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IS DE KATHOLIEKE KERK KATHOLIEK? 
HET KATHOLIEK GELOOF GETOETST AAN GODS WOORD  

LES 1 

GODS WAARHEID EN SATANS LEUGEN 
 

De RK kerk claimt de enige ware kerk van Jezus Christus te zijn1. Maar is dat ook zo? Of is het satans 

meest opvallende replica? Als we de mensen in de RK kerk observeren, lijken ze geen slechte 

christenen te zijn. Ze onderschrijven en onderhouden de basiselementen van het Christelijk geloof, 

maar weet dat de meest gevaarlijke vervalsing altijd dicht bij het originele of echte moet liggen.  

De essentie waarin de RK kerk een sluier legt over het evangelie is heel eenvoudig: het is een 

evangelie van goede werken. Het is net als in alle andere religies van de wereld waarin satan door 

een ‘werkevangelie’ mensen weghoudt van Gods verlossende genade. De grootste leugen van satan 

is de mensen te laten geloven dat ‘goede werken’ Gods woede en toorn zullen doen bedaren en aan 

zijn rechtvaardigheid zullen voldoen.  

De inzet is de eeuwige bestemming van de ziel van de mensen.  

 

Satan wil de mensen leugens laten geloven die Gods waarheid bij de mensen moet weg houden 

 

2 Cor. 4:4 Ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, 

zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld 

Gods is. 

 

Wat zijn er veel mensen gevangen door de leugens van satan. Alleen de waarheid kan ons vrij maken 

(Joh. 8:32).  Wil je satans verleidingen kennen, dan moet je zijn karakter kennen. Jezus omschrijft zijn 

karakter als volgt: 

 

Joh. 8:44-45 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een 

mensenmoordenaar van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen 

waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en 

de vader der leugen.  45 Maar omdat Ik u de waarheid zeg - Mij gelooft gij niet. 

 

Satan gebruikt veel vermommingen om de wereld te verleiden. Hij is zelf een namaakgod. 

 

2 Tess. 2:4 De tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, 

zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. 

 

Satan is er op uit om een namaakevangelie te brengen en een namaak Jezus. 

 

                                                           

1
 Het woord ‘katholiek’ komt uit het Grieks (καθολικός-ή-όν - katholikos), wat algemeen of universeel betekent. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
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2 Cor. 11:4 Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben 

gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, 

dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel. 

 

Satan is er op uit om een namaakaanbidding te geven aan de mensen. Alles mogen ze aanbidden, 

behalve de God van de Bijbel.  

 

De RK kerk aanbidt de eucharistie omdat ze gelooft in het wonder van transsubstantiatie: 

[1365] Omdat zij de gedachtenis is van het paasmysterie van Christus, is de eucharistie ook een offer. 

Het offerkarakter van de eucharistie komt in de instellingswoorden zelf tot uiting: ‘Dit is mijn lichaam 

dat voor u gegeven wordt.’ en ‘Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn bloed, dat voor u wordt 

vergoten.’ (Lc. 22,19-20) In de eucharistie geeft Christus hetzelfde lichaam dat Hij voor ons aan het 

kruis gegeven heeft, hetzelfde bloed dat ‘voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.’  

(Mat. 26,28) 

 

[1357] Dit gebod van de Heer onderhouden wij door de gedachtenis van Zijn offer te vieren. Hierdoor 

dragen wij aan de Vader op wat Hijzelf ons gegeven heeft: de gaven van zijn schepping, brood en 

wijn, die door de macht van de heilige Geest en door de woorden van Christus, lichaam en bloed van 

Christus geworden zijn: zodoende is Christus werkelijk en op mysterievolle wijze tegenwoordig 

gesteld.  

 

Joh. 4:22,24 Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de 

Joden;  24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 

 

Het is dan ook niet vreemd dat de RK kerk zijn bisschoppen ziet als de opvolgers van de apostelen. De 

Bijbel waarschuwt voor valse christussen en profeten en valse apostelen die namaakwonderen doen 

om velen te verleiden. 

 

Mat. 24:5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen 

velen verleiden.  

 

Mat. 24:11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 

 

Mat. 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen 

en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 

 

2 Tess. 2:9   Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, 

tekenen en bedrieglijke wonderen, 

 

2 Cor. 11:13 Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als 

apostelen van Christus. 

 

2 Petrus 2:1-2  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse 

leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die 
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hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.  En velen 

zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal 

worden; 

 

Valse leraren en profeten zullen verwarring zaaien omdat ze ogenschijnlijk rechtvaardige dienaren 

lijken te zijn.  

 

Hand. 20:29-31 Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, 

die de kudde niet zullen sparen;  30 en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die 

verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.  31 Waakt dan en 

herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder 

tranen terecht te wijzen. 

 

2 Petrus 2:1  Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse 

leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die 

hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 

 

Gal. 1:7 Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen 

verdraaien. 

 

2 Cor. 11:5 Ik acht toch volstrekt niet te hebben ondergedaan voor die onvergelijkelijke 

apostelen. 

 

Veel mensen zijn en worden verleid doordat ze leraren om zich heen verzamelen die alleen nog maar 

spreken over dingen die ze willen horen. Eén van de grote mythes van de RK kerk is het vagevuur. De 

RK kerk leert dat sommige zonden niet erg of groot genoeg zijn om naar de hel te gaan, maar naar 

een tijdelijke plaats van reiniging, het vagevuur. 

 

2 Tim. 4:1-4 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal 

oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap:  2 verkondig het woord, 

dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid 

en onderrichting.  3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen 

verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars 

zullen bijeenhalen,  4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels 

keren. 

 

1 Tim. 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het 

geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. 

 

Leraren die de mensen in hun macht houden door tradities en wettische regels heeft Paulus het een 

en ander te zeggen. 

 

Rom. 16:18 Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden 

door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen. 
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Col. 2:8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 

overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, 

 

Eén van de meest gemene zaken die satan gebruikt, is het noemen van verschijning. De meest 

bekende zijn die van Guadalupe in Mexico (1531), La Salette in Frankrijk (1846), Lourdes in Frankrijk 

(1858), Fatima in Portugal (1917) en Medjugorje in Bosnië (1981). Tijdens veel van deze 

verschijningen werden ook boodschappen ontvangen die helemaal niet met de Bijbel overeenkomen.  

 

Hier volgen een paar voorbeelden van Maria-boodschappen: 

‘Lieve kinderen, ik zou mijn vreugde met jullie allen willen delen. In mijn Onbevlekt Hart voel ik, dat 

velen dichter bij mij gekomen zijn, en op een bijzondere wijze door gebed en bekering de overwinning 

van mijn Onbevlekt Hart in hun harten dragen. Ik zou je willen danken en aansporen, met liefde en de 

kracht van de Heilige Geest, nog meer voor God en zijn Rijk te werken. Ik ben met ieder van jullie en 

zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.’ 

 

‘Lieve kinderen, opnieuw roep ik jullie op, dat je je aan mijn Hart en het Hart van Jezus toewijdt. Ik 

wens ieder van jullie, mijn lieve kinderen, op de weg van de bekering en de heiligheid te leiden. Alleen 

zo kunnen wij door jullie zo veel mogelijk zielen op de weg van de verlossing brengen. Aarzel niet, 

mijn lieve kinderen, maar zeg met heel uw hart: 'Ik wil Jezus en Maria helpen opdat zo veel mogelijk 

broeders en zusters de weg van de heiligheid leren kennen.’ Zo zul je ervaren vrienden van Jezus te 

zijn. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.’ 

 

Gal. 1:8 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, 

afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! 

 

We kunnen van Jezus leren hoe Hij reageerde op satan. Hij gebruikte de Bijbel als een gezaghebbend 

en machtig wapen om satan te weerleggen. (Mat. 4:4,7,11) 

 

Als we al deze Bijbelse waarschuwingen zo naast elkaar gezien hebben, wat moeten we dan doen? 

Het is eigenlijk heel eenvoudig. We volgen het voorbeeld van Jezus en de mensen uit Berea. 

 

Joh. 8:31-32 Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij 

waarlijk discipelen van Mij  32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 

 

Hand. 17:11 daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften 

nagingen, of deze dingen zo waren. 

 

Wanneer we er achter komen dat sommige leerstellingen vals zijn, wat moeten we dan doen? 

 

2 Cor. 10:4-5 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot 

het slechten van bolwerken,  5 zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt 

tegen de kennis van God slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de 

gehoorzaamheid aan Christus, 
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1 Tim. 4:7 maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht. 

 

2 Tim. 2:15 Maak er ernst mede u wèl beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, 

die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der 

waarheid. 

 

Ef. 6:11-12 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen 

des duivels;  12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de 

overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze 

geesten in de hemelse gewesten. 

 

Ef. 6:14-18 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der 

gerechtigheid,  15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes;  

16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de 

boze zult kunnen doven;  17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het 

woord van God.  18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de 

Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen. 
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IS DE KATHOLIEKE KERK KATHOLIEK? 
HET KATHOLIEK GELOOF GETOETST AAN GODS WOORD  

LES 2 

DE KATHOLIEKE MARIA TEGENOVER DE BIJBELSE MARIA 
 

De rol van Maria in de RK kerk is geheel anders dan haar rol in de Bijbel. Volgens de katholieke 

encyclopedie vinden we in Genesis 3:15 de eerste verwijzing waar staat dat Maria overwinnaar van 

satan zal zijn. Ze lezen in het Hebreeuwse woord een ‘zij’ in plaats van een mannelijk persoon. 

Gelukkig is de tekst duidelijk dat het om een ‘hij’ moet gaan en dus Maria niet kan zijn.  

 

[969] ‘Dit moederschap nu van Maria in de orde van de genade duurt ononderbroken voort, vanaf de 

instemming die zij bij de boodschap in geloof gaf en waarin zij onder het kruis zonder aarzelen 

volhardde, tot aan de eeuwige bekroning van alle uitverkorenen. Want na in de hemel opgenomen te 

zijn, heeft zij niet opgehouden deze heilbrengende taak uit te oefenen, maar door haar menigvuldige 

voorspraak blijft zij (...) voor ons de gaven van het eeuwige heil verwerven (...). Daarom wordt de 

heilige maagd Maria in de kerk aangeroepen met de titels voorspreekster, helpster, bijstand en 

middelares.’ 

