, het 
Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn 
één.’ (1 Johannes 5:7) Wij vinden deze tekst 
in de King James Bijbel en in de grondtekst 
van de Textus Receptus, maar niet in de ka-
tholieke Bijbels en hun grondtekst Codex 
Vaticanus. De katholieke kerk suggereert 
dat er 4 speciale, heilige mensen zijn in de 
hemel, Maria is de vierde en degene tot wie 
ze bidden. Jezus zegt: ‘Jezus zei tegen hem:  
Ik ben de Weg,  de Waarheid  en het Leven.  
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Niemand komt tot de Vader dan door Mij.’ 
(Johannes 14:6) Jezus is de enige Midde-
laar tussen de Vader en ons. Onze gebeden 
komen tot de Vader door Hem. ‘Want er is 
één God. Er is ook  één Middelaar tussen 
God en mensen, de mens Christus Jezus.’  
(1 Timotheüs 2:5).

Stelling: 5

De katholieke kerk zegt dat de paus en de 
priester zonden kunnen vergeven. Je kunt 
je dan afvragen: zullen we naar de priester 
gaan, naar Maria of naar Jezus voor verge-
ving van onze zonden? De Bijbel geeft heel 
duidelijk aan: ‘Zonde is overtreding van de 
wet.’ (1 Johannes 3:4). ‘Want allen hebben 

gezondigd en missen de heerlijkheid van 
God.’ (Romeinen 3:23). ‘Want het loon van 
de zonde is de dood.’ (Romeinen 6:23). Ten 
gevolge daarvan zijn we allemaal vanaf het 
begin veroordeeld om te sterven. Jezus is de 
enige die ons kan redden van de zonde. Hij 
heeft ons geschapen, Hij gaf Zijn leven voor 
ons en Hij kan ons bevrijden van de veroor-
deling van de zonde. Hij alleen heeft een 
perfect leven geleid zonder zonde hier op 
de aarde. Wij lezen: ‘Want wij hebben geen  
Hogepriester Die geen medelijden kan heb-
ben met onze zwakheden, maar Eén Die in 

alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, 
maar  zonder zonde.’ (Hebreeën 4:15). Daar-
om: ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, 
zult u werkelijk vrij zijn.’ (Johannes 8:36).

Alleen Jezus kan ons vrij maken als wij onze 
zonden belijden en berouw hebben en om 
vergeving vragen.

Moeten we naar de priester gaan, de paus 
of Jezus? Wij zagen al dat er slechts één 
Verlosser en één Middelaar tussen God de 
Vader en ons mensen is: Jezus Christus. Wij 
moeten niet vergeten dat wij onze gebreken 
moeten belijden aan de persoon tegen wie 
we hebben gezondigd. Wij lezen: ‘Wees op 
uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zon-
digt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, 
vergeef hem.’ (Lukas 17:3). 

Wij gaan naar die persoon toe, waartegen 
wij fout hebben gedaan, we belijden onze 
zonden en dan kan die persoon ons verge-
ven. Een priester of een paus heeft hier niets 
mee te maken. Uiteindelijk is het Jezus die 
ons vergeeft. Wij lezen in het gebed van de 
Heer: ‘En vergeef ons onze schulden, zo-
als ook wij onze schuldenaren vergeven.’  
(Mattheüs 6:12).

Johannes omschrijft het als volgt: ‘Mijn lie-
ve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u 
niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: 
wij hebben  een Voorspraak bij de Vader,  
Jezus Christus, de Rechtvaardige.’ (1 Johan-
nes 2:1,2).

Alleen door Jezus Christus kan de zondaar 
worden vergeven om zo toegang te krijgen 
tot het koninkrijk van God. Jezus alleen is 
onze Verlosser, onze Middelaar en onze Ad-
vocaat bij de Vader. Wij moeten naar Hem 
toegaan met onze zonden. Als wij ons rea-
liseren dat we hebben gezondigd, berouw 
hebben getoond en Hem hebben gezocht 
voor vergeving dan hebben we deze belofte: 
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw 



15

en rechtvaardig om ons de zonden te verge-
ven en ons te reinigen van alle ongerechtig-
heid.’ (1 Johannes 1:9).

De katholieke priesters en de paus stellen 
zich in de plaats van Jezus en nemen Zijn 
rol over als zij het vermogen aannemen om 
zonden te vergeven. De Bijbel voorspelde al 
dat deze afval zou komen. Wij lezen: ‘Laat 
niemand u op enigerlei wijze misleiden. 
Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval 
gekomen is en de mens van de wetteloosheid, 
de zoon van het verderf, geopenbaard is, de 
tegen stander, die zich ook verheft boven al 
wat God genoemd of als God vereerd wordt, 
zodat hij als God in de tempel van God 
gaat zitten  en zichzelf als God voordoet.’  
(2 Thessalonicenzen 2:3,4)

Hij wordt de mens van de wetteloosheid, de 
zoon van het verderf, genoemd, de wetteloze 
die zichzelf stelt in de plaats van Christus. 
Hij zit in de tempel van God alsof hij God is. 
Het is niemand anders dan de paus waarover 
wij spreken. Hij is de wetteloze die Gods 
Tien Geboden heeft veranderd. Hij neemt 
de plaats in van God als middelaar en zegt 
dat hij zonden kan vergeven. Waarom zou de 
protestantse kerk moeten samenwerken met 
de mens der wetteloosheid, de zoon van het 
verderf, de wetteloze?

Stelling: 6

De katholieke kerk gelooft in de onsterfe-
lijkheid van de ziel. Zij geloven dat wanneer 

een persoon sterft, deze verder leeft in de 
vorm van een ziel of een geest. Maar in de 
Bijbel lezen wij: ‘Toen vormde de HEERE 
God de mens uit het stof van de aardbodem 
en blies de levensadem in zijn neusgaten; 
zo werd de mens tot een levend wezen.’  
(Genesis 2:7) Hier staat dat de mensen  
levende zielen werden en niet dat ze een 
ziel ontvingen. Verderop lezen we wát zal 
gaan sterven: ‘De mens die zondigt, die zal  
sterven.’ (Ezechiël 18:20).

De leer van de onsterfelijkheid van de ziel 
heeft zijn oorsprong in de eerste leugen van 
Satan in het paradijs. God zei tegen Adam en 
Eva dat ze niet van een speciale boom in de 
tuin zouden mogen eten. Als ze het fruit van 

die speciale boom zouden eten, dan zouden 
ze sterven. Maar Satan zei tegen Eva: Nee, 
‘U zult zeker niet sterven.’ (Genesis 3:4).

Deze leugen van Satan is de basis voor de 
leer van de onsterfelijkheid van de ziel en 
is wijdverbreid onder vele godsdiensten van 
vandaag de dag. Maar wat zegt de Bijbel? 
De wijze man Salomo zegt: ‘Want de leven-
den weten dat zij sterven zullen, maar de 
doden weten helemaal niets. Zij hebben ook 
geen loon meer, maar hun nagedachtenis is 
vergeten. Ook hun liefde, ook hun haat, ook 
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hun afgunst is al vergaan. Zij hebben geen 
deel meer, voor eeuwig, aan alles wat er 
onder de zon plaatsvindt…..want er is geen 
werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid 
in het graf, waar u naartoe gaat.’ (Prediker 
9:5,6,10).

Laten we nog wat Bijbelgedeelten nemen: 
‘Verwonder u daar niet over, want de tijd 
komt  waarin allen die in de graven zijn, Zijn 

stem zullen horen en zij zullen eruit gaan: 
zij die het goede gedaan hebben, tot de op-
standing ten leven, maar zij die het kwade 
gedaan hebben, tot de opstanding ter ver-
doemenis.’ (Johannes 5:28,29)

Paulus komt tot dezelfde conclusie als hij 
spreekt over de tweede komst van Christus: 
‘Want dit zeggen wij u met een woord van de 
Heere, dat wij die levend zullen overblijven 
tot de komst van de Heere, de ontslapenen 
beslist niet zullen voorgaan. Want de Hee-
re Zelf zal met een geroep, met de stem van 
een aartsengel en met een bazuin van God 
neerdalen uit de hemel. En de doden die in 
Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna 
zullen wij, de levenden die overgebleven 
zijn, samen met hen opgenomen worden in 
de wolken, naar een ontmoeting met de Hee-
re in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de 
Heere zijn.’ (1 Thessalonicenzen 4:15-17)

We zien dus dat de doden in de graven zijn 
en door Jezus worden opgewekt. Is dit voor 

u een verrassing? We zagen dat de doden 
niets weten. Zij liggen in het graf tot de op-
standingsmorgen. De rechtvaardigen zullen 
worden opgewekt tot leven en de goddelo-
zen tot de opwekking naar de dood. 

Toen de vriend van Jezus, Lazarus, was 
gestorven kwam Jezus naar hem toe.  
Lazarus was al vier dagen dood en begon al 
te stinken. Jezus zei dat Lazarus dood was 
en vergeleek de dood met een slaap. Jezus 
zei tegen hem: ‘Lazarus, kom naar buiten!’  
(Johannes 11:43). Lazarus kwam inderdaad 
uit het graf. 

Veel predikanten prediken dat als iemand 
sterft deze naar de hemel gaat of naar de hel. 
Als de recht vaardige doden rechtstreeks naar 
de hemel zouden gaan dan zouden we moe-
ten geloven dat Lazarus, de vriend van Jezus, 
naar de hemel was gegaan. Maar hij daalde 
niet neer uit de hemel, of uit de wolken of 
uit de ruimte omdat Jezus hem opwekte uit 
het graf. Bovendien zegt de Bijbel: ‘En zo-
als het voor de mensen beschikt is dat zij 
eenmaal moeten sterven en dat daarna het 
oordeel volgt.’ (Hebreeën 9:27). Er zal dus 
een oordeel plaatsvinden tussen de dood van 
een mens en de tweede komst van Jezus en 
het is niet de priester maar Jezus Christus 
die zal bepalen wie het eeuwige leven zullen 
ontvangen of wie voor eeuwig worden ver-
doemd. (2 Corinthe 5:10, Johannes 5:26-29). 
De Bijbel zegt inderdaad: ‘Want het loon van 
de zonde is de dood.’ (Romeinen 6:23).