 

[966]’Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde, na het 

voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en 

door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de 

Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood.’ De tenhemelopneming van de heilige Maagd 

is een bijzondere deelname aan de verrijzenis van haar Zoon en een vooruitlopen op de verrijzenis 

van de andere christenen:  

Bij uw baren hebt gij uw maagdelijkheid behouden, bij uw tenhemelopneming hebt gij de wereld niet 

verlaten, moeder van God: gij zijt teruggekeerd naar de bron des levens, gij die de levende God 

ontving en die door uw gebeden, onze zielen van de dood zult bevrijden.’ 

 

[971]’Ieder geslacht prijst mij zalig’ (Lc. 1: 48): ‘De godsvrucht van de kerk voor de heilige Maagd is 

een wezenlijk element van de christelijke eredienst.’ De heilige Maagd ‘geniet terecht van de kant 

van de kerk een bijzondere verering. En inderdaad, reeds vanaf de oudste tijden wordt de heilige 

Maagd vereerd met de titel 'Moeder Gods' en tot haar bescherming nemen de gelovigen in al hun 

gevaren en noden hun toevlucht (...). Hoewel deze verering (...) een heel bijzonder karakter heeft, 

verschilt ze niettemin wezenlijk van de eredienst van aanbidding die op gelijke wijze het mens 

geworden Woord, de Vader en de Heilige Geest gebracht wordt, en bevordert ze deze in hoge mate’; 

ze vindt haar uitdrukking in de liturgische feesten die aan de Moeder Gods  gewijd zijn, en in het 

gebed tot Maria, zoals de rozenkrans, ‘samenvatting van heel het evangelie.’  

 

[411] De christelijke overlevering ziet in deze passage een aankondiging van ‘de nieuwe Adam’ die 

door zijn ‘gehoorzaamheid tot de dood aan het kruis’ (Fil. 2:8) op overvloedige wijze de 

ongehoorzaamheid van Adam weer goedmaakt. Overigens herkennen talrijke kerkvaders en 

kerkleraren in de in het ‘proto-evangelie’ aangekondigde vrouw de moeder van Christus, Maria, als 

de ‘nieuwe Eva’. Zij is het die als eerste en op unieke wijze van de door Christus behaalde 
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overwinning op de zonde geprofiteerd heeft: zij is gevrijwaard van elke smet van de erfzonde  en 

gedurende heel haar aardse leven heeft zij door een bijzondere genade van God geen enkele zonde 

begaan.  

 

De RK-kerk leert dat een ieder die de bescherming van Maria zoekt, voor eeuwig beschermd is. 

Deze leerstelling berooft God van eer en glorie die Hem alleen toekomt. Maria krijgt meer verering in 

de RK kerk dan Jezus, de Zoon van God. Maria wordt aangedragen als de moeder van God. Maar ze is 

niet meer de moeder van God dan Jozef de vader is van Jezus.  

 

[971] ‘Ieder geslacht prijst mij zalig.’ (Lc. 1: 48): ‘De godsvrucht van de kerk voor de heilige Maagd is 

een wezenlijk element van de christelijke eredienst.’ De heilige Maagd ‘geniet terecht van de kant 

van de kerk een bijzondere verering.’ 

 

Hier raken we aan het hart van het evangelie. Door Maria deze onbijbelse positie te geven, roven ze 

Jezus van zijn genoegzaamheid. Christus is God en dus geheel sufficiënt. De integriteit van het 

evangelie wordt hevig aangetast. God alleen mag geëerd worden. Hij is te eren boven alles dat op 

aarde geschapen en in de hemel is. Hij alleen mag aanbeden en vereerd worden. 

 

Psalm 148:13 Dat zij de naam des HEREN loven, want Zijn naam alleen is verheven, Zijn majesteit 

is over aarde en hemel. 

 

Openb. 5:13 En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles 

wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer 

en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. 

 

Door de hele Bijbel heen is gebed op God gericht. De RK kerk moedigt aan om tot Maria en heiligen 

te bidden. Heel veel RK kerken zijn vernoemd naar Maria, veel meer dan naar Jezus. Standbeelden 

van Maria staan in heel veel RK kerken op een prominente plaats. Velen buigen hier voor neer als ze 

bidden.  

 

Ex. 20:4-5 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, 

noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.  5 Gij zult u 

voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de 

ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht 

van hen die Mij haten, 

 

Deut. 18:10-12  Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door 

het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of 

tovenaar,  11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest 

ondervraagt of die de doden raadpleegt.  12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een 

gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg. 
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De RK kerk leert en onderwijst dat Maria maagd gebleven is tijdens en na de geboorte van Jezus. 

[499] De verdieping van het geloof in het maagdelijk moederschap heeft de kerk ertoe gebracht de 

werkelijke en blijvende maagdelijkheid van Maria, zelfs bij het baren van de mensgeworden Zoon van 

God te belijden. Immers, de geboorte van Christus ‘heeft de maagdelijkheid van zijn moeder niet 

verminderd, maar geheiligd.’ De liturgie van de kerk viert Maria als de Aeiparthenos, ‘altijd maagd.’  

 

[501] Jezus is de enige Zoon van Maria. Maar het geestelijke moederschap  van Maria strekt zich uit 

tot alle mensen die Hij is komen redden: ‘Zij baarde de Zoon, die God gemaakt heeft tot 'de 

eerstgeborene onder vele broeders' (Rom. 8: 29), d.w.z. gelovigen, aan wier geboorte en vorming zij 

met moederlijke liefde meewerkt.’ 

 

[510] Maria ‘is maagd gebleven, toen zij haar zoon ontving, maagd, toen zij hem baarde, maagd, toen 

zij hem droeg, maagd, toen zij Hem voedde aan haar borst, altijd maagd.’ Met heel haar wezen is zij 

‘de dienstmaagd des Heren’ (Luc. 1: 38). 

 

Wat zegt de Bijbel hier over: 

Mat. 12:47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders staan buiten en trachten U 

te spreken te krijgen. 

 

Mat. 13:55-56 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet Zijn moeder niet Maria en Zijn 

broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas?  56 En behoren Zijn zusters niet allen bij ons? 

Vanwaar heeft Hij dan dit alles? 

 

Joh. 7:5 Want zelfs Zijn broeders geloofden niet in Hem. 

 

Hand. 1:14 Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, 

de moeder van Jezus, en met Zijn broeders. 

 

1 Cor. 9:5 Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen gelijk ook de 

andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas? 

 

Gal. 1:19 Ik zag geen ander van de apostelen dan Jakobus, de broeder des Heren. 

 

Het argument van de RK kerk is dat het hier gaat om familie maar in een breder verband, neven en 

nichten. Gelukkig is hier een ander Grieks woord voor. Dit wordt gebruikt in Col. 4:10 om de relatie 

tussen Markus en Barnabas te verwoorden. Vasthouden dat Maria altijd maagd is gebleven, gaat 

tegen de Bijbel in. 

 

Ze had geen gemeenschap met Jozef tot de geboorte van Jezus. 

 

Mat. 1:25 En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf 

Hem de naam Jezus. 

 

 



©2010 Bijbelgemeente Ebenezer.  Alle rechten voorbehouden. 
 

12 

 

De RK kerk leert dat Maria een zondeloos leven geleefd heeft om verlossing te verwerven: 

[494] Zoals de heilige Ireneüs zegt: ‘door haar gehoorzaamheid is zij oorzaak van het heil geworden, 

zowel voor zichzelf als voor de gehele mensheid.’ Ook zegt een niet gering aantal oude kerkvaders 

met hem: ‘De knoop van Eva's ongehoorzaamheid werd ontward door de gehoorzaamheid van 

Maria; wat de maagd Eva heeft gebonden door haar ongeloof, heeft de maagd Maria ontbonden 

door haar geloof.’ Maria met Eva vergelijkend noemen zij Maria ‘de moeder van de levenden’ en 

verklaren herhaaldelijk: ‘de dood kwam door Eva, het leven door Maria.’ 

 

Toch spreekt Maria uit dat Jezus ook haar Verlosser is. 

 

Lucas 1:47 mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland. 

 

Rom. 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. 

 

De RK catechismus laat zien dat Maria nog altijd actief is in de verlossing van de mensen: 

[969] ‘Dit moederschap nu van Maria in de orde van de genade duurt ononderbroken voort, vanaf de 

instemming die zij bij de boodschap in geloof gaf en waarin zij onder het kruis zonder aarzelen 

volhardde, tot aan de eeuwige bekroning van alle uitverkorenen. Want na in de hemel opgenomen 

te zijn, heeft zij niet opgehouden deze heilbrengende taak uit te oefenen, maar door haar 

menigvuldige voorspraak blijft zij (...) voor ons de gaven van het eeuwig heil verwerven (...). 

Daarom wordt de heilige maagd Maria in de kerk aangeroepen met de titels voorspreekster, 

helpster, bijstand en middelares.’ 

 

[966] Bij uw baren hebt gij uw maagdelijkheid behouden, bij uw tenhemelopneming hebt gij de 

wereld niet verlaten, moeder van God: gij zijt teruggekeerd naar de bron des levens, gij die de 

levende God ontving en die door uw gebeden, onze zielen van de dood zult bevrijden.  

 

Er schuilt een enorm geestelijk gevaar in hoe de RK kerk naar Maria kijkt: 

 

2 Cor. 11:3 Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw 

gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. 

 

Heb. 12:2 Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder des 

geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande 

niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 

 

Wie is er gezegend boven alles? Het is zeker niet de toewijding aan Maria. 

 

Lucas 11:27-28 En het geschiedde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de schare haar 

stem verhief en tot Hem zeide: Zalig de schoot, die U heeft gedragen, en de borsten, die Gij hebt 

gezogen.  28 Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren. 

 

Jezus geeft zelfs geen speciale positie aan Maria ten opzichte van andere gelovigen: 
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Mat. 12:46-50 Terwijl Hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten 

en trachtten Hem te spreken te krijgen.  47 En iemand zeide tot Hem: Zie, uw moeder en uw 

broeders staan buiten en trachten U te spreken te krijgen.  48 Maar Hij antwoordde de 

boodschapper en zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders?  49 En Hij strekte zijn hand 

uit over zijn discipelen en zeide: Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.  50 Want al wie doet de 

wil mijns Vaders, die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. 

 

Vele eeuwen voor Christus waren er al religies waar een moedergod met een baby op haar arm werd 

geëerd. Isis, de Egyptische Madonna en haar zoon Horus werden zo populair dat deze meer 

aanbeden werden dan de vadergod. Zo is het nu ook met Maria in de RK kerk. 

 

[2677] Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons (...). Met Elisabeth geven wij uiting aan onze 

verwondering: ‘Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?’ (Lc. 

1,43). Omdat Maria ons Jezus geeft, haar zoon, is zij de Moeder van God en onze moeder; wij kunnen 

haar al onze zorgen en onze verlangens toevertrouwen: zij bidt voor ons, zoals zij voor zichzelf 

gebeden heeft: ‘Mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1,38). Doordat wij ons toevertrouwen aan haar 

gebed, geven wij ons met haar over aan de wil van God: ‘Uw wil geschiede.’  

‘Bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood.’ Doordat wij aan Maria vragen om voor ons 

te bidden, erkennen wij dat wij arme zondaars zijn en richten wij ons tot de ‘moeder van 

barmhartigheid’, tot de volmaakt heilige. Nu, in het heden van ons leven, verlaten wij ons op haar. En 

ons vertrouwen breidt zich uit, zodat wij vanaf nu ‘het uur van onze dood’ in haar handen leggen. 

Moge zij daar aanwezig zijn, zoals zij ook aanwezig was bij de dood aan het kruis van haar zoon, en 

moge zij ons in het uur van ons heengaan opnemen als onze moeder,  om ons te leiden naar haar 

zoon, Jezus, in het paradijs. 

  

DE HERE JEZUS DE KATHOLIEKE MARIA 

VERWEKT DOOR DE HEILIGE GEEST  

DE ZOON VAN GOD DE MOEDER VAN GOD 

GEBOREN ZONDER ZONDE GEBOREN ZONDER ZONDE 

NOOIT GEZONDIGD NOOIT GEZONDIGD 

GELEDEN AAN HET KRUIS GELEDEN AAN HET KRUIS 

LICHAMELIJK OPGEVAREN NAAR DE HEMEL LICHAMELIJK OPGEVAREN NAAR DE HEMEL 

KONING VAN DE HEMEL KONINGIN VAN DE HEMEL 

PRINS VAN DE VREDE KONINGIN VAN DE VREDE 

BRON VAN GENADE VERSTREKKER VAN ALLE GENADE 

VERLOSSER MEDEVERLOSSER 

MIDDELAAR MIDDELARES  

ADVOCAAT ADVOCATE 

TWEEDE ADAM TWEEDE EVA 
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IS DE KATHOLIEKE KERK KATHOLIEK? 
HET KATHOLIEK GELOOF GETOETST AAN GODS WOORD  

LES 3 

DE KATHOLIEKE TRADITIE TEGENOVER GODS WOORD 
 

Iedereen die de naam van Jezus gebruikt, wordt gedwongen een keuze te maken. Het gaat hierbij op 

wie we vertrouwen voor het eeuwig leven. Zijn het de tradities van mensen of is het woord van God 

bepalend?  

 

Hand. 20:29-31 Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, 

die de kudde niet zullen sparen;  30 en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die 

verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.  31 Waakt dan en 

herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder 

tranen terecht te wijzen. 

 

Col. 2:8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 

overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, 

 

Matt. 7:7-13 Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan 

worden.  8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal 

opengedaan worden.  9 Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een 

steen geven?  10 Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven?  11 Indien dan gij, 

hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader 

in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden.  12 Alles nu wat gij wilt, dat u 

de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.  13 Gaat in door de 

enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die 

daardoor ingaan; 

 

Honderden jaren lang heeft de RK kerk het woord van God gedegradeerd door haar eigen tradities 

voorop te stellen. Deze gaan op sommige gebieden direct tegen de Bijbel in. Ze verstoren het woord 

van God of bepaalde zaken worden niet ondersteund door het woord van God. Dit zijn de drie 

manieren waarop de RK kerk faalt om alleen te staan op het woord van God.  

 

Het is duidelijk dat de RK kerk de traditie net zo hoog acht als het woord van God. 

[82] ‘Hieruit volgt dat de kerk, waaraan de overdracht en de interpretatie van de openbaring is 

toevertrouwd, niet uit de heilige Schrift alleen haar zekerheid put omtrent al het geopenbaarde. 

Derhalve moet men beide met éénzelfde liefde, eerbied en respect aanvaarden en vereren.’ 

 

De opvolgers van de apostelen beheren Gods openbaring: 

[81] ‘De heilige overlevering bewaart het woord van God, dat door Christus, de Heer, en door de 

Heilige Geest aan de apostelen is toevertrouwd en geeft het integraal door aan hun opvolgers, opdat 

zij, verlicht door de Geest van de waarheid, dit door hun prediking trouw bewaren, verklaren en 

verspreiden.’ 
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Judas 1:3 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons 

gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het uiterste te 

strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. 

 

Heb. 1:1-2 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de 

profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,  2 die Hij gesteld heeft 

tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. 

 

De zekerheid dat Maria’s lichaam naar de Hemel gevaren is: 

[966] ‘Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde, na het 

voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en 

door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de 

Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood.’ De tenhemelopneming van de heilige Maagd 

is een bijzondere deelname aan de verrijzenis van haar Zoon en een vooruitlopen op de verrijzenis 

van de andere christenen:  

Bij uw baren hebt gij uw maagdelijkheid behouden, bij uw tenhemelopneming hebt gij de wereld niet 

verlaten, moeder van God: gij zijt teruggekeerd naar de bron des levens, gij die de levende God 

ontving en die door uw gebeden, onze zielen van de dood zult bevrijden. 

 

1 Cor. 15:20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen 

zijn. 

 

1 Cor. 15:23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus 

zijn bij zijn komst; 

 

De doop van kinderen: 

[1250] ‘De kerk en de ouders zouden het kind dan ook de onschatbare genade om kind van God te 

worden, ontzeggen, indien zij het niet kort na de geboorte zouden laten dopen.’ 

 

Joh. 1:12-13 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om 

kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;  13 die niet uit bloed, noch uit de wil des 

vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. 

 

De doop (water) geeft door de Heilige Geest wedergeboorte: 

[1213] Door het Doopsel zijn wij van de zonde bevrijd en, herboren tot kinderen van God, worden wij 

ledematen van Christus, ingelijfd in de Kerk en haar zending deelachtig gemaakt: ’Het doopsel is het 

sacrament van de wedergeboorte door het water in het woord.’  

 

Hand. 10:47 Zou iemand het water kunnen weren, om dezen te dopen, die evenals wij de heilige 

Geest hebben ontvangen? 
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Celibaat voor alle gewijde dienaren in de RK Kerk: 

[1579] Behalve de permanente diakenen worden alle gewijde dienaars van de Latijnse kerk 

gewoonlijk gekozen onder gelovige mannen die celibatair leven en de wil hebben het celibaat te 

onderhouden ‘omwille van het rijk der hemelen’ (Mt. 19:12). 

 

1 Cor. 9:5 Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen gelijk ook de 

andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas? 

 

Heilige dagen moeten gehouden worden: 

[2192] ‘Op zondag en op andere verplichte feestdagen zijn de gelovigen verplicht aan de mis deel te 

nemen.’ 

 

Gal. 4:9-11 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij 

thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan 

dienstbaar wilt maken?  10 Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar.  11 Ik vrees, 

dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb. 

 

Onbevlektheid van Maria: 

[491] De gelukzalige maagd Maria is bij het eerste ogenblik van haar ontvangenis door een 

bijzondere genadegave en voorrecht van de almachtige God met het oog op de verdiensten van 

Christus Jezus, de Verlosser van het menselijk geslacht, gevrijwaard van elke smet van de erfzonde. 

 

Rom. 5:12 Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde 

de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben; 

 

Rom. 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, 

 

Aflaten: 

[1471] ‘De aflaat is de kwijtschelding ten overstaan van God van tijdelijke straffen voor zonden die, 

wat de schuld betreft, reeds vergeven werden; de goed ingestelde gelovige kan deze kwijtschelding 

onder bepaalde welomschreven voorwaarden verwerven door toedoen van de kerk die als 

beheerster van de verlossing met gezag de schat der voldoeningen van Christus en de heiligen 

uitdeelt en toepast.’ 

 

‘De aflaat is gedeeltelijk of vol, naargelang hij iemand geheel of gedeeltelijk verlost van de tijdelijke 

straffen die voor de zonde verschuldigd zijn.’ Elke gelovige kan de aflaten voor zichzelf verdienen of 

toepassen op overledenen. 

 

Psalm 49:8-9 Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch Gode zijn losprijs betalen,  9  te hoog 

immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend. 

 

Hand. 8:18-23 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd 

gegeven, bood hij hun geld aan,  19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de 

handen opleg, hij de heilige Geest ontvange.  20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten 
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verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.  21 Gij hebt part 

noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God.  22 Bekeer u van deze uw boosheid 

en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden;  23 want ik zie, dat gij 

gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een warnet van ongerechtigheid. 

 

Rechtvaardiging door geloof en werken: 

 “Als iemand zegt: door het geloof alleen wordt de goddeloze gerechtvaardigd, zó, dat hij daaronder 

verstaat dat er niets anders nodig is om mee te werken om tot de genade van rechtvaardiging te 

komen en het helemaal niet nodig is dat hij door zijn eigen wilsbeweging zich voorbereidt en toerust, 

hij zij verdoemd.” [concilie van Trente, 6de sessie, canon 9] 

 

Rom. 3:24-26 Worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus 

Jezus.  25 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn 

rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods 

gepleegd waren, had laten geworden -  26 om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de 

tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof 

in Jezus is. 

 

Rom. 3:28 Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder 

werken der wet. 

 

Rom. 4:5  Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze 

rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, 

 

De kerk die de Bijbel alleen mag interpreteren: 

[100]De opdracht het woord van God authentiek te verklaren is alleen toevertrouwd aan het 

leergezag van de Kerk: de paus en de bisschoppen in verbondenheid met hem.  

 

2 Cor. 4:2 Maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, 

daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht 

brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. 