In dit verhaal leren we ook dat Jezus Lazarus 
zal opwekken op de laatste dag. Martha zei: 
‘Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding 
op de laatste dag.’ (Johannes 11:24) De laat-
ste dag is de dag dat Jezus weer terugkomt.

De Bijbel zegt dat alleen Jezus onsterfelijk-
heid bezit. Er staat geschreven: ‘De zalige en 
alleen machtige Heere, de Koning der konin-
gen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd 
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laten zien, Hij Die als enige onster felijkheid 
bezit.’ (1 Timotheüs 6:15,16). Alleen God is 
onsterfelijk. Mensen zijn sterfelijk, maar als 
Jezus weer terugkomt zullen zij op dat mo-
ment worden bekleed met onsterfelijkheid. 
Paulus beschrijft het aldus: ‘Zie, ik vertel 
u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen 
ontslapen, maar wij zullen allen veranderd 
worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een 
oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de 
bazuin zal klinken en de doden zullen als 
onvergankelijke mensen opgewekt worden, 
en ook wij zullen veranderd worden. Want 
dit vergankelijke moet zich met onverganke-
lijkheid bekleden en dit sterfelijke moet  zich 
met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer 
dit vergankelijke zich met onvergankelijk-
heid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke 
zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, 
dan zal het woord geschieden dat geschre-
ven staat:  De dood is verslonden tot over-
winning.’ (1 Korinthe 15:51-54).

Velen geloven dat er een ziel of een geest 
wordt vrijgelaten wanneer een persoon sterft 
en die dan ergens rondvliegt om mensen te 
beïnvloeden en die in staat is om boodschap-
pen te communiceren. Hier volgt een citaat 
uit een spiritistische tijdschrift: ‘Wat is spiri-
tisme? Spiritisme is het geloof dat de geest 
langer leeft dan het lichaam en contact kan 

hebben met levende mensen door mensen 
die wij mediums noemen.’ (Geparafraseerd 
uit ‘Spiritisten’, een Deens spiritistisch tijd-
schrift, 1900, p.84).

Bijna de helft van de mensen op aarde ge-
looft in reïncarnatie, een leer die zegt dat de 
ziel nooit sterft maar weer reïncarneert, of-
tewel terugkomt in een lichaam, in verschil-
lende lichamen van generatie tot generatie. 
Zo’n leer is niet in overeenstemming met 
wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt dat na de 
dood, mensen weer tot stof worden (Psalm 
104:29), de doden weten niets (Prediker 9:5), 
hebben geen geestelijke vermogens (Psalm 
146:4), geen deel hebben aan iets onder de 
zon (Prediker 9:6), de doden wachten in het 
graf (Job 17:13) en de doden leven niet (Job 
14:1,2, 2 Koningen 20:1).

We zagen al in diverse Bijbelgedeelten dat 
de Bijbel afstand neemt van de theorie van 
de onster fe lijkheid van de ziel, reïncarna-
tie, spiritisme en soortgelijke praktijken. De 
Bijbel noemt deze dingen een gruwel. Wij 
lezen: ‘Onder u mag niemand gevonden 
worden die zijn zoon of zijn dochter door het 
vuur laat gaan,  die waarzeggerij pleegt, die 
wolken duidt of aan wichelarij doet, die een 
tovenaar is, die bezweringen doet, die een 
dodenbezweerder of een waarzegger raad-
pleegt, of die bij de doden onderzoek doet. 
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Want iedereen die zulke dingen doet, is een 
gruwel voor de HEERE. En vanwege deze 
gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, 
deze volken van voor uw ogen uit hun bezit.’ 
(Deuteronomium 18:10-12).

De Bijbel verwerpt de leer van de onsterfe-
lijkheid van de ziel, het spiritisme, reïncar-
natie volledig, evenals de leer van vele mys-
tieke oosterse filosofieën en religies. 

Stelling: 7

De katholieke kerk maakt de mensen bang 
met de leer van de eeuwige pijniging. Ze 
hebben geprobeerd mensen te overtuigen dat 
diegene die niet trouw zijn aan de katholieke 
kerk uiteindelijk in de hel zullen belanden. 
Zij zeggen dat er een eeuwig hellevuur is 
en dat de goddelozen daarheen gaan en daar 
steeds maar weer worden gemarteld met 
vuur en zwavel.

De kerk verkocht aflaten. Zij zeiden dat een 

persoon geld aan de kerk kon betalen als ga-
rantie voor een lagere straf om zo naar het 
vagevuur te gaan. Tijdens de hervorming 
werd gedacht dat het vagevuur de plaats was 
waar mensen werden gestraft voor hun fou-
te dingen voordat ze tot het paradijs zouden 
worden toegelaten. Luther was van mening 
dat zo’n leer on-Bijbels was en alleen werd 
gebruikt om meer geld in het laatje te krij-
gen. 

De katholieke kerk leert dat het vagevuur een 
soort middenruimte is met tijdelijke straffen 
wanneer een persoon sterft. Diegene die in 
het vagevuur terechtkomen kunnen daar niet 
zelf uitkomen maar alleen met behulp van 
anderen. Daarom bidden er mensen voor de 
doden en betalen zelfs geld aan de katholie-
ke kerk hopende op een lichtere straf voor 
diegene die zich in het vagevuur bevinden.

De paus bood ook vergeving aan in ruil voor 
geld. Dit stond bekend onder de naam aflaat. 
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Laten we het verduidelijken: als een persoon 
zonde had begaan, overspel bijvoorbeeld of 
hij of zij brak één van de Tien Geboden, dan 
kon die persoon zich daar uit kopen zodat 
hij/zij niet zou worden gestraft voor die zon-
de. DAT was vergeving van zonden. Mensen 
die rijk waren konden zich vele zonden ver-
oorloven. 

Tetzel, een verkoper van aflaten en de 
woordvoerder van de katholieken in de tijd 
van Luther verklaarde dat, gebaseerd op 
de autoriteit van de aflaatbrief, alle zonden 
zouden worden vergeven die door de koper 
werden gedaan, als ook zonden die nog in de 
toekomst zouden worden gedaan. Het was 
ook niet nodig om berouw te hebben van de 
zonde (D’Aubigne, vol. 3, hoofdstuk 1). Op 
deze manier ontvingen de mensen de ‘zeker-
heid’ dat de aflaat verlossing zou brengen, 
niet alleen voor de levenden, maar ook voor 
de doden. Zij beweerden dat zodra het geld 
betaald was, de ziel waarvoor was betaald 
uit het vagevuur zou vliegen naar het para-
dijs. De slagzin was: ‘Zodra het geld in het 
kastje klinkt, het zieltje in de hemel springt’.

Door de eeuwen heen hebben mensen veel 
geld gegeven aan de kerk. Velen gaven gro-
te sommen geld omdat ze geloofden dat het 
hun geliefden zou helpen die in het vagevuur 
werden gepijnigd. De katholieke kerk is rijk 
geworden op grond van valse voorwendse-
len. Daardoor hebben ze enorme bedragen 
bij elkaar verzameld in de loop van de tijd 
als gevolg van deze propaganda gebaseerd 
op angst. Zij waren in staat om prachtige 
kerken en kathedralen te bouwen vanwege 
deze misleiding en geldklopperij. Zij zouden 
zich moeten schamen om mensen zo te be-
driegen. 

Maar wat zegt de Bijbel over wat er ge-
beurt met mensen als ze sterven? De Bijbel 
zegt: ‘het loon van de zonde is de dood.’  
(Romeinen 6:23) Als er staat dat het loon 

van de zonde de dood is, dan is er geen  
pijniging of foltering. De Bijbel zegt dat 
de goddelozen hun straf krijgen overeen-
komstig hun werken (Openbaring 20:13). 
Als iemand slechte dingen heeft gedaan, 
dan zullen ze harder worden gestraft. ‘Want 
zie, die dag komt, brandend als een oven. 
Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die 
godde loos heid doen, stoppels worden. En de 
dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de  
HEERE van de leger machten, Die van hen 
wortel noch tak zal overlaten.’ (Maleachi 
4:1). De wortel van alle kwaad is de duivel,  
ook satan genoemd, en de takken zijn de god-
delozen. Ze zullen allen worden verbrand als 
stoppels. Een lang en droog stuk stro brandt 
lang, maar een droog stuk stro brandt slechts 
een korte tijd. Dit illustreert hoe de goddelo-
zen zullen worden gestraft. Zij worden ge-
straft naar hun werken en zullen eindigen in 
de dood. Maar het is niet nú dat er een straf 
plaatsvindt in de poel van vuur. We lezen: 
‘Want zie, die dag komt, brandend als een 
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oven.’ Dit zal dus plaatsvinden in de toe-
komst, in de eindtijd. 

Johannes onderbouwt deze uitspraak wan-
neer hij beschrijft hoe de goddelozen in de 
vuurzee worden bestraft: ‘En als iemand 
niet bleek ingeschreven te zijn in het boek 
des levens, werd hij in de poel van vuur ge-
worpen.’ (Openbaring 20:15). Johannes be-
schrijft de poel van vuur als volgt: ‘En de 
dood en het rijk van de dood werden in de 
poel van vuur geworpen. Dit is de tweede 
dood.’ (Openbaring 20:14). 

Johannes gaat door: ‘Maar wat betreft de 
lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, 
moordenaars, ontucht plegers, tovenaars, af-
godendienaars en alle leugenaars: hun deel 
is in de poel die van vuur en zwavel brandt. 
Dit is de tweede dood.’ (Openbaring 21:8).