 

1 Joh. 2:27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt 

niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig 

is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 

 

Maria verhoogd tot middelares van genade: 

[969] ‘Want na in de hemel opgenomen te zijn heeft zij niet opgehouden deze heilbrengende taak uit 

te oefenen, maar door haar menigvuldige voorspraak blijft zij (...) voor ons de gaven van het eeuwig 

heil verwerven (...). Daarom wordt de heilige maagd Maria in de kerk aangeroepen met de titels 

voorspreekster, helpster, bijstand en middelares.’ 

 

1 Tim. 2:5 Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus 

Jezus, 



©2010 Bijbelgemeente Ebenezer.  Alle rechten voorbehouden. 
 

18 

 

Lucas 11:27-28 En het geschiedde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de schare haar 

stem verhief en tot Hem zeide: Zalig de schoot, die U heeft gedragen, en de borsten, die Gij hebt 

gezogen.  28 Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren. 

 

Toevoegen aan genade door goede werken: 

[2027] Niemand kan de eerste genade verdienen die aan de oorsprong ligt van de bekering. Bewogen 

door de heilige Geest kunnen wij voor onszelf en voor anderen de genaden verdienen die nodig zijn 

om tot het eeuwig leven te komen, evenals de noodzakelijke tijdelijke goederen.  

 

Rom. 11:6 Indien het nu door genade is, dan is het niet meer uit werken; anders is de genade 

geen genade meer. 

 

De onfeilbaarheid van de paus: 

[890] Om dit dienstwerk te vervullen heeft Christus de herders begiftigd met het charisma van de 

onfeilbaarheid inzake geloof en zeden. 

 

Gal. 1:11-14 Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, hetwelk door mij verkondigd 

is, niet is naar de mens.  12 Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar 

door openbaring van Jezus Christus.  13 Want gij hebt gehoord van mijn vroegere wandel in het 

Jodendom: ik heb de gemeente Gods bovenmate vervolgd en getracht haar uit te roeien,  14 en in 

het Jodendom heb ik het verder gebracht dan vele van (mijn) tijdgenoten onder mijn volk, als 

hartstochtelijk ijveraar voor mijn voorvaderlijke overleveringen. 

 

Petrus, de rots waarop de kerk gebouwd is: 

[552] Omwille van het geloof dat Petrus heeft beleden, zal hij de onwankelbare rots van de kerk 

blijven. 

Ef. 2:20 Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de 

hoeksteen is. 

 

De paus is het hoofd van de kerk: 

[882] De paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, ‘is het blijvend en zichtbaar beginsel en 

fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen.’ ‘De paus 

van Rome immers heeft, juist krachtens zijn ambt als plaatsvervanger van Christus en herder over de 

gehele kerk, de volledige, hoogste en universele macht, die hij altijd vrij kan uitoefenen.’ De paus, 

bisschop van Rome en opvolger van Petrus, ‘is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van 

de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen.’  

 

Col. 1:18-20 Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit 

de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19 Want het heeft de ganse volheid 

behaagd in Hem woning te maken,  20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed 

zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij 

wat in de hemelen is. 
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Gebeden voor de doden: 

[1479] Aangezien ook de overleden gelovigen, die zich in de louteringstoestand bevinden, leden zijn 

van de ene gemeenschap der heiligen, kunnen wij ze, onder andere door voor hen aflaten te 

verkrijgen, helpen bij het uitboeten van de tijdelijke zondestraffen. 

 

Heb. 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel, 

 

Gebeden tot de doden: 

[2677] Doordat wij aan Maria vragen om voor ons te bidden, erkennen wij dat wij arme zondaars zijn, 

en richten wij ons tot de ‘moeder van barmhartigheid’, tot de volmaakt heilige. ‘Nu’, in het heden 

van ons leven, verlaten wij ons op haar. En ons vertrouwen breidt zich uit, zodat wij vanaf nu ‘het uur 

van onze dood’ in haar handen leggen. 

 

Deut. 18:10-12  10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter 

door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of 

tovenaar,  11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest 

ondervraagt of die de doden raadpleegt.  12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een 

gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg. 

 

Priester die offers brengt voor de zonden: 

[1369] Door de bediening van de priesters wordt het geestelijk offer van de gelovigen tot voltooiing 

gebracht in vereniging met het offer van Christus, de enige middelaar, dat door handen van de 

priesters, in naam van heel de kerk, in de eucharistie op onbloedige en sacramentele wijze wordt 

opgedragen, totdat de Heer zelf wederkomt. 

[1414] De eucharistie als offer wordt ook opgedragen als eerherstel voor de zonden van de levenden 

en de doden, en om van God geestelijke of tijdelijke gunsten te verkrijgen.  

 

Heb. 10:18 Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer (nodig). 

 

Vagevuur om van zonden gereinigd te worden: 

[1030] Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, maar nog niet volkomen gelouterd 

zijn, ondergaan, hoewel ze reeds van hun eeuwig heil verzekerd zijn, na hun dood een loutering ten 

einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven om in de vreugde van de hemel te kunnen 

binnengaan.  

 

Heb. 1:3 De afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door 

het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich 

gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, 

 

Heb. 10:10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van 

Jezus Christus. 

 

Heb. 10:14 Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. 

 



©2010 Bijbelgemeente Ebenezer.  Alle rechten voorbehouden. 
 

20 

Rozenkrans: 

[971] De heilige Maagd ‘geniet terecht van de kant van de kerk een bijzondere verering. ….ze vindt 

haar uitdrukking in de liturgische feesten die aan de Moeder Gods gewijd zijn, en in het gebed tot 

Maria, zoals de rozenkrans, ‘samenvatting van heel het evangelie.’ 

 

Matt. 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij 

menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. 

 

Het tweede gebod verwijderd: 

[2142] Het tweede gebod schrijft ons voor de naam van de Heer te eerbiedigen . Evenals het eerste 

gebod behoort het tweede tot de deugd van godsvrucht en het regelt in het bijzonder ons 

woordgebruik in verband met alles wat heilig is. 

 

Ex. 20:4-5  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, 

noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.  5 Gij zult u 

voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de 

ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht 

van hen die Mij haten, 

 

Iconen, beelden en kruisen: 

[1161] Volgens de goddelijk geïnspireerde leer van onze heilige vaderen en de overlevering van de 

katholieke kerk, waarvan we weten dat zij de overlevering is van de heilige Geest die in haar woont, 

bepalen wij in alle zekerheid en nauwkeurigheid dat, net zoals de afbeelding van het kostbaar en 

levenschenkend kruis, ook de vererenswaardige en heilige beeltenissen, of ze geschilderd zijn of in 

mozaïek of op welke passende wijze ook vervaardigd, in de heilige kerken van God aangebracht 

moeten worden, op de heilige vaten of gewaden, op muren en schilderijen, in de huizen en langs de 

wegen; zowel het beeld van onze Heer, God en Verlosser, Jezus Christus, als van onze ongerepte en 

heilige Moeder Gods, van de eerbiedwaardige engelen en van alle heiligen en rechtvaardigen. 

 

Rom. 1:22-23  Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden,  23 en zij hebben de majesteit van 

de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, 

van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 

 

Rom. 1:25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel 

vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

 

De mis is een opnieuw verschijnen van Jezus en moet aanbeden worden: 

[1367] Het offer van Christus vormt met het offer van de eucharistie één enkel offer: ‘De offergave is 

één en dezelfde: door het priesterlijk dienstwerk offert nu dezelfde die eertijds aan het kruis zichzelf 

ten offer opdroeg; alleen de wijze van offeren is verschillend’: ‘In dit goddelijk offer dat tijdens de mis 

voltrokken wordt, is dezelfde Christus, die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis op bloedige 

wijze offerde, aanwezig en Hij wordt op onbloedige wijze geofferd.’ 
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[1377] De eucharistische tegenwoordigheid van Christus begint op het ogenblik van de consecratie 

en duurt zolang de eucharistische gedaanten blijven bestaan. Christus is geheel aanwezig in elk van 

beide gedaanten en geheel in elk deel ervan, zodat door het breken van het brood Christus niet 

opgedeeld wordt. 

 

Heb.9:26 Want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans 

is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door zijn offer de zonde weg te 

doen. 

 

Transsubstantiatie: het brood en de wijn worden Jezus: 

[1413] Door de consecratie geschiedt de transsubstantiatie van het brood en de wijn in het lichaam 

en het bloed van Christus. Onder de geconsacreerde gedaanten van brood en wijn is de levende en 

verheerlijkte Christus zelf aanwezig op waarachtige, werkelijke en wezenlijke wijze, zijn lichaam en 

zijn bloed, met zijn ziel en zijn godhead 

 

Matt. 24:23  Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. 

 

Matt. 24:27  27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de 

komst van de Zoon des mensen zijn. 

 

Hand. 1:11  Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze 

wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 

 

Dagelijkse zonden: 

[1863] De dagelijkse zonde verzwakt de liefde; ze geeft blijk van een ongeordende begeerte naar 

geschapen dingen; ze belet de vooruitgang van de ziel in de beoefening van de deugden en de 

praktijk van het zedelijk goede; ze verdient tijdelijke straffen. De vrijwillige dagelijkse zonde die 

zonder berouw blijft, brengt ons stilaan ertoe een doodzonde te bedrijven. Toch breekt de dagelijkse 

zonde het verbond met God niet. Ze is menselijk herstelbaar met Gods genade. ‘Ze berooft niet van 

de heiligmakende genade en van de liefde, en dus ook niet van de eeuwige zaligheid.’ 

 

Jac. 2:10 Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan 

alle (geboden).  

 

Rom. 6:23  Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood,  

 

Ezech. 18:4  De ziel die zondigt, die zal sterven. 

 

Conclusie: 

Het bewijs is overduidelijk. Het is onmogelijk om zowel het woord van God te geloven en de tradities 

van de RK kerk. God heeft de waarheid gegeven in zijn geschreven woord en niet in de tradities van 

mensen. We moeten de soevereine Heer dienen en gehoorzamen. Ons levenslot ligt in Zijn handen, 

niet in die van de bisschoppen en priesters.  
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Denk eraan: 

Rom. 10:17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus. 

 

1 Cor. 15:2-4 Waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zó vasthoudt, als ik het u 

verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn.  3 Want vóór alle dingen heb 

ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de 

Schriften,  4 en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften, 

 

Het evangelie is ‘naar de schriften’ en niet naar de tradities van de RK kerk. De Bijbel geeft 

waarschuwingen te over om niet op tradities van mensen te vertrouwen, maar op het woord van 

God. 

De Bijbel is voldoende en genoegzaam, compleet en volledig om dat geweldige evangelie van Jezus 

Christus te brengen. We hebben niets anders nodig, geen tradities en geen andere boeken, maar het 

woord alleen. 
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IS DE KATHOLIEKE KERK KATHOLIEK? 
HET KATHOLIEK GELOOF GETOETST AAN GODS WOORD  

LES 4 

IS EEN ROOMS-KATHOLIEK EEN CHRISTEN? 
 

Is een katholiek werkelijk een christen of is hij een oxymoron2. We moeten de groepen dan wel even 

definiëren. Een christen is een persoon die het Bijbelse evangelie gelooft. Een katholiek is iemand die 

de leer en de traditie van de RK kerk onderschrijft. Het woordenboek omschrijft een oxymoron als 

een nauwe verbinding van twee tegenovergestelde begrippen (bv. een jeugdige grijsaard). Sommige 

mensen zullen de katholieken als christenen zien. Het is tenslotte een christelijke denominatie. 

Anderen zien katholieke christenen inderdaad als een oxymoron. We willen in dit hoofdstuk laten 

zien dat een christelijke katholiek een oxymoron is. Het is een contradictie in terminologie en wel om 

twee redenen:  

 

 De RK leer over de verlossing van de mensen gaat in tegen de Bijbelse leer. 

 Het is onmogelijk om twee tegenovergestelde mogelijkheden te geloven. 

 

Er zijn christenen die in de RK kerk komen, maar omdat ze het Bijbelse evangelie geloven, zijn ze 

geen katholieken meer, maar christenen.  

 

De Bijbel: 

[119] Een katholiek gelooft dat de kerk gezag heeft over de Bijbel. Hoe de Bijbel geïnterpreteerd 

moet worden, is uiteindelijk een zaak van de RK kerk. Zij hebben van God de opdracht gekregen om 

deze opdracht uit te voeren. Daarbij bepalen zij hoe de Bijbel geïnterpreteerd moet worden.  

 

Een christen gelooft dat de Bijbel gezag heeft over de kerk (2 Tim. 3:16): 

 

2 Tim. 3:16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, 

te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 

 

2 Cor. 4:2 maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen 

aanbeveling zijn voor het oog van God. 

 

Rechtvaardiging: 

Een christen gelooft in rechtvaardiging door geloof alleen omdat God dit éénmalig doet en dat is 

onomkeerbaar (Rom. 8:30). ‘Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de 

goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.’  (Rom. 4:5) 

Een katholiek moet herhaaldelijk gerechtvaardigd worden door de sacramenten en werken nadat hij 

de genade van rechtvaardiging heeft verloren door een zware zonde. Het boetesacrament biedt hun 

                                                           

2
 Een oxymoron is een stijlfiguur waarbij twee woorden die elkaar in hun letterlijke betekenis tegenspreken 

toch worden gecombineerd tot één begrip. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stijlfiguur
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een nieuwe gelegenheid om zich te bekeren en de genade van de rechtvaardiging terug te vinden. 

[1446] 

 

Wedergeboorte: 

Een christen gelooft dat hij wordt wedergeboren door de doop van de Heilige Geest. ‘Want door één 

Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, 

en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.’ (1 Cor. 12:13) ‘dat God u als eerstelingen Zich verkoren 

heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.’ (2 Tess. 2:13) 

 

Een katholiek gelooft dat de doop redt. Zo geeft het water van het doopsel werkelijk aan dat onze 

geboorte tot het goddelijk leven ons in de heilige Geest geschonken wordt. [694] 

 

Verlossing: 

 

Ef. 2:8-9 Een christen is verlost door de onverdiende genade van God. Want ‘door genade zijt gij 

behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;  9 niet uit werken, 

opdat niemand roeme.’ 

  

Een katholiek gelooft dat bewogen door de heilige Geest en de liefde, wij - voor onszelf en voor 

anderen - de genade verdienen, die nuttig is voor onze heiliging, …. alsook voor het verkrijgen van 

het eeuwig leven.  

 

Ef. 2:10 Een christen is gered om goede werken te doen als gevolg van de wedergeboorte. ‘Want 

zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren 

bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.’  

 

[1129] Een katholiek is gered door goede werken. De sacramenten van het nieuwe verbond zijn 

nodig voor de verlossing. 

 

Ef. 1:13-14 Een christen is gered voor de eeuwigheid. ‘Ook gij, nadat gij het woord der 

waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, 

ook verzegeld met de heilige Geest der belofte,  die een onderpand is van onze erfenis.’  

 

[1035] Een katholiek is gered totdat hij een zware zonde begaat. ‘De zielen van hen die sterven in 

staat van doodzonde, dalen onmiddellijk na de dood af in de hel, waar zij de straffen van de hel, ‘het 

eeuwige vuur’ … 

 

2 Cor. 5:20 Een christen gelooft dat er verlossing is voor mensen buiten de kerk. Wij zijn dus 

gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande;  

 

[846] Katholieken moeten steunen op de heilige Schrift en de overlevering, dat deze pelgrimerende 

Kerk noodzakelijk is voor de verlossing. Mensen kunnen niet gered worden als ze weigeren lid te 

worden van de katholieke kerk. Zeker als ze heel goed weten dat God door middel van Jezus Christus 

de katholieke Kerk als noodzakelijk hiervoor heeft gesticht  
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1 Joh. 1:7 Een christen is gered door het bloed van Christus, gereinigd van al onze zonden. 

 

Een katholiek is gereinigd door het vagevuur. Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, 

maar nog niet volkomen gelouterd zijn, ondergaan, hoewel ze reeds van hun eeuwig heil verzekerd 

zijn, na hun dood een loutering ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven om in de vreugde 

van de hemel te kunnen binnengaan. De kerk noemt deze laatste loutering van de uitverkorenen, die 

geheel verschillend is van de straf van de verdoemden, vagevuur. 

 

Heiligen en priesters: 

 

Ef. 4:11-12 Christenen geloven dat ze een heilige worden als ze door de doop van de heilige 

Geest gedoopt worden in het lichaam van Christus. 

 

Een katholiek gelooft dat de paus het recht heeft om sommige gelovigen heilig te verklaren, d.w.z. 

door plechtig af te kondigen dat deze gelovigen op heldhaftige wijze de deugden hebben beoefend 

en geleefd hebben in trouw aan Gods genade, dan erkent de kerk de kracht van de Geest van 

heiligheid die in haar is.  

 

1 Petrus 2:9 Een christen is een priester. ‘Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk 

priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom.’ 

 

[1120-1131]Een katholiek heeft een priester nodig. Een priester is een opvolger van de apostelen en 

garandeert dat Christus werkelijk geestelijk leven geeft in de sacramenten. 

 

Het avondmaal: 

 

1 Cor. 11:24 Een christen gelooft dat het avondmaal een herinnering is: ‘Tot mijn gedachtenis’. 

 

[1367] Een katholiek gelooft dat het avondmaal een offer is. Het offer van Christus vormt met het 

offer van de eucharistie één enkel offer: ‘De offergave is één en dezelfde: door het priesterlijk 

dienstwerk offert nu dezelfde die eertijds aan het kruis zichzelf ten offer opdroeg; alleen de wijze van 

offeren is verschillend. ‘In dit goddelijk offer dat tijdens de mis voltrokken wordt, is dezelfde Christus, 

die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig en Hij wordt op 

onbloedige wijze geofferd.’  

 

Joh. 1:12 Een christen ontvangt Jezus Christus éénmalig in zijn hart. ‘Doch allen, die Hem 

aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn 

naam geloven.’  

 

2 Cor. 1:21-22 ‘God, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Geest tot onderpand in onze harten 

gegeven heeft.’  
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[1374-1378] Een katholiek erkent en gelooft dat hij Jezus Christus fysiek en herhaaldelijk ontvangt in 

zijn maag. In het allerheiligste sacrament van de Eucharistie zijn ‘het lichaam en bloed van onze Heer 

Jezus Christus samen met zijn ziel en zijn godheid, en bijgevolg de gehele Christus, waarachtig, 

werkelijk en wezenlijk tegenwoordig.’ ‘Deze tegenwoordigheid wordt 'werkelijk' genoemd, niet bij 

wijze van uitsluiting, alsof de andere vormen van tegenwoordigheid niet 'werkelijk' waren, maar bij 

wijze van uitnemendheid, omdat zij wezenlijk is, en omdat door haar de gehele Christus, God en 

mens, tegenwoordig gesteld wordt.’  

 

Veroordeling: 

Een christen is veroordeeld door de RK kerk. Meer dan  100 vervloekingen zijn door de RK kerk 

beschreven in het concilie van Trente. Deze vervloekingen worden alleen opgeheven als een christen 

terugkeert naar de RK kerk en zich schaart onder het gezag van de paus.  

 

Joh. 12:48 Een katholiek is veroordeeld door het woord van God. Er is een Rechter, Jezus Christus. 

Al wie mij verwerpt, zegt Jezus, en mijn woorden niet aanneemt, heeft één, die hem oordeelt: het 

woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 

 

Gal. 1:6-9 Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, 

afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!   

 

Conclusie: 

Als we deze dertien leerstellingen van de RK kerk zien, dan kunnen we stellen dat een RK christen 

een oxymoron is. Dit moet kenbaar gemaakt worden. Een katholiek die gelooft dat hij of zij een 

christen is, moet liefdevol terechtgewezen worden. 

 

Gods woord is de waarheid (Joh. 17:17). Het is objectief, gezaghebbend en genoegzaam. We moeten 

de werken van satan kenbaar maken en zij die gebonden zijn, vrijmaken van de leugen. Het is de 

‘vader van de leugen’ die er op uit is om waarheid en leugen te mengen. Als waarheid en leugen 

gemixt worden, is dit nooit nadelig voor de leugen. Het laagje geestelijkheid en Bijbelse waarheid 

over het evangelie van de RK kerk verleidt velen, zowel katholieken als protestanten.  
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IS DE KATHOLIEKE KERK KATHOLIEK? 
HET KATHOLIEK GELOOF GETOETST AAN GODS WOORD  

LES 5 

DE KERK VAN DE APOSTELEN OF DE KERK VAN DE AFVALLIGEN? 
 