Wat gebeurde met de slechte steden van 
Sodom en Gomorra? Zij brandden met 
onuitblusbaar vuur. Maar het vuur stopte  

zodra alles was verbrand. De Bijbel be-
schrijft het als volgt: ‘Evenzo is het met So-
dom en Gomorra, en de steden eromheen, die 
op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven 
hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. 
Zij liggen daar als een waarschuwend voor-
beeld, doordat zij de straf van het eeuwige 
vuur ondergaan.’ (Judas 7). Hier staat dat 
de steden en zijn inwoners met eeuwig vuur 
moesten worden verbrand. Het was de straf 
voor hun immoraliteit. Wij weten dat deze 
steden vandaag de dag niet meer branden. 
Het vuur stopte als eenmaal alle dingen wa-
ren opgebrand en in as waren veranderd. De 
apostel Paulus legt uit dat het lot van Sodom 
en Gomorra een voorbeeld is van wat er in 
de eindtijd zal plaatsvinden: ‘En als God de 
steden Sodom en Gomorra tot as verbrand 
en tot de vernietiging veroordeeld heeft en 
tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die 
goddeloos zouden leven.’ (2 Petrus 2:6).

De straf zal plaatsvinden  
in de toekomst!

Jezus heeft ons ook Zijn Woord gegeven 
over deze kwestie: ‘Zoals dan het onkruid 
verzameld en met vuur verbrand wordt, zo 
zal het ook zijn bij de voleinding van deze 
wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen 
uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk 
verzamelen alle struikelblokken, en hen die 
de wet te loosheid doen, en zij zullen hen in de 
vurige oven werpen;  daar zal gejammer zijn 
en tanden geknars.’ (Mattheüs 13:40).

We zien hier opnieuw dat de straf in de toe-
komst zal plaatsvinden, in de eindtijd. De 
goddelozen branden nu niet eeuwig in de 
hel, zoals door de katholieke kerk wordt ge-
leerd. Deze katholieke leer over het eeuwi-
ge hellevuur is helaas verder verspreid naar 
protestantse kerkgenootschappen!

De laatste straf van satan wordt als volgt 
beschreven: ‘Vanwege de overvloed van uw 
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van de aarde zijn opgebrand. Elk spoor van 
slechtheid is er niet meer. Er is geen spoor 
van zonde meer. Het zou alleen de ervaring 
van de rechtvaardigen vernietigen en dit 
heeft God voorzien. Daarom zal alle kwaad 
verbrand worden en voor eeuwig worden 
vernietigd. Als al het kwaad is wegge daan 
zal God een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde scheppen. Alles zal daar vreedzaam en 
goed zijn. God zal alles weer maken zoals 
het was in de hof van Eden voor de zondeval, 
toen de communicatie met God rechtstreeks 
plaatsvond van aangezicht tot aangezicht. Er 
zullen geen dieven zijn, geen moordenaars, 
geen roddelaars, geen soldaten, geen pijn 
of tranen in de nieuwe aarde. De Bijbel be-
schrijft de nieuwe aarde als volgt: ‘En God 
zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 
dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, 
jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.’ 
(Openbaring 21:4).

ongerechtigheden door uw oneerlijke han-
del ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom 
deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en 
dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as 
op de grond voor de ogen van allen die naar 
u keken. Allen onder de volken die u ken-
nen, zijn ontzet over u. U bent een voorwerp 
van verschrikking geworden en u zult niet 
meer bestaan tot in eeuwigheid.’ (Ezechiël 
28:18.19).

Er is geen eeuwige pijniging zoals de katho-
lieke kerk leert. De straf van de goddelozen 
zal eindigen met de dood en met as. Het vuur 
is onblusbaar totdat de straf over is. Het is 
eeuwig in die zin dat het vuur onblusbaar 
is en de gevolgen eeuwig zijn. Het woord 
‘eeuwig’ komt van het Griekse woord ‘aion’ 
en betekent lange tijd, levensduur, eeuwig. 
Dus wanneer goddelozen worden gestraft in 
de poel van vuur ‘een lange tijd’ of ‘een le-
vensduur’ naar hun werken, dan eindigt het 
met de dood. God heeft beloofd om een ein-
de te maken aan het werk van de duivel. En 
wanneer alle goddelozen hun straf hebben 
ontvangen zal God een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde scheppen. 

De apostel Paulus schrijft dit: ‘Maar wij 
verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, 
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar 
gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, 
terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om 
onbevlekt en smetteloos door Hem bevon-
den te worden in vrede.’ (2 Petrus 3:13,14).  
Johannes komt tot dezelfde conclusie: ‘En 
ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aar-
de, want de eerste hemel en de eerste aarde 
waren voorbijgegaan. En de zee was er niet 
meer.’ (Openbaring 21:1)

Wij zouden de volgende vraag willen stel-
len voor diegene die geloven in de eeuwige 
pijniging: ‘Waar is de hel wanneer planeet 
aarde opgebrand is en de zee er niet meer is?’ 
Het is niet op de aarde want de elementen 
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Als het waar zou zijn dat de goddelozen le-
ven onder eeuwige pijnigingen, dan zouden 
ze geen plaats op de aarde hebben, omdat die 
er dan niet meer is. Ook in de nieuwe aarde 
hebben ze geen plaats, omdat daar geen pijn 
is, geen tranen of foltering. De rechtvaardi-
gen zullen op de nieuwe aarde leven. Mag 
het zo zijn dat iedereen die dit document leest  
Jezus Christus aanneemt en bidt om de 
kracht van de Heilige Geest om ware getui-
gen te zijn van Jezus en om deel te zijn van 
Zijn volk als hij Zijn eigen volk roept om 
als gevolg daarvan deel uit te maken van de 
rechtvaardigen, die door de genade van God 
de nieuwe aarde zullen beërven.

De theorie van de eeuwige pijniging is een 
verschrikkelijke leer die gebaseerd is op 
angst.  Dus gooi het in het vuur en verbrand 
het. Deze theorie heeft niets te doen met de 
liefde van Jezus. Jezus wil alleen het beste 
voor ons en Hij heeft satan toegestaan om 
zijn vuile werk te doen, zodat iedereen kan 
zien dat hij de duivel is. God dwingt nie-
mand. Maar dat is niet het geval met de dui-
vel. Als al het bewijs naar voren is gebracht, 
dan zal God, in liefde, satan vernietigen en 
al diegenen die samen met hem in opstand 
kwamen tegen God. Wij kijken daarom uit 
naar de oordeelsdag en naar wanneer God 
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal 
scheppen, waar rechtvaardigheid woont en 

waar de liefde van Jezus woont samen met 
eeuwige vrede en vreugde.

Kinderdoop en belijdenis  
(vormsel)

Stelling: 8

De katholieke kerk praktiseert en leert de 
kinderdoop en de belijdenis. Kinderdoop 
heeft zijn wortels in de leer van Augustinus 
of de erfzonde. Hij geloofde dat een kind 
met zonde werd geboren. Als een kind ziek 
was en zou kunnen sterven was het nodig om 
snel een priester ter plaatse te hebben om het 
hoofd van het kind met water te besprenke-
len. Men geloofde dat het kind een christen 
was geworden en verlossing had verkregen. 
Deze praktijk duurt voort tot op de dag van 
vandaag. Maar een klein kind heeft niets 
fouts gedaan. Het begrijpt niet wat goed en 
kwaad is. Deze vaardigheid wordt later in 
het leven geleerd. De Bijbel zegt dat ‘zonde 
overtreding is van de wet.’ (1 Johannes 3:4) 
en ‘De mens die zondigt, díe zal sterven. De 
zoon zal de ongerechtigheid van de vader 
niet dragen.’ (Ezechiël 18:20)

Deze tekst geeft duidelijk aan dat een kind 
de zonde niet erft van de ouders. Alleen 
wanneer iemand oud genoeg is om het ver-
schil te begrijpen tussen goed en kwaad zal 
hij verantwoordelijk worden gehouden voor 
de zonde. Een kind heeft dus geen ‘oud le-
ven’ van zonde dat begraven moet worden 
omdat het onschuldig is tot later in zijn 
leven. Kinderdoop is daarom onnodig en 
on-Bijbels. Het is een feit dat een onschul-
dig kind in een boze wereld is gekomen en 
de zondige natuur van de ouders heeft ge-
erfd. Hij deelt in hetzelfde oordeel dat Adam 
ontving na de zondeval: ‘Stof zijt gij en tot 
stof zult gij wederkeren.’ (Genesis 3:19) 
Echter, het kind heeft het verlossingswerk 
niet verworpen dat Christus voor ons allen 
tot stand heeft gebracht. Zij hebben toegang 
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accepteerden. De Bijbel vertelt ons over de 
resultaten van het prediken door Filippus: 
‘Maar toen zij Filippus geloofden, die het 
Evangelie van het Koninkrijk van God en 
van de Naam van Jezus Christus verkondig-
de, werden zij gedoopt, zowel mannen als 
vrouwen.’ (Handelingen 8:12) Mannen en 
vrouwen werden gedoopt, geen kinderen. 

In de Bijbel vinden wij een verhaal van een 
gevangenisbewaker die werd gedoopt samen 
met zijn gehele huis. Sommigen kunnen 
zeggen dat er ook kinderen waren die ook 
gedoopt werden. Maar er is geen aanwijzing 
dat er ook kleine kinderen aanwezig waren. 
Er staat dat deze mensen hoorden wat er 
gepredikt werd en dat diegene die gedoopt 
werden Jezus Christus aannamen als hun 
persoonlijke Verlosser. Hier lezen wij over 
dit verhaal: ‘en hij bracht hen naar buiten 
en zei:  Heren, wat moet ik doen om zalig te 
worden? En zij zeiden:  Geloof in de Heere 
Jezus Christus en u zult zalig worden, u en 
uw huisgenoten. En zij spraken het Woord 
van de Heere tot hem en tot allen die in zijn 
huis waren. En hij nam hen in dat nachte-
lijke uur met zich mee en waste hun strie-
men, en hij werd onmiddellijk gedoopt, en 
al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis  
en richtte voor hen de tafel aan. En hij ver-
heugde zich dat hij met al zijn huisgenoten 
tot geloof in God gekomen was.’ (Handelin-
gen 16:30-34). Hier spreekt Paulus tegen de 
gevangenbewaarder in Filippi en zijn hele 
huis. Zij namen Jezus Christus aan in geloof 
en werden gedoopt. Als er kinderen aanwe-
zig waren, dan waren zij ouder geweest in 
die zin dat Paulus dan het Woord van God 
aan hun had kunnen vertellen. 

Het woord ‘doop’ komt van het woord ‘bap-
tismo’, een woord dat door ijzersmeden 
wordt gebruikt. Het beschrijft hoe een object 
volledig onder water moet worden gehou-
den. Als een smid een stuk ijzer aan het vor-
men was op een bepaalde manier en wilde 

tot Zijn verdienste. Toen de moeders hun 
kinderen tot Jezus brachten, zei Hij tot hen: 
‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhin-
der hen niet, want voor zulke mensen is het 
Koninkrijk van God…. En Hij zegende Hij 
hen.’ (Markus 10:13-16). Jezus doopte hen 
niet maar zegende hen. Wij moeten dit ook 
doen wanneer het kind nog jong is. 

Door de besprenkeling van zuigelingen voer-
den de priesters een gebruik in bij de peetou-
ders die plaatsvervangend voor het kind zou-
den moeten geloven, omdat het kind geen 
eigen geloof had. Maar de Bijbel zegt: ‘Zo 
is dan het geloof uit het gehoor en het ge-
hoor door het Woord van God.’ (Romeinen 
10:17). Een kind verstaat de prediking niet 
en kan daardoor niet een eigen geloof heb-
ben. We lezen ook: ‘Wie geloofd zal hebben 
en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar 
wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd 
worden.’ (Markus 16:16). Daarom moet die-
gene die gedoopt wil worden een persoonlijk 
geloof hebben. Het is daarom verkeerd als 
peetouders namens het kind handelen. Ook 
wanneer er de wens is dat het kind later zijn 
eigen geloof ontwikkelt als het belijdenis 
doet, is hiervoor geen enkele garantie. 

Laten we eens kijken naar enkele voorbeel-
den van de doop in de Bijbel. Merk op dat 
geloof essentieel is.

Toen Filippus het evangelie van Jezus pre-
dikte aan de Ethiopische eunuch, zei hij te-
gen Filippus: ‘Kijk, daar is water;  wat ver-
hindert mij gedoopt te worden? En Filippus 
zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het ge-
oorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof 
dat Jezus Christus de Zoon van God is. En 
hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden 
beiden af in het water, zowel Filippus als de 
kamerheer, en hij doopte hem.’ (Handelin-
gen 8:36-38).

Toen Filippus het evangelie in Samaria ver-
kondigde waren er velen die de boodschap 
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dat deze vorm erin zou blijven, dan doopte 
hij dit stuk ijzer volledig onder water. Door 
de doop toont de persoon symbolisch aan 
dat hij Jezus’ offer, begrafenis en opstanding 
heeft geaccepteerd. De doop symboliseert 
dus wat er inwendig is gebeurd als alle zon-
den zijn begraven door deze op Jezus te leg-
gen, zodat Hij deze zonden kan verzoenen, 
om daarna op te staan tot een nieuw leven 
in Christus. 

Hier is een Bijbelvers dat dit beschrijft: ‘Of 
weet u niet  dat wij allen die in Christus  
Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt 
zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door 
de doop in de dood, opdat evenals Christus 
uit de doden is  opgewekt tot  de heerlijkheid 
van de Vader, zo ook wij  in een nieuw leven 
zouden wandelen.’ (Romeinen 6:3,4).

Deze tekst zegt heel duidelijk dat de persoon 
die gedoopt wordt, begraven wordt in het 
water en weer opstaat met een nieuw leven 
in Christus. Dit gebeurt niet met de kinder-
doop door besprenkeling.

De Bijbel noemt de doop ‘het antwoord van 
een goed geweten naar God’, zoals dit vers 
zegt: ‘Het tegenbeeld daarvan, de doop, 
behoudt nu ook ons. Maar niet als een ver-
wijderen van het vuil van het lichaam, maar 
als vraag aan God van een goed geweten, 

door de opstanding van Jezus Christus.’  
(1 Petrus 3:21).

Als we een overeenkomst of een contract 
sluiten met iemand dan is het heel belang-
rijk dat we weten wat we afspreken voordat 
we een handtekening zetten onder het docu-
ment. Hetzelfde geldt voor de doop. Voor de 
doop is het belangrijk dat we veel tijd be-
steden aan Bijbelstudie en gebed om bekend 
te worden met de voorwaarden van de over-
eenkomst. Dit is een van de redenen waar-
om het ‘doop met geloof’ wordt genoemd 
of ‘volwassendoop’. Voor de doop moeten 
we een weloverwogen besluit nemen, een 
besluit om God ons te laten veranderen en 
bidden voor kracht om Jezus op die manier 
te volgen (1 Petrus 2:21). De doop moet een 
uiterlijk teken zijn van de verandering die al 
in ons heeft plaatsgevonden.

De belijdenis (vormsel) werd door de katho-
lieke kerk in de 13-de eeuw ingevoerd. Het 
is een treurige realiteit dat slechts weinigen 
die deelnemen aan de belijdenis geloven in 
Jezus Christus als hun persoonlijke Verlos-
ser. Dit toont aan dat deze praktijk niet aan 
het doel beantwoordt. Maarten Luther schaf-
te de belijdenis af in zijn tijd en noemde het, 
zoals sommigen dat tegenwoordig wel eens 
betitelen: ‘het honderdste-apen effect’ of 
‘narrenwerk’. Hij zag het ook als een vorm 
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van misleiding. Je aapte iemand anders na, 
deed beloften aan elkaar, die ze op lange ter-
mijn niet konden waarmaken. 

Kinderdoop en belijdenis zijn tradities die 
door de mens zijn ingesteld. Beiden zijn een 
vorm van vervanging van de Bijbelse doop. 
Dit is precies hoe de duivel werkt. Hij ver-
vangt Bijbelse waarheid door een vervalsing, 
iets wat hetzelfde lijkt, maar toch anders is.

De Bijbel zegt: ‘Er is één Heere, één geloof, 
één doop.’ (Efeze 4:5). We zagen al dat de 
ware doop niets te maken heeft met het be-
sprenkelen van water op kleine kinderen. 
Het is de doop in geloof, wanneer de per-
soon het evangelie hoort en persoonlijk, zelf 
de beslissing neemt om de verlossing door 
Jezus Christus aan te nemen. Degene die 
zich laten dopen volgt daarmee het voor-
beeld van Jezus. Jezus werd gedoopt in de 
Jordaan als een volwassene toen Hij 30 jaar 
was. Voor Jezus was het niet nodig dat Hij 
werd gedoopt omdat Hij geen zonde had be-
gaan en daardoor ook geen verlossing nodig 
had. Niettemin werd Hij toch gedoopt om 
ons tot voorbeeld te zijn (Mattheüs 3:13-17), 
zodat wij in Zijn voetsporen konden treden 
(1 Petrus 2:21). 

Wij hebben gelezen over hoe we in de doop 
worden begraven en we een nieuw leven in 

Christus krijgen. Laten we teruggaan naar de 
Bijbelse doop en niet de katholieke doop of 
die van het afvallige protestantisme. Kinder-
doop en belijdenis zijn katholieke tradities 
en diegenen die geloven dat zij gered wor-
den, omdat hun ouders hun lieten dopen zijn 
bedrogen. Zij hebben de Bijbelse doop niet 
ervaren en er is geen andere geldige doop 
volgens de Bijbel. Iedereen die Jezus wil 
volgen en doen, zoals Hij dat deed, zullen 
kiezen voor de Bijbelse doop. Kinderdoop 
door besprenkeling is niet Bijbels. Het zijn 
de ouders of peetouders die geloven namens 
het kind, maar degene die gedoopt wordt 
zal zijn eigen geloof moeten hebben. Je-
zus zei tegen Nicodemus: ‘Als iemand niet 
geboren wordt uit water en Geest, kan hij 
het Koninkrijk van God niet binnengaan.’  
(Johannes 3:5) Dit zou ons tot nadenken 
moeten stemmen. Laten we daarom deel-
nemen in de doop van Jezus, de doop van 
geloof! Kinderdoop door besprenkeling is 
geen doop. Het is een door mensen bedachte 
misleiding.

Tenslotte: Verlossing kun je niet gelijkstellen 
dat je gedoopt bent of dat je naam op de een 
of andere ledenlijst staat en ook niet of je de 
waarheid predikt. Verlossing ligt verborgen 
in een levende verbinding met Jezus. Ieder-
een die een dergelijke, dagelijkse verbinding 
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met Jezus heeft wordt in zijn hart vernieuwd 
en laat, door de Geest van Christus geraakt, 
zijn leven worden tot een geloofs- en lief-
desdienst in geduld, zachtmoedigheid en 
hoop. Iedereen die met Christus verenigd is 
wordt een levende zendeling voor anderen.

Stelling: 9

De katholieke kerk zegt dat er verlossing is 
in de sacramenten, zoals het gedoopt wor-
den, deelnemen aan de Eucharistie, het boe-
tedoen en dergelijke. Luther groeide ook op 
in die traditie. Op een dag toen hij de Pila-
tustrap opkroop werd hij herinnerd aan de 
Bijbelwoorden: ‘De rechtvaardige zal uit 
het geloof leven.’ (Romeinen 1:17). Toen 
hij opstond begreep Luther dat hij nooit ver-
lost zou worden door alleen maar de trap 
omhoog te kruipen. Hij dacht dat ‘werken’ 
hem konden redden. Er kwam nieuw licht 
in zijn leven. Hij ging begrijpen dat je al-
leen gered kunt worden door het geloof in 
Jezus Christus, de Verlosser van de wereld. 
Werken kunnen ons niet redden, maar wer-
ken worden geopenbaard als de vruchten 
van het geloof (Mattheüs 5:8). Toen Luther 
verder ging met het bestuderen van dit on-
derwerp vond hij verschillende belangrijke 
teksten in het Woord van God dat we door 
geloof in Christus rechtvaardig kunnen wor-
den. Als we naar Jezus komen zoals wij zijn 
met al onze zonden, moeten wij onze zonden 

belijden, berouw hebben en vragen om ver-
geving. Jezus zal dan onze zonden vergeven 
en Zijn rechtvaardigheid, die ons onverdiend 
wordt toegerekend door genade, wordt die 
van ons door het geloof. Sta er eens bij stil 
wat een opluchting dat was in het leven van 
Luther. U en ik kunnen ook dezelfde vrijheid 
ervaren als wij Gods plan volgen.