Is de RK kerk werkelijk gebouwd op Christus? Of zijn ze een andere weg ingegaan en hebben ze de 

leerstellingen van de apostelen verworpen? 

Hier is de Reformatie eigenlijk mee begonnen. Er kwam een scherpe scheiding tussen de 

evangelische kerk en de RK kerk. Vandaag de dag zijn de lijnen niet meer zo duidelijk en zijn er 

evangelische gelovigen aan beide kanten van de lijn te vinden. De Bijbel staat vol met 

waarschuwingen tegen valse leraren. Judas 3 geeft aan dat we moeten strijden voor het geloof als 

het dreigt gestolen te worden. ‘Want er zijn zekere mensen binnengeslopen - reeds lang tevoren tot 

dit oordeel opgeschreven - goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en 

onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.’(Judas 1:4) Judas omschrijft de afvalligen. 

Ze zijn goddeloos, door Gods soevereine gezag te ondermijnen met hun eigen gezag. Ze verdraaien 

genade in iets dat gekocht en verdiend kan worden. Ze verdraaien het evangelie van genade in een 

evangelie van werken. Ze miskennen Christus soevereine heerschappij en geven dat aan een ander. 

Ze geloven de woorden van Christus niet en erkennen de genoegzaamheid van Zijn offer niet. Zo 

worden de gelovigen misleid. Laten we eens zien hoe het met de RK kerk staat. 

 

Afvalligen leren een ander evangelie: 

De RK kerk verandert het evangelie van genade alleen om gered te worden, in een werkevangelie. Er 

zijn toegevoegde voorwaarden om verlost te worden: de doop [1257], lid zijn van de kerk [845] en de 

sacramenten [1129]. Daarbij zijn ook nog eens gehoorzaamheid aan de wetten [2068], goede werken 

[1821] en het offer van de mis [1405] nodig om werkelijk verlost te worden. Dit is een ander 

evangelie, wat door Paulus vervloekt wordt (Gal. 1:6-9). Het gaat er niet om wat wij doen om 

rechtvaardig te worden. Het gaat er om wat voor ons is gedaan om rechtvaardig te zijn. Helaas moet 

elke RK gelovige zijn eigen verlossing verdienen [1477]. 

 

Afvalligen verloochenen de verlossing door Christus alleen: 

De RK kerk leert dat een katholiek door aflaten kan bijdragen aan het verwerven van eigen heil, maar 

ook aan dat van anderen [1477]. De paus pretendeert dat hij de macht bezit om de verdiensten van 

een zondaar over te plaatsen op de ander. ‘De aflaat is de kwijtschelding ten overstaan van God van 

tijdelijke straffen voor zonden die, wat de schuld betreft, reeds vergeven werden; de goed ingestelde 

gelovige kan deze kwijtschelding onder bepaalde welomschreven voorwaarden verwerven door 

toedoen van de kerk die als beheerster van de verlossing met gezag de schat der voldoeningen van 

Christus en de heiligen uitdeelt en toepast.’ ‘Bovendien behoort tot deze schat ook de werkelijk 

onmetelijke, onuitputtelijke en steeds nieuwe waarde die de gebeden en goede werken van de 

heiige Maagd Maria en van alle heiligen voor God vertegenwoordigen.’ [1471-1479] 

 

Psalm 49:8-9 De Bijbel daarentegen laat zien dat: ‘Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch 

Gode zijn losprijs betalen,  9 te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos 

ontoereikend.’  
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Helaas is het niet alleen zo dat de RK kerk een ander evangelie brengt, ze veroordeelt tevens 

iedereen die gelooft in het glorieuze evangelie van genade alleen.  

 

Ze veroordelen iedereen die gelooft dat je geloofszekerheid kan hebben: 

Joh. 10:28 Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en 

niemand zal ze uit mijn hand roven. 

 

Joh. 12:48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het 

woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. 

 

De RK kerk moet inzien hoe serieus de gevolgen zijn van de weg die zij bewandelt en wat Gods woord 

hierover zegt.  

 

Afvalligen ontkennen de genoegzaamheid van Jezus offer: 

De RK kerk leert dat het offer van Jezus niet genoegzaam is (sufficiënt) om alle schuld en straf van de 

zonde weg te nemen. Ze leren namelijk dat er een reinigingsvuur is; het vagevuur: ‘tot het vagevuur 

toegelaten werden om boete te doen’ [1475]. De leer van het vagevuur staat haaks op het volledige 

verlossingsoffer van Christus en is dus een ontkenning van de genoegzaamheid ervan. Toch worden 

de RK gelovigen opgeroepen om het aan te nemen als genade. ‘De christen moet zich inspannen 

deze tijdelijke zondestraffen als een genade te aanvaarden.’ [1473] De paus heeft de mogelijkheid 

om hen uit het vagevuur te halen, maar weigert dit te doen, behalve als er een aflaat gegeven of 

gedaan is. ‘Vanaf de eerste tijden heeft de kerk de nagedachtenis van de overledenen geëerd door 

voor hen voorbeden te verrichten en vooral door voor hen het offer van de eucharistie op te dragen, 

opdat zij na gelouterd te zijn, kunnen komen tot de gelukzalige aanschouwing van God. De kerk 

beveelt ook aalmoezen, aflaten en werken van boetvaardigheid aan ten gunste van de 

overledenen.’[1032] 

 

Het komt er eigenlijk op neer dat de RK kerk leert dat elke gelovige zijn eigen kruis moet dragen voor 

zijn eigen zonden en de zonden van anderen, wat een enorme tegenstelling is . Het kruis van de 

zondeloze en volmaakte Verlosser wordt niet als genoegzaam en volledig geacht om de mensen van 

zonden te reinigen. Het kruis van zondaars daarentegen wordt gezien als genoegzaam en volledig om 

te doen wat Christus niet kon. Geen enkele priester kan de katholiek vertellen hoeveel aflaten er 

nodig zijn en hoelang iemand moet lijden voor elke zonde. Dit systeem houdt de katholieke gelovige 

in gevangenschap en zo is hij totaal overgeleverd aan de genade en barmhartigheid van de kerk. 

Luister eens naar de schrijver van de Hebreeën: ‘Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen 

volmaakt, die geheiligd worden (Heb. 10:14). Christus heeft ‘na de reiniging der zonden tot stand 

gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge’ (Heb.1:3). 

 

Afvalligen ontkennen dat het offer van Christus is volbracht: 

De RK kerk leert dat het offer van Christus zich elke dag opnieuw herhaalt op het altaar voor de 

levenden en de doden [1414]. Dit wordt gedaan om zonden te vergeven en de toorn van God te 

bekoelen.  
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De Bijbel leert dat het avondmaal een herdenking is, een herinnering aan het volmaakte en volledige 

offer van Christus. De RK kerk leert dat Christus elke keer opnieuw wordt gedood als de mis wordt 

opgedragen. Het offer van Christus vormt met het offer van de eucharistie één enkel offer: ‘De 

offergave is één en dezelfde: door het priesterlijk dienstwerk offert nu dezelfde die eertijds aan het 

kruis zichzelf ten offer opdroeg; alleen de wijze van offeren is verschillend.’ [1367] Rome onderwijst 

dat de priester de kracht en macht heeft om Jezus uit de hemel te doen neerdalen, waardoor de 

hostie en de wijn door middel van transsubstantie werkelijk veranderen in het bloed en lichaam van 

Christus, met alle goddelijkheid die bij God hoort. Nadat de almachtige God verlaagd is tot een 

levenloos stuk brood, houdt de priester het omhoog om aanbeden te worden. De priester brengt dan 

het offer van Christus opnieuw bij de Vader in de hemel. Wat een tegenstelling is er in de woorden 

van Paulus: ‘Dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen 

heerschappij meer over Hem.  10 Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens en voor altijd 

gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God’ (Rom. 6:9-10). Alleen een afvallige zegt dat 

Christus aanwezig is in het sacrament, terwijl Hij dat niet is. Jezus zelf waarschuwde hiervoor door te 

zeggen: ‘Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet.’ (Mat.24:23) Het offer van Jezus is volbracht 

na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, … 

Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer nodig (Heb. 10:12, 18). 

Door de woorden van Jezus ‘het is volbracht’ te ontkennen, wordt één van de meest essentiële 

fundamenten van het Bijbelse geloof ontkend (Joh. 19:31). Als het werk van de verlossing niet 

volbracht is, heeft niemand meer hoop en is de hele mensheid op weg naar de hel.  

 

Afvalligen ontkennen de genoegzaamheid en het gezag van Gods woord: 

De RK kerk leert duidelijk dat de traditie gelijk is aan het woord van God en ook zo vereerd en geëerd 

moet worden. Dit was al het geval in de tijd van Jezus. Tradities werden boven de Bijbel geplaatst. De 

traditie werd door Jezus dan ook scherp veroordeeld als het zuivere woord van God in het gedrang 

kwam (Markus 7:6-13). Afvalligen laten zien dat ze geen ontzag en eerbied hebben voor Gods woord 

doordat ze hun eigen gezag en autoriteit ervoor in de plaats zetten. Het tweede gebod is niet 

opgenomen in de RK versie van de tien geboden. In de 16de eeuw werden de apocriefe boeken aan 

de canon toegevoegd om de leerstellingen van het vagevuur gestalte te geven. Wederom heeft de 

Bijbel het laatste woord: ‘Alle woord Gods is gelouterd; hun, die bij Hem schuilen, is Hij ten schild. 

Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.’ 