Laten we eens kijken naar enkele Bijbelge-
deelten die de betekenis van het geloof om-
schrijven. 

‘Het geloof nu is een vaste grond van de din-
gen die men hoopt, en een bewijs van de za-
ken die men niet ziet.’ (Hebreeën 11:1).

‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het  
gehoor door het Woord van God.’ (Romeinen  
10:17).

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,  
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verlo-
ren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God 
heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden 
opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar 
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opdat de wereld door Hem behouden zou 
worden.’ (Johannes 3:16,17).

‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, 
heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij 
ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren 
door de overtredingen,  met Christus levend 
gemaakt –  uit genade bent u zalig geworden 
en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem 
in de hemelse gewesten gezet in Christus 
Jezus,  opdat Hij in de komende eeuwen de 
allesovertreffende rijkdom van Zijn genade 
zou bewijzen, door de goedertierenheid over 
ons in Christus Jezus. Want uit genade bent 
u zalig geworden, door het geloof, en dat 
niet uit u,  het is de gave van God; niet uit 
werken, opdat niemand zou roemen. Want 
wij zijn Zijn maaksel,  geschapen in Christus 
Jezus om goede werken te doen, die God van 
tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zou-
den wandelen.’ (Efeze 2:4-10).

‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, 
zal zalig worden.’ (Markus 16:16).

Welke rol hebben onze werken?
Wij hebben gelezen dat: ‘Wij zijn Zijn maak-
sel,  geschapen in Christus Jezus om goede 
werken te doen, die God van tevoren bereid 
heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’ 
(Efeze 2:10).

Toen Johannes de Doper opstond en de 
boodschap van bekering verkondigde, zei 
hij: ‘Breng dan vruchten voort in overeen-
stemming met de bekering.‘ (Mattheüs 3:8).

Jacobus schrijft: ‘Zo is ook het geloof als het 
geen werken heeft, in zichzelf dood.’ (Jaco-
bus 2:17).

Dus: geloof zonder de werken is dood en 
goede werken zijn de vruchten van geloof. 

Uit geloof offerde Abel een beter offer dan 
Kaïn. 

Uit geloof bouwde Noach een ark.

Uit geloof reisden ze door de Rode Zee.

Uit geloof deden zij allen iets. Dit is recht-
vaardiging door geloof. 

Als wij de rechtvaardigheid van Christus 
aannemen dan moeten we bidden om een 
rechtvaardig leven voor hem te leiden. Wij 
zullen dan ware getuigen zijn. 

‘Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet 
u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit 
Hem geboren is.’ (1 Johannes 2:29).

‘Wie dan de goederen van de wereld heeft, 
en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn 
hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van 
God in hem blijven?‘ (1 Johannes 3:7).

Dus de kracht om rechtvaardig te leven en 
goede vruchten te dragen ligt niet in ons, 
maar in de kracht van Christus in de gelo-
vige. Paulus schrijft: ‘Want het is God, Die 
in u werkt zowel het willen als het werken, 
naar Zijn welbehagen.’ (Filippenzen 2:13)

Sinds Luther de rechtvaardiging door ge-
loof predikte is er een strijd geweest tussen 
de katholieke kerk en de lutherse kerk. In 
1999 hebben ze na veel discussie, na veel 
diplomatie, en oecumenisme gezamenlijk 
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een document geschreven over de recht-
vaardiging door geloof. Het document over 
de leer van de rechtvaardiging door geloof 
is getiteld ‘Joint Declaration’. Deze verkla-
ring/overeenkomst werd op 31 oktober 1999 
getekend, precies 482 jaar nadat Luther zijn 
stellingen aan de kerk van Wittenberg had 
gespijkerd. In deze stellingen wees Luther 
op het belang van rechtvaardiging door ge-
loof en geloof alleen. Dit document bracht 
de lutherse kerk weer terug naar Rome, in 
die zin dat zij verklaart dat er verlossing mo-
gelijk is in de sacramenten.

Protestanten hebben  
toegegeven, niet Rome

Nu, 500 jaar na Wittenberg zien we dat ka-
tholieken en protestanten samen Luther gaan 
vieren. Ze minimaliseren heel erg de breuk 
van Luther met Rome en zeggen dat we nu 
in een nieuw tijdperk leven en dat we naast 
elkaar moeten staan om vrede op aarde te 
promoten. Maar deze vrede wordt bereikt 

via de oecumene, diplomatie en besluiten 
van de meerderheid. Jezus zei: ‘Vrede laat Ik 
u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld 
die geeft, geef Ik die u.’ (Johannes 14:27).

Ware vrede komt alleen wanneer we Jezus 
Christus ontvangen als onze Heer in ons le-
ven, wanneer we onze zonden hebben bele-
den en we vergeving hebben ontvangen van 
Jezus, Zijn rechtvaardigheid, door genade 
via geloof. Als dit besluit genomen is dan zal 
de gelovige de Heilige Geest ontvangen als 
een bron van kracht in het leven. Daardoor 
is hij in staat te wandelen in de voetstappen 
van Jezus en daardoor krijgt hij de kracht om 
goede dingen te doen. 

De wereld kan deze echte vrede niet geven. 
Diegene die ervoor kiezen de methoden van 
Rome te volgen die tegen de wil van God 
ingaan, zullen niet de innerlijke vrede ont-
vangen die alleen Jezus ons kan geven. Wij 
moeten ervoor kiezen om Jezus Christus te 
accepteren als onze persoonlijke Verlosser. 
Wij moeten gehoorzaam zijn aan Christus, 
Zijn kracht zal dan in ons zijn om die smalle 
weg te bewandelen.

De Hervormers begrepen wat het betekende 
om verlossing te krijgen via Jezus Christus. 
Maar desondanks hadden ze geen volledig 
begrip van alle dingen:

De Waldenzen begrepen het belang van de 
Bijbel

• Luther begreep de genade

• Anabaptisten (wederdopers) begrepen 
de betekenis van de doop

• Wesley zag het belang van heiliging

• Hus zag het belang van gehoorzaam-
heid

• Miller begreep de betekenis van de 
tweedekomst van Jezus
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• Calvijn benadrukte de noodzaak van 
groei in genade

En hoe zien wij dat? Wij hebben dingen ge-
leerd over al deze onderwerpen en zo bezit-
ten we meer kennis dan diegene die ons zijn 
voorgegaan. We moeten nu het grote plaatje 
zien. Wij moeten de grote waarheden predi-
ken inclusief geloof, genade, verlossing, le-
ven in Christus, het werken van de Heilige 
Geest, groeien in genade, de vruchten van de 
Geest, de tweede komst van Jezus en niet in 
het minst over het volgende punt:

Stelling:
     
10

De katholieke kerk heeft de Tien Geboden 
veranderd. Helaas nam Luther de katholieke 
versie van de Tien Geboden over in zijn ca-
techismus. Hij groeide op als een katholiek 
en realiseerde zich niet de dwaalleer van de 

kerk ten aanzien van de Tien Geboden. Ze 
hebben het tweede gebod verwijderd uit de 
catechismus en ze hebben het tiende gebod 
in tweeën gesplitst. Daarnaast hebben ze een 
deel verwijderd van het vierde gebod, het 
sabbatsgebod. Dit is misschien wel de groot-
ste misleiding in de geschiedenis van de we-
reld. Niettemin zijn er nog velen die geloven 
dat de katholieke kerk een christelijke kerk 
is. Maar een christen moet Christus volgen 
en niets veranderen aan datgene wat Hij 
heeft gezegd of geschreven. En dit deed de 
katholieke kerk heel vaak, niet slechts met 
de wet van God. Daarom zijn we het eens 
met Luther en de hervormers die duidelijk 
zagen dat de paus de karak teris tieken heeft 
van de antichrist. 

Maarten Luther zegt het zo:  ‘Vroeger zei ik 
de paus de plaatsvervanger was van Chris-
tus; Nu zeg ik dat hij de tegenstander is 
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van de Heer en de apostel van de duivel.’  
(D’Aubigne, boek 7, hoofdstuk 6).

Toen de pauselijke bul Luther bereikte zei 
hij: ‘Ik veracht het en val het aan, als on-
beschaamd, bedrieglijk…… Het is Christus 
zelf die hierin wordt veroordeeld. Ik heb 
vreugde om onder dergelijke dingen te lijden 
ten gunste van het beste wat er is. Ik voel al 
een grotere vrijheid in mijn hart. Want uit-
eindelijk weet ik dat de paus de antichrist 
is en dat zijn troon is die van Satan zelf.’ 
(D’Aubigne, boek 6, hoofdstuk 9)

Hoeveel lutheranen zeggen tegenwoordig 
hetzelfde? Anders gezegd: Is de lutherse 
kerk zelf niet in bepaalde zin de antichrist 
geworden, doordat ze de zondag hebben 
aangenomen als de rustdag in plaats van de 
sabbatdag, zoals de Bijbel aangeeft in het 
vierde gebod?

Zoals eerder opgemerkt heeft het pausdom 
veel van de oorspronkelijke tekst in het vier-
de gebod verwijderd in haar catechismus. 

Het vierde gebod zegt het volgende: ‘Gedenk 
de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen 
zult u arbeiden en al uw werk doen, maar 
de zevende dag is de sabbat van de HEERE, 
uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, 
u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw 

slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw 
vreemdeling die binnen uw poorten is. Want 
in zes dagen heeft de HEERE de hemel en 
de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, 
en Hij rustte op de zevende dag. Daarom ze-
gende de HEERE de sabbatdag, en heiligde 
die.’ (Exodus 20:8-11).

In het vierde gebod van de katholieke ca-
techismus is er niets dat erop wijst dat de 
zevende-dags sabbat de ware rustdag is. De 
meeste mensen weten wel dat Jezus stierf op 
vrijdag. De Bijbel noemt deze dag de dag 
van de voorbereiding, de dag voor de sabbat 
(Markus 15:42.43). De dag daarna wordt de 
sabbat genoemd. Het is de Bijbelse zevende 
en laatste dag van de week. Als Jezus in het 
graf rust waren de discipelen bij elkaar en 
rustten volgens het gebod (Lukas 23:53-56). 
De volgende dag was de zondag. Zondag 
is de eerste dag van de week. Op deze dag 
stond Jezus op uit de dood (Markus 15:42-
47; 16:1-6).

Iedereen die deze tekst leest ziet duidelijk 
dat zondag de eerste dag van de week is in de 
Bijbel en dat de sabbat de zevende dag is. De 
sabbat is de Bijbelse rustdag. Alle christenen 
zouden Jezus’ rustdag moeten houden om-
dat Jezus de zevende-dags rustdag heeft in-
gesteld als de rustdag. De Bijbel zegt: ‘Alle 
dingen zijn door Hem gemaakt.’ (Johannes 
1:1-14). De Bijbel zegt ook dat ‘Jezus de 
Heer van de sabbat is.’ (Markus 2:27,28). 
Deze tekst geeft ook aan dat de sabbat ge-
maakt was voor de mens. Velen geloven dat 
de sabbat gemaakt was voor de Joden, zo-
als ook wordt aangegeven in de voetnoten 
van de nieuwe oecumenische Bijbel, Bijbel 
2011. Maar dit is onjuist omdat de sabbat er 
al was bij de schepping. Wij lezen dat God 
de aarde schiep in zes dagen en rustte op de 
zevende dag. We zien dus dat de sabbat zijn 
oorsprong heeft in de schepping en niet in 
de opstanding van Jezus. De opstandingsdag 
van Christus is de eerste dag van de week 
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nadat Jezus op de sabbatdag had gerust. Het 
is niet zo dat Jezus twee dagen achter elkaar 
rustte, de zevende en de eerste dag van de 
week. Nee, Jezus rustte in het graf op de sab-
bat en stond op voor een nieuwe werkdag op 
zondag, de eerste dag van de week. 

Er is niets in de Bijbel dat zegt dat Jezus op-
dracht gaf om te stoppen met het houden van 
de zevende-dags sabbat om dan de zondag te 
gaan houden. Als Hij dat zou hebben veran-
derd, dan zou Hij dat heel duidelijk hebben 
gezegd. Hij zou dan ook de Tien Geboden 
hebben moeten veranderen die duidelijk 
aangeven dat we de zevende-dags sabbat als 
onze rustdag moeten houden. Bovendien, 
God verandert niet zoals de Bijbel duidelijk 
zegt: ‘Jezus Christus is gisteren en heden 
Dezelfde en tot in eeuwigheid.’ (Hebreeën 
13:8).

‘Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd.’ 
(Maleachi 3:6).

‘Het gras verdort, de bloem valt af,maar het  
Woord van onze God bestaat voor eeuwig.’ 
(Jesaja 40:8).

De katholieke kerk zegt heel ondubbelzin-
nig dat zij de rustdag veranderd heeft. We 
lezen het volgende in de rooms-katholieke 
catechismus:

Vraag: Welke dag is de sabbat?

Antwoord: Zaterdag is de sabbatdag.

Vraag: Waarom houden we de zondag in 
plaats van de zaterdag?

Antwoord: Wij houden de zondag in plaats 
van de zaterdag, omdat de katholieke kerk 
in het Concilie van Laodicea (A.D. 336) de 
heiligheid van de zaterdag verplaatste naar 
de zondag.

Vraag: Is er nog een manier om te bewij-
zen dat de (rooms-katholieke) kerk de macht 
heeft om feestdagen en geboden te verande-
ren?

Antwoord: Als zij die macht niet had, dan 
had ze dit alles niet kunnen doen waarover 
alle moderne godsdienstwetenschappers het 
eens zijn. Zij had niet de heiliging van de 
eerste dag kunnen invoeren in plaats van de 
heiliging van de sabbatdag, de zevende dag, 
een verandering, waarvoor geen Bijbelse 
grondslag bestaat.’

Bron: ‘Doctrinal Catechism’, p.174 en ‘The 
Convert’s Catechism of Catholic Doctrine’ 
(uitgave van 1977), p.50.

Het is interessant om op te merken dat zon-
dag betekent ‘de dag van de zon’ en niet ‘de 
dag van de Zoon’. Keizer Constantijn was 
de eerste die bij wet de zondag wilde instel-
len als de rustdag in 321 na Christus: ‘Laat 
al de rechters en de mensen in de stad en 
alle handelsberoepen rusten op de eerbied-
waardige dag van de zon; maar laat de men-
sen op het platteland in volledige vrijheid 
hun landbouwwerkzaamheden uitvoeren.’  
(History of the Christian Church, 5e editie, 
volume 3, p.380.

Wij herhalen: zondag betekent ‘de dag van 
de zon’ en niet ‘de dag van de Zoon’.

Vervalsing van een testament
Het is duidelijk dat de katholieke kerk een 
vervalsing heeft gemaakt van een testament. 
Een testament of een wilsbeschikking wordt 
geschreven als een persoon nog leeft. Als 
de persoon sterft, dan is het testament gel-
dig en geen enkele persoon kan de inhoud 
van het testament veranderen. Als dat toch 
gebeurt dan hebben we met een vervalsing 
van het testament te maken. En precies dat 
deed de rooms-katholieke kerk. Zij heeft een 
document vervalst, waarbij zij de Tien Ge-
boden van God en de sabbat heeft veranderd 
na de dood van Jezus. We zien dat zij dit 
heeft gedaan ongeveer 300 jaar na de dood 
van Jezus. Dit is waarschijnlijk de grootste  
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vervalsing in de geschiedenis en deze mis-
daad staat opgetekend in de boeken van de 
hemel. 

De gevolgen hebben een grote invloed ge-
had. Miljoenen mensen zijn bedrogen door 
deze vervalsing. We hebben te doen met 
deze mensen omdat ze de priester hebben 
vertrouwd en ze hebben geloofd dat hij de 
waarheid sprak uit Gods Woord. Maar nu 
is de tijd gekomen om de misleidingen en 
vervol gingen van de katholieke kerk te ont-
maskeren, zodat mannen en vrouwen zich 
kunnen afwenden van de on-Bijbelse lerin-
gen van de katholieke kerk. 

Paus Johannes Paulus II erkende in zijn 
apostolische brief Dies Domini: ‘Daar-
om voelden de christenen, geroepen als zij 
zijn om de bevrijding uit te roepen door het 
bloed van Christus, dat ze de autoriteit had-
den om de betekenis van de sabbat over te 
laten gaan naar de zondag.’ (Dies Domini, 
punt 63, gepubliceerd in mei 1998).

Hij schreef ook: ‘de geestelijke en pastorale 
rijkdommen van de zondag, zoals dat ons is 
overgeleverd via de traditie’.

Ziet u de zwakte in de verklaring van de 
paus? De paus erkent openlijk dat het hou-
den van de sabbat is verplaatst naar de zon-
dag. De katholieke kerk meende dat zij de 
autoriteit had om deze verandering te kun-
nen doorvoeren. Hier plaatste ze haar eigen 
autoriteit boven die van de Bijbel. Zij meen-
de dat zij de autoriteit had om de rustdag te 
veranderen.

Veel vreemde besluiten kunnen het gevolg 
zijn van besluiten op basis van gevoelens. 

De paus erkent ook dat de zondag als de 
rustdag een traditie is. Waarom kunnen ook 
de andere kerken niet net zo eerlijk zijn als 
de katholieke kerk om te erkennen dat de 
zondag een traditie is. Het is geheel verkeerd 
van de katholieke kerk om de betekenis van 
de sabbat te verplaatsen naar de opstan-
dingsdag, waar ze niet het recht toe hebben, 
maar toch geven ze toe dat ze deze verande-
ring hebben gemaakt. In het oordeel zal het 
niet alleen bekend worden of we onze zon-
den hebben beleden maar ook of wij berouw 
hebben en onze zonden wilden belijden.

De wijze man Salomo schreef: ‘De slotsom 
van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees 
God en houd u aan Zijn geboden, want dit 
geldt voor alle mensen. Want God zal elke 
daad in het gericht brengen met alles wat 
verborgen is hetzij goed, hetzij kwaad.’ (Pre-
diker 12: 13,14).

Laten we enkele passages bekijken uit ka-
tholieke bronnen: ‘Meer dan duizend jaar 
geleden heeft de katholieke kerk, vóór het 
bestaan van een protestant, op grond van 
haar goddelijke missie de dag verplaatst van 
zaterdag naar zondag.’ (Catholic Mirror, 
september 1893).

‘Zondag is het merkteken van autoriteit. De 
kerk staat boven de Bijbel en het verplaatsen 
van het houden van de sabbat naar de zon-
dag bewijst dat.’ (Catholic Record, London/
Ontario, 1 september 1923).
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Hier zien we het weer. De katholieke kerk 
geeft toe dat zij boven de Bijbel staat. Zij 
zegt dat zij de goddelijke autoriteit heeft om 
tijden en wetten te veranderen (Daniel 7:25). 
Zij neemt een autoriteit aan die niet in over-
eenstemming is met het Woord van God. 