(Spr. 30:5-6)  

 

Afvalligen eisen een andere middelaar dan Christus: 

De RK kerk eist dat iedereen binnen de kerk zich onder het gezag van de paus schaart. ‘De paus van 

Rome immers heeft, juist krachtens zijn ambt als plaatsvervanger van Christus en herder over de 

gehele kerk, de volledige, hoogste en universele macht, die hij altijd vrij kan uitoefenen.’ [882] Hij is 

de onfeilbare herder van de gemeente op aarde. Een katholiek wordt verteld dat hij alleen van 

zonden vrij kan komen als hij de zonden aan een priester belijdt. Daarbij is Maria ook nog eens tot 

medeverlosser benoemd door de RK kerk. Terwijl de Bijbel zo duidelijk is: er is maar één Middelaar 

tussen God en mensen en dat is Jezus Christus alleen (1 Tim. 2:5). Jezus alleen is heilig, zuiver, apart 

gezet van zondaren en verhoogd aan de rechterhand van God (Heb. 7:26). 
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Conclusie: 

Is de RK kerk een afvallige kerk? Het bewijs is overduidelijk. Dit moet verteld worden, in liefde en 

waarheid, met grote overtuiging. Miljoenen dierbare zielen staan op het spel. Het is duidelijk, de RK 

kerk is afgevallen van het geloof van de apostelen zoals alleen de Bijbel dat leert.  

 

Hoe moeten we reageren naar Rooms-katholieken? We moeten gehoorzaam zijn aan Gods woord 

om hen terug te roepen tot het ware geloof, weg van de afvallige leer (Openb. 18:4). We moeten hen 

oproepen tot berouw en inkeer en hen discipelen maken van Jezus. We moeten de valse leer 

weerleggen (2 Tim. 4:2) en hun duistere praktijken bloot leggen (Ef. 5:11), strijdende voor het geloof 

eens en voor altijd aan ons gegeven (Judas 3). We moeten de mensen mijden die de gezonde leer 

niet willen horen (Rom. 16:17). Waarheid kan nooit verdund en geofferd worden voor vrede. We 

moeten voor de waarheid staan.  
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IS DE KATHOLIEKE KERK KATHOLIEK? 
HET KATHOLIEK GELOOF GETOETST AAN GODS WOORD  

LES 6 

EVANGELISATIE 
 

Het evangelie voor katholieken: 

 

1) Wat is de bron van gezag? 

 

a) De katholieke kerk gelooft dat traditie in gezag gelijk is aan de Bijbel. De Bijbel bestrijdt dit. 

 

b) De Bijbel is de enige bron van gezag. (2 Tim. 3:16-17; 1 Kor. 15:1-4).  

 

c) De enige vraag die gesteld moet worden is zoals Paulus zegt: ‘Wat zegt het schriftwoord?’ 

We worden gewaarschuwd om niet buiten de schrift te gaan (1 Kor. 4:6). De woorden van de 

Bijbel zijn de woorden van Christus (Rom. 10:17). 

 

d) Niet de traditie is de waarheid, maar de woorden van God alleen. (Ps. 119:160; 2 Tim. 3:15-

16; Heb. 4:12; 2 Pet. 1:19-21)   

 

2) De bron zelf onderzoeken 

a) Iedereen moet de Bijbel zelf doorzoeken en zich niet zomaar laten onderwijzen door de 

‘specialisten’.  

 

b) Paulus spreekt elke persoon aan om in zijn eigen geweten na te gaan of het juist is wat er 

geleerd en onderwezen wordt. (Hand. 17:11; 2 Cor. 4:2) 

 

De mensen en ook de paus zijn niet feilloos 

a) Petrus was fout (Gal. 2:11-14; Matt. 16:23; Joh. 13:37-38). 

 

b) Vertrouw niet op mensen (Jer. 17:5-7; Ps. 118:8; Ps. 146:3-5). 

 

c) Vertrouw niet op tradities (Mar. 7:7-8, 13; Kol. 2:8). 

 

Traditie is voltooid verleden tijd 

2 Tess. 2:15   15 Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen (traditie), die 

u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. 

 

Judas 1:3  Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons 

gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning, tot het 

uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. 
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Dit omvat alles wat tegen de Bijbel in gaat. De onfeilbaarheid van de paus, Maria als de 

moeder van God, het vagevuur, de aflaten, etc. moeten verworpen worden omdat ze later 

zijn toegevoegd door de katholieke kerk. 

 

d) De kerk is niet alleen de katholieke kerk. Het zijn alle gelovigen wereldwijd die Jezus als Heer 

kennen (1 Kor. 1:2; Heb. 12:23). 

 

e) We mogen niets toevoegen aan Gods Woorden (Spr. 30:5-6; Deut. 4:2). 

 

f) Er is een waarschuwing om de “eerste kerkvaders” voor waar aan te nemen (Hand. 20:29-

31).  

 

3) Kennis brengt onderscheid. Waarheid brengt verdeling 

 

a) Jezus is de waarheid. (Joh. 14:6) 

b) Jezus getuigt van de waarheid. (Joh. 18:37) 

c) Jezus getuigt van de Bijbel. (Matt. 5:18) 

d) De Bijbel is de waarheid. (Joh. 17:17) 

e) De woorden zijn waarheid. (Ef. 1:13) 

f) De Heilige Geest leidt in de waarheid. (Joh. 16:13; 1 Joh. 2:26-27) 

 

Jezus leert dat we vrij worden in Hem (Joh. 8:31-32).  

 

a) Waar worden we vrij van? ( Gal. 2:4; 2 Tim. 2:25-26; Titus 3:3). 

 

Col. 2:8  Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in 

overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met 

Christus, 

 

b) Wat aanbidden mensen als ze Gods waarheid negeren? (Rom. 1:25) 

 

c) Hoe moeten we God aanbidden? (Joh. 4:24) 

 

d) Hoe moeten we iemand benaderen die misleid is? (1 Kor. 13:6; 2 Kor. 13:8; Gal. 2:5; Ef. 6:14) 

 

e) Hoe weten we wat ‘waar geloof’ is? (1 Tim. 2:7; Titus 1:1; Judas 3) 

 

f) Wat zijn de gevolgen als men de waarheid van God negeert? 

(Rom. 2:8; 2 Tess. 2:10, 12; 2 Tim. 3:8; Hosea 4:6) 

 

g) Kennis brengt scheiding. Dit verkondigde Jezus ook (Lucas 12:51-53). 
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Know doctrine – know division 

No doctrine – no division 

 

4) Het evangelie 

 

a) God is Heilig en rechtvaardig (Hab. 1:12-13; Ex. 34:6-7). 

b) Elk mens, ooit geboren, is van nature een zondaar (Rom. 3:10, 12). 

c) Het loon van de zonde is de dood (Rom. 6:23). 

d) De tweede dood is in de poel van het vuur (Openb. 20:14). 

e) God laat niet ieder mens dood in zijn zonden (Ef. 2:1,4). 

f) Hij liet Zijn liefde zien toen wij nog zondaren waren (Rom. 5:8). 

g) Christus betaalde de losprijs voor de zonden (Titus 2:13-14). 

h) Jezus, die zondeloos was, droeg de toorn van  God en betaalde de doodstraf die God eist van 

zondaars (2 Kor. 5:21).  

i) We kunnen verzoening krijgen met God door Zijn enige Zoon Jezus Christus (Joh. 14:6). 

 

Geloof maakt het volbrachte werk van Jezus beschikbaar 

 

a) Jezus heeft een volmaakt zondeloos leven geleden en dus is de wet vervuld (Heb. 7:26; Kol. 

2:14). 

b) Volmaakte rechtvaardigheid is een vereiste om de hemel in te gaan (Openb. 21:27). 

c) Het is voor zondaars onmogelijk om rechtvaardig te worden (Gal. 2:16). 

d) God geeft de rechtvaardigheid van Zijn Zoon aan ieder die Hem hierom gelovig vraagt (Rom. 

5:17). 

e) God rechtvaardigt de zondaar wanneer deze vertrouwt op de enige rechtvaardige, Jezus 

Christus (Rom. 4:5). 

f) Iedereen die gerechtvaardigd is, blijft dit voor eeuwig (Rom. 8:30). 

g) Het geschenk van eeuwig leven is alleen te verkrijgen door berouw en inkeer op basis van 

geloof (hand. 3:19; Joh. 3:36).  

h) Het is uit genade (Ef. 2:8-9). 

i) Het is niet uit goede werken, dat zou de genade ontkrachten (Rom. 11:6; Titus 3:5). 

j) Iedereen die door geloof uit genade het geschenk van Christus accepteert, wordt voor 

eeuwig geadopteerd als Kind van God (Joh. 1:12; Rom. 8:28-29). 

k) Niemand die geborgen is in de hand van God gaat verloren (Joh. 10:27-30; 6:39). 

 

Het gaat bij de verlossing over de rechtvaardigheid die wij missen als zondaars. God heeft de 

oplossing gegeven dat Hij de rechtvaardigheid van Jezus aan zondaars wil geven en de zonden 

van de zondaar wil wegnemen.  

 

De mens is verantwoordelijk en moet actie ondernemen 

a) Wat moet de reactie zijn van zondaars op het evangelie (Joh. 3:36; 5:24)? 
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b) Als er aan het evangelie toegevoegd of afgehaald wordt, is er een zeer zware veroordeling 

(Gal. 1:6-9). 

 

De katholieke kerk voegt onderdelen toe aan het evangelie om behouden te worden (o.a. de 

doop, het kerklidmaatschap, de sacramenten, de aflaten, de mis bijwonen, etc). 

 

Dan rest ons niet anders dan…. 

 

Titus 1:13-16 Dit getuigenis is waar. Daarom, weerleg hen kortweg, opdat zij gezond mogen 

zijn in het geloof,  14 en niet het oor lenen aan Joodse verdichtsels en geboden van mensen, 

die zich van de waarheid afkeren. 15 Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet 

en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten 

besmet. 16 Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, 

daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk. 

 

 

DE KRACHT VAN HET EVANGELIE 

ONGELOVIGEN ZIJN: GELOVIGEN ZIJN: 

GEESTELIJK DOOD GEESTELIJK LEVEND 

ONDER GODS TOORN ONDER GODS GENADE 

OP WEG NAAR DE HEL OP WEG NAAR DE HEMEL 

SCHULDIG EN VEROORDEELD VERGEVEN EN GERECHTVAARDIGD 

SLAAF VAN HET VLEES ONDER DE CONTROLE VAN DE GEEST 

VIJAND VAN GOD KIND VAN GOD 

SLAAF VAN DE ZONDE VRIJ DOOR CHRISTUS 

GESCHEIDEN VAN GOD VERZOEND MET GOD 

DWAAS WIJS 

EÉN KEER GEBOREN, STERVEN TWEE KEER  TWEE KEER GEBOREN, STERVEN ÉÉN KEER 

HOPELOOS EN HULPELOOS HOOPVOL EN ZEKER 

EEUWIGE SCHAAMTE ALS DOEL DEELNEMERS AAN EEUWIGE GLORIE 
 

 

5) Vergeving van zonden 

De dood van Jezus Christus maakte het voor God mogelijk om zonden te vergeven. Vergeving van 

zonden is een handeling van Gods rechtvaardigheid om de volledige schuld weg te nemen als 

gevolg van de zonden. Jezus is het enige en volmaakte offer waardoor God vergeving van zonden 

kan geven aan de wereld. Eens en voor altijd en voor alle zonden is het offer genoegzaam. Alle 

mensen die door Jezus bij God komen, zijn volledig en compleet gered. 