Toen Jezus werd verleid door de duivel ver-
wees Hij naar het Woord van God ‘Er staat 
geschreven.’ (Mattheüs 4:10). Hij toonde 
daarmee aan dat de Bijbel de autoriteit is. 
Diegene die de Bijbel niet de autoriteit laten 
zijn, hebben geen autoriteit, want de autori-
teit ligt in de Bijbel. 

…maar veranderden de discipelen dan 
niet de rustdag?

Sommigen zeggen dat de discipelen de zon-
dag begonnen te houden in plaats van de 
zaterdag als de rustdag. De Bijbel zegt hele-
maal niets over een dergelijke verandering. 
Als je alle 8 verwijzingen leest over de eer-
ste dag van de week (zondag), dan is er geen 
gebod of een aanwijzing dat christenen de 
zondag, de eerste dag van de week, zouden 
moeten houden in plaats van de zaterdag, de 
zevende dag van de week. (Mattheüs 28:1, 
Markus 16:2, Lukas 24:1, Johannes 20:1,19, 
Handelingen 20:7, 1 Corinthe 16:2).

Integendeel, we vinden in Handelingen dat 
de discipelen doorgingen om de sabbat te 
houden, net zoals Jezus hun dat had geleerd 
(Handelingen 13:14-15; 13:42-44;16:12-13; 
17:1-2; 18:3-4).

Concilie van Trente
Het meest gezaghebbende kerkelijke conci-
lie van de katholieke kerk was het Concilie 
van Trente (1545-1563). Het belangrijkste 
doel was ‘het definitieve antwoord op de 
leerstellingen van de Kerk in antwoord op 
de ketterijen van de protestanten.’ (Catho-
lic Encyclopedia, vol. XV, ‘The Council of 
Trent’).

Er werd op dit Concilie intensief gesproken 
over kerkelijke traditie tegenover Bijbels 
autoriteit. In de laatste zitting kon men het 
uiteindelijk eens worden en het is interes-
sant dat het argument dat uiteindelijk leid-
de tot de overwinning van de traditie boven 
de Bijbel was de verandering van de sabbat 
als de rustdag. Ze concludeerden dat dit 
het bewijs was van de kerkelijke autoriteit 
boven de Bijbelse autoriteit. De conclusie 
werd als volgt omschreven: ‘Tenslotte werd 
alle twijfel aan de kant gezet. De Aartsbis-
schop van Reggio hield een speech waarin 
hij openlijk verklaarde dat de traditie boven 
de Bijbel stond. De autoriteit van de kerk 
kan niet worden beperkt tot de autoriteit 
van de Schriften, omdat de kerk de besnij-
denis veranderd heeft in de doop, sabbat in 
de zondag, niet door het gebod van Christus 
maar uit hoofde van haar eigen autoriteit.’ 
(J.H. Holzman , Canon and Tradition, gepu-
bliceerd in Ludwigsburg, Duitsland, 1859, 
p.263).

Nu zijn we aangekomen bij de kern van 
de zaak. De protestanten en de hervormers 
zeiden en zeggen vandaag dat voor hen de 
Bijbel en de Bijbel alleen de basis en de au-
toriteit is van het geloof en hun leer. Maar 
het protest van de katholieke kerk tegen de 
protestanten is: nee, protestanten hebben 
niet alleen de Bijbel als hun autoriteit, om-
dat zij de Bijbelse eerste dag van de week, 
de zondag, als rustdag houden, terwijl de 
Bijbel zegt dat we de zevende dag van de 
week, de zaterdag, als rustdag moeten hou-
den. Op dit punt moeten we het eens zijn met 
de katholieken. Ze geven eerlijk toe dat zij 
de rustdag hebben verplaatst van zaterdag 
naar zondag, de zevende dag naar de eerste 
dag van de week. Tegelijkertijd berispen 
ze de protestanten en de hervormers, om-
dat ze beweren de Bijbel te volgen, maar in 
werkelijkheid doen ze dat niet omdat ze de 
katholieke traditie volgen door het houden  
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van de eerste dag van de week als rustdag.

‘Er is slechts één uitweg voor de protestan-
ten. Dat is om hun standpunt volledig en 
zonder compromis in te nemen: op basis van 
‘alleen het geschreven woord’, de Bijbel en 
alleen de Bijbel. Het is voor de protestanten 
niet te laat om zichzelf te redden. Zullen ze 
het doen? Zullen ze consequent vasthouden 
aan het protestantse geloof? Of zullen ze nog 
steeds blijven vasthouden aan de onverde-
digbare, zichzelf tegensprekende en suïcida-
le positie om protestant te zijn, maar tegelij-
kertijd op katholieke grond te staan door het 
volgen van de autoriteit van de katholieke 
kerk? Zullen ze de sabbat van de Heer hou-
den, de zevende dag, volgens de Bijbel? Of 
zullen ze de zondag houden volgens de tradi-
tie van de katholieke kerk?’ Catholic Mirror, 
2,9,16 en 23 september 1893, traktaten geti-
teld: ‘Rome’s Challenge’. 

Lieve vrienden! Welk standpunt 
wilt u innemen op dit punt?

Maarten Luther durfde op te staan tegen de 
katholieke kerk en haar terecht te wijzen, de 
kerk die hij later zou verlaten. Hij had nog 
geen helder begrip dat de wet van God, in-
clusief de rustdag was veranderd. Diegene 
die het hervormingswerk van Luther moes-
ten vervolgen hadden verder moeten gaan 
dan Luther, maar in plaats daarvan zijn ze 
teruggegaan naar Rome. 

Protestanten zijn fout geweest aangaande 
de rustdag. Ze hebben de katholieke tradi-
tie aanvaard en zodoende hebben ze niet het 
doel bereikt om de Bijbel en alleen de Bij-
bel te volgen als hun enige autoriteit en leer. 
Protestanten zijn langzaam weer naar Rome 
teruggegaan als gevolg van deze afvallig-
heid. Dit compromis en dit samenkomen zal 
worden herdacht als ze Luthers’ vijfhonderd-
ste jubileumjaar willen vieren en zijn breuk 

met de katholieke kerk. Er is eenheid in de 
zin dat (behalve een paar uitzonderingen) er 
geen echte protestanten meer zijn. De pro-
testanten van vandaag volgen de Bijbel en 
de traditie, net zoals de katholieke kerk. 

We bekijken nu de meest on-Bijbelse tra-
dities van Rome die ook zijn overgenomen 
door de lutherse kerk, evenals door vele an-
dere protestantse kerken.

1. De lutherse kerk volgt de traditie van het 
houden van de zondag, waarvoor geen Bij-
belse basis aanwezig is. Ze houden de eerste 
dag van de week in plaats van de zevende 
dag, de sabbat.

2. De lutherse kerk volgt de traditie van de 
kinderdoop, waarvoor geen Bijbelse basis 
aanwezig is, in plaats van de doop van het 
geloof.

3. De lutherse kerk volgt de traditie van de 
belijdenis, waarbij 13-14 jarige jongeren het 
geloof bevestigen waarvoor ze niet zelf per-
soonlijk hebben gekozen toen ze als kinde-
ren werden ‘gedoopt’.  

Wat is de sterke en ernstige waarschuwing 
die Jezus geeft aan diegenen die anderen 
misleiden? Jezus zei: ‘Maar wie een van 
deze kleinen die in Mij geloven doet struike-
len, het zou beter voor hem zijn geweest dat 
een molensteen om zijn hals gehangen was 
en hij in de diepte van de zee gezonken was. 
Wee de wereld vanwege al haar overtredin-
gen want het is noodzakelijk dat er overtre-
dingen komen maar wee de mens door wie 
die overtreding komt!’  (Mattheus 18:6-7).

Conclusie
De hervorming was op de lange termijn niet 
geslaagd, omdat ‘de Bijbel en de Bijbel al-
leen’ niet was gevolgd. Het feit dat de ver-
tegenwoordigers van de hervorming en van 
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het protestantisme de zondag als de rustdag 
houden is daarvan een duidelijk bewijs. 

Velen zeggen dat de hervorming eindigde 
met Luther, maar het moet doorgaan tot het 
einde der tijden. Luther had een enorme taak 
te verrichten door het licht te verspreiden 
dat God hem had gegeven. Hij ontving niet 
al het licht dat de wereld moest ontvangen. 
Vanaf zijn tijd tot nu kwam er nieuw licht op 
de Bijbel. En werden er nieuwe waarheden 
ontdekt. 

Wat was er gebeurd met het Bijbelse geloof 
van de hervormers? Vandaag hebben we een 
nieuwe hervormer nodig, inderdaad: veel 
hervormers. Mensen moeten de misleidende 
leer gaan zien die in vele kerken wordt ver-
kondigd. Tegelijkertijd moeten mensen een 
duidelijke en ware boodschap horen voor 
onze tijd, net zoals we zien in Openbaring 
14:6-12 en hoofdstuk 18:4. Wie zal opstaan 
voor de zaak van God, net zoals de moedige 
Luther?

Vandaag lijkt het alsof al de corrupte mach-
ten van de wereld de strijd zullen winnen. 
Maar de Bijbel openbaart dat deze machten 
oorlogvoeren tegen Christus en diegene die 
aan zijn zijde staan.  (Openbaring 17:12-14). 
Dit laat ons zien dat God de controle heeft 
en dat Hij de grenzen vaststelt. Diegenen die 
aan Zijn kant staan zullen overwinnen in de 
grote hervormingsstrijd die tot het allerlaat-
ste einde duurt. 

De grote laatste test
De Bijbel openbaart dat de laatste test op de 
aarde, direct voor de wederkomst van Je-
zus Christus, de Verlosser van deze wereld, 
een test zal zijn over aanbidding. De Bijbel 
beschrijft deze test als volgt: ‘En hem werd 
macht gegeven om een geest te geven aan 
het beeld van het beest, opdat het beeld van 
het beest zelfs zou spreken en zou maken dat 

allen die het beeld van het beest niet zou-
den aanbidden gedood zouden worden. En 
het maakt dat allen, kleinen en groten, rijken 
en armen, vrijen en slaven een merkteken 
geeft op hun rechterhand of op hun voor-
hoofd, en het maakt dat niemand kan kopen 
of verkopen, behalve hij die dat merkteken 
heeft of de naam van het beest of het getal 
van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie ver-
stand heeft laat hij het getal van het beest 
berekenen, want het is een getal van een 
mens en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.’  
(Openbaring 13:15-17).

Dus de test gaat over of we God als Schep-
per aanbidden of het ‘beest’ aanbidden en 
om zo zijn merkteken te krijgen. Wij herha-
len: dit is een kwestie van aanbidding en het 
gaat niet over microchips. Velen geloven dat 
het merkteken van het beest een microchip 
is. Samen met een elektronisch systeem kun-
nen microchips worden gebruikt om diege-
ne te controleren die het merkteken van het 
beest niet willen ontvangen en niet kunnen 
kopen en verkopen.

Alle valuta/contante geld zal worden afge-
schaft en er zullen (credit-)kaarten worden 
gebruikt.  Er zullen microchips in die kaar-
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ten zijn en deze kunnen ook worden geïm-
planteerd in het lichaam, bijvoorbeeld onder 
de huid. Het is niet moeilijk om een kaart 
te blokkeren. Diegene die het merkteken 
van het beest niet zullen ontvangen zullen 
worden gestraft omdat ze niet loyaal en/of 
gehoorzaam zijn aan de aardse machten. 
Hun straf zal zijn dat ze niet zullen kun-
nen kopen en verkopen. Het is symbolisch 
wanneer wordt gezegd dat ze het merkteken 
van het beest op hun rechterhand of op hun 
voorhoofd kunnen krijgen. Het voorhoofd 
symboliseert het begrijpen 
en de hand symboliseert 
de handelingen of de 
werken (Deuterono-
mium 11:18). We 
nemen besluiten 
en maken keu-
zes in de fronta-
le kwab van de 
hersenen. We 
kunnen kiezen 
voor het merk-
teken van het 
beest in onze ge-
dachten en in onze 
werken. 

De Bijbel zegt dat wij 
Hem moeten aanbidden 
die de hemel en aarde heeft ge-
maakt. Het vierde gebod specificeert wie we 
moeten aanbidden, Hij die de aarde in zes 
dagen schiep en rustte op de zevende dag. 
Omdat de rustdag te maken heeft met aan-
bidding wordt dit een essentieel punt, juist 
voor de wederkomst van Jezus. Wij leven in 
een tijd waarin de wereldleiders de zondag, 
de Bijbelse eerste dag van de week, naar vo-
ren schuiven als de rustdag, als de familie-
dag en de dag van aanbidding. In Europa is 
de Europese Zondagsalliantie zeer actief in 
het proberen om de zondag als de wekelijk-
se rustdag en dag voor de familie in te voe-

ren. In de VS zijn er ook zeer vele religieu-
ze bewegingen die ook naar hetzelfde doel 
toewerken, zoals The Christian Coalition en 
The Lord’s Day Alliance.

Zondag als de rustdag druist in te-
gen het Woord van God en 

de Tien Geboden. De 
Tien Geboden zeggen 

dat we God moeten 
aanbidden op de 

dag die Hij apart 
heeft gezet, de 
sabbat, de ze-
vende dag van 
de week. De 
wereld zal bin-
nenkort worden 

getest of ze Hem 
willen aanbidden 

die de hemel en 
aarde heeft gescha-

pen om zo zijn rust-
dag te houden of dat ze het 

‘beest’ (pausdom) willen aanbid-
den, trouw zijn aan hem, om vervolgens zijn 
merkteken te ontvangen.  We lazen al enkele 
citaten van de katholieke kerk waar zij zegt 
dat ze dit teken heeft. Ze zegt dat dit teken 
een teken is van haar autoriteit om tijden en 
wetten te veranderen om nieuwe tradities in 
te stellen omdat ze de rustdag hebben veran-
derd. De Bijbel geeft heel nauwkeurig aan 
dat dit gaat gebeuren. In Daniel 7:25 staat 
dat deze kerk tijden en wetten zou verande-
ren. Wij zagen dat zij de rustdag verander-
den van sabbat naar zondag. Nu u dit weet, 
aan welke autoriteit wilt u trouw zijn?
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in acht neemt, in hem is werkelijk de lief-
de van God volmaakt geworden. Hierdoor 
weten wij dat wij in Hem zijn.’ (1 Johannes  
2:4-5).

‘Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze 
en zij volgen Mij.’ (Johannes 10:27).

Laatste oproep
Door het beschrijven van deze mis-

leidingen waarschuwen wij 
tegen de katholieke kerk 

als een systeem, dat 
zich bevindt achter 

de vele misleidin-
gen en fouten 
over het Woord 
van God. Wij 
oordelen niet 
over katho-
lieken als in-
dividuen. We 
hebben ons 

gericht op de 
katholieke kerk 

in vergelijking 
met het Woord van 

God.  Wij hopen daar-
om dat deze folder de 

katholieken en alle anderen 
zullen helpen om de juiste conclusie 

te trekken.  Wij geloven dat er eerlijke en 
goed bedoelende mensen zijn in de verschil-
lende kerken, ook in de katholieke kerk. Ve-
len zullen opstaan tegen onwaarheden, zoals 
ook het veranderen van de Tien Geboden 
en willen zich losmaken van de banden die 
hen nog in dwalingen vasthouden als ze de 
door mensen gemaakte tradities ontdekken 
die de verschillende kerken zijn binnenge-
slopen. Wij geloven ook dat diegenen die 
uit deze kerken komen krachtige getuigen 
zullen worden om Gods werk hier op aarde 
af te maken. De oproep van de Bijbel gaat 

Uw keus zal een keus zijn tussen leven en 
dood, omdat u nu geïnformeerd bent over 
wat de afvallige kerk doet met de rustdag. 
‘Wie dan weet goed te doen en het niet doet, 
voor hem is het zonde.’ (Jacobus 4:17).

Dit besluit om Hem te aanbidden die 
schiep of om het beest te aanbidden ‘om 
het merkteken te ontvangen’ is iets wat in 
de toekomst zal plaatsvinden. Het zal ko-
men wanneer ‘het merkteken van het 
beest’ (=de pauselijke zondag) 
bij wet wordt opgelegd. 
(Openbaring 13:15-
16). Wij moeten dus 
ook vandaag een 
beslissing ne-
men, omdat wij 
niet weten hoe 
lang we nog 
zullen leven. 
Vandaag is de 
dag van ver-
lossing. ‘He-
den, indien u 
Zijn stem hoort, 
verhardt dan uw 
hart niet.’ (Hebree-
en 3:7-8). Als u besluit 
om Jezus vandaag te vol-
gen wordt het eenvoudiger 
om Hem morgen te volgen. 

Lees de volgende passages eens aandachtig 
door:

‘Als u mij liefheeft, neem dan Mijn geboden 
in acht.’ (Johannes 14:15).

‘Hieraan weten wij dat wij de kinderen van 
God liefhebben, wanneer wij God liefheb-
ben en Zijn geboden bewaren.‘ (1 Johannes 
5:2-3).

‘Wie zegt, ik ken Hem en Zijn geboden niet 
in acht neemt is een leugenaar en in hem is 
de waarheid niet. Maar ieder die Zijn Woord 
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uit naar Gods volk dat in Babylon is (het ka-
tholicisme en het afvallige protestantisme): 
‘En ik hoorde een andere stem uit de hemel 
zeggen:  Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat 
u geen deelhebt aan haar zonden, en op-
dat u niet van haar plagen zult ontvangen.’  
(Openbaring 18:4).

Volgens deze tekst is het duidelijk dat vele 
mensen zich in Babylon bevinden. Kan het 
zijn dat de meerderheid van Gods volk zich 
momenteel in Babylon bevindt? Als zij het 
licht zien van Gods Woord en zich realiseren 
dat ze zijn misleid, net zoals Maarten Luther, 
dan zullen zij de Bijbelse oproep volgen om 
uit Babylon te komen en zij zullen het dui-
delijke Woord van God als hun autoriteit 
aannemen.

Als u lid bent van een kerk die al deze 
on-Bijbelse leringen predikt, die wij in tien 
punten hebben samengevat, mag het dan zo 
zijn dat u uit die kerk gaat, zodat u niet het 

oordeel ontvangt dat op de goddelozen zal 
vallen (Openbaring 21:8). Het is niet goed 
om één voet in Babylon te hebben en één 
voet aan de kant van God. Wij moeten met 
beide voeten volledig aan Gods kant staan. 
Denk niet dat je gered bent als je aan de kant 
van de meerderheid staat. De Bijbel zegt dat 
er aan het eind een overblijfsel zal zijn. De 
Bijbel beschrijft het overblijfsel in een paar 
woorden: ‘Hier zien we de volharding van 
de heiligen. Hier komen openbaar die de ge-
boden van God en het geloof in Jezus in acht 
nemen.’ (Openbaring 14:12) … ‘niet in onze 
eigen kracht maar met de kracht van God in 
onze levens.’ (Filippenzen 2:13). Dit is het 
trouwe overblijfsel van God in de eindtijd. 
Zij zijn één van Geest, net zoals de discipel-
en van Jezus tijdens de Pinksterdag. Zij heb-
ben de Geest van Christus (Galaten 5:22).

Dat wij allemaal deel mogen hebben aan dit 
overblijfsel!
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100 GRATIS boeken!
De eerste 100 mensen die contact met ons 

opnemen op het hieronder genoemde adres, 
zullen een gratis exemplaar ontvangen van 

De Grote Strijd
Stichting LightchannelTV Nederland 

Postbus 56, 9460 AB, GIETEN
Email: info@lightchanneltv.org 

Mobiel: 0031-6-55734233

Met vriendelijke groeten
Abel en Bente Struksnes

Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes

Verdere informatie en andere actuele thema’s vindt u op:
www.lightchanneltv.org (Nederlands)

www.adventmedia.nl 
www.amazingfacts.org (Engels)
http://www.greatcontroversy.net/
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