 

a) Wat is nodig voor de vergeving van zonden? (Matt. 26:28; Ef. 1:4; Heb. 9:22) 

 

b) Wat is nodig voor de mens om vergeven te worden? (Lucas 5:20; Hand. 26:18; 10:43) 
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c) Alle zonden verdienen Gods eeuwige oordeel. Er zijn geen gradaties van zonden. (Jac. 2:10; 

Rom. 6:23) 

 

d) Er is geen tijdelijk oordeel van zonden in het vagevuur. (Rom. 6:23; Openb. 20:14; 2 Tess. 1:8-

9; Matt. 25:41) 

 

e) Geen gewoon mens kan voor een ander betalen om vrij te zijn van zonden of de gevolgen 

ervan. (Ps. 49:7-8) 

  

f) Christus alleen kan zonden vergeven. (Kol. 1:22; Heb. 1:3; 1 Joh. 1:7) 

 

g) Christus alleen kan de schuld van zonden wegnemen. (Joh. 5:27; 1 Tim. 2:5) 

 

h) Christus is de enige Priester die zonden kan vergeven. (Heb. 7:25; Marcus 2:7; 1 Joh. 2:1) 

 

i) Christus’ doel op aarde was om zondaars te zoeken en te vergeven. (Matt. 20:18; Luc. 19:10; 

Joh. 1:29; 3:17; 10:11; 1 Pet. 3:18) 

 

j) Christus’ werk is volledig volbracht. (Joh. 19:30) 

 

k) Christus’ dood en lijden was eens en voor altijd. Jezus is maar één keer gestorven. (Rom. 6:9-

10) 

 

l) Verzoening met God is alleen mogelijk door Christus. (2 Kor. 5:18-21; Rom. 5:10-11) 

 

m) Christus kocht de mensen terug van de slavenmarkt van de zonden. Daarmee zijn we vrij 

door geloof in Hem alleen. (Gal. 3:13-14, 22; 1 Pet. 1:8-19; Titus 2:13-14; Ps. 103: 2-4) 

 

Zondaren zijn gered… 

 van Gods rechtvaardige oordeel, ( 2 Tess. 1:8-9) 

 door Gods genade, (Ef. 2:8-9) 

 door geloof, (Joh. 3:36) 

 om Gods liefde en barmhartigheid, (Titus 3:5; Rom. 5:8) 

 alleen op basis van Christus’ dood en opstanding, (1 Kor. 15:1-4) 

 dat moment zijn we geboren uit God, (Joh. 1:13) 

 voor Gods’ eer en glorie, (Ef. 2:7) 

 tot in alle eeuwigheid. (Heb. 5:9; Openb. 22:3-5) 

 

 

6) De Rechtvaardigheid van God 

Gods heiligheid en rechtvaardigheid eist dat iedereen die de hemel in wil komen ook heilig en 

rechtvaardig moet zijn. Geen enkel mens kan dit zelf behalen. Niemand kan volmaakt 

rechtvaardig worden door eigen inspanning. God geeft daarom de rechtvaardigheid van zijn Zoon 
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aan iedereen die gelooft. Dit heet rechtvaardiging door geloof en dat is het hart van het 

evangelie. 

 

a) De bron van rechtvaardiging is God de Vader (Rom. 8:33). God geeft de rechtvaardigheid van 

Christus. Hij betaalde een prijs die Hij niet schuldig was. Wij waren schuldig maar konden niet 

betalen. 

 

b) De basis van rechtvaardiging is de rechtvaardigheid van Christus. Zijn volmaakte leven en 

plaatsvervangende offer was voldoende om de eis van Gods rechtvaardigheid volledig te 

betalen. (Rom. 3:24-26; 5:9) 

 

c) Het instrument van de rechtvaardiging is het geloof (Gal. 3:24). Een zondaar die berouw en 

inkeer toont en gelooft dat Christus voor zijn zonden gestorven is, krijgt de rechtvaardigheid 

van Hem toegewezen door geloof alleen. 

 

d) Het principe van de rechtvaardiging is genade (Rom. 3:24). Het is een volledig geschenk, 

niets kan en mag er aan toegevoegd worden. (Gal. 3:11) 

 

e) De ontvanger van de rechtvaardiging is de zondaar, de onrechtvaardige, niet iemand die het 

verdient. (Rom. 4:5) 

 

f) De lengte van de rechtvaardiging is voor eeuwig. (Rom. 8:30). 

 

g) Het staven van rechtvaardiging zijn goede werken. Abraham was gerechtvaardigd door 

geloof (Gen. 15:16), het bewijs waren zijn goede werken voor de mensen (Jac. 2:21). 

 

h) De vruchten van de rechtvaardiging komen uit het hart. (Matt. 12:35,37) 

 

i) De positie van rechtvaardiging is één te worden in Christus. ‘Hem, die geen zonde gekend 

heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in 

Hem.’ (2 Kor. 5:21) 

 

j) Het resultaat van de rechtvaardiging is vrede met God. (Rom. 5:1-2) 

 

k) Het bewijs van rechtvaardiging is de opstanding van Jezus. (Rom. 4:25). 

 

Hoe rechtvaardiging eigendom kan worden van de mens 

 

a) God kan de schuldige niet onschuldig laten gaan. (Num. 14:18; Spr. 17:15) 

 

b) De mens kan niets doen om de schuld weg te nemen en rechtvaardig te worden. (Jes. 64:6; 

Lucas 16:15; Rom. 4:5-6; Gal. 3:11; Gal. 5:4) 
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c) Niemand kan zijn eigen rechtvaardigheid verwerven en behouden. (Rom. 3:10; 9:31-32; 10:1-

4) 

 

d) Rechtvaardigheid wordt direct en volledig  toegerekend op het moment van geloof en inkeer 

(Rom. 4:23-24). 

 

e) Rechtvaardiging is door geloof alleen .(Rom. 10:9-10; Gal. 2:16; 3:8, 24) 

 

f) Rechtvaardiging is niet te verliezen. (Rom. 8:30-32; 4:8) 

 

 

De verlossing van de gelovige is een proces. We zijn gered, we worden gered en we zullen gered 

worden. Dit heet ook wel rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Rechtvaardiging is verleden 

tijd, heiliging is in het heden, verheerlijking ligt in de toekomst. (zie voor elk van deze de 

volgende verzen: Titus 3:5; 1 Kor. 1:18; Heb. 9:28) 

 

Rom. 8:33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt.  

 

 

7) Wat moet ik doen om gered te worden? 

 

Eigenlijk is het evangelie van Jezus Christus zo eenvoudig dat het bijna te mooi is om waar te zijn. 

Daarbij komt nog dat we het alleen moeten geloven om de eeuwige voordelen ervan te 

verkrijgen (Hand. 16:30-31). De mens leeft in rebellie met God en moet berouw en inkeer tonen. 

Dit houdt in dat de mens zijn eigen weg moet veranderen en Gods plan volledig moet aannemen. 

Berouw en inkeer zijn een verandering van denken. Een zondaar moet dus berouw over zijn 

zonden hebben en zich keren van een leven in onafhankelijkheid met God naar een leven 

afhankelijk van God. 

 

a) De mens is geestelijk dood en kan dus niets van het geestelijke begrijpen. (1 Kor. 2:14). 

 

b) Gods Geest moet het hart openen voor het evangelie. (Hand. 16:14) 

 

c) Alleen op Gods initiatief kan een zondaar gered worden. (Joh. 6:44; Hand. 13:48; Rom. 8:29-

30). 

 

d) Nederigheid naar God is de sleutel tot genade. (Jac. 4:6; Ps. 146:4). 

 

e) Berouw en inkeer zijn de sleutel; berouw over zonden en een leven met God (Matt. 9:13; 2 

Kor. 7:10). 

 

f) Geen goede werken om verlost te worden. (Ef. 2:8-9; Titus 3:5; 2 Tim. 1:9) 

 

g) Toorn voor de ongelovigen. (Joh. 3:36; 8:24; 12:48) 
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h) Geen toorn voor de rechtvaardigen. (1 Joh. 1:7; Rom. 5:9) 

 

i) Geloof is de sleutel tot het eeuwig leven, vergeving van  zonden en verzoening met God. 

(Joh. 5:24; Rom. 10:9-10; Gal. 2:16, 3:24) 

 

 

8) Zekerheid van het geloof 

Het evangelie is het goede nieuws dat God zijn beloften houdt. Eeuwig leven is voor altijd en 

degene die het bezit kan dus niet sterven. Het meest glorieuze van dit goede nieuws is dat met 

de rechtvaardiging door geloof, Jezus’ leven aan de zondaar wordt gegeven. De zondaar wordt 

niet meer als zondaar gezien. God ziet hem of haar alsof zij het leven van Jezus leven. Daarbij zag 

God zijn Zoon aan alsof Hij het leven heeft geleden van een ieder die ooit in Hem zou geloven. De 

dood is daarmee overwonnen door Jezus (1 Kor. 15:54-57).  

 

De katholieke kerk leert dat een ieder die zegt absolute zekerheid te hebben om eeuwig te 

leven, vervloekt is. 

 

a) Het eeuwig leven is van nature eeuwig leven. (Joh. 5:24; Rom. 11:29; 8:1; 1 Joh. 5:11-12) 

 

b) Als de gelovige zondigt, neemt Christus de zonden weg. (1 Joh. 2:1; Heb. 7:25) 

 

c) Als een gelovige bewust zondigt, kan God tuchtigen. (Heb. 12:6-8) 

 

d) Als een gelovige zich bekeert tot Christus is dat voor altijd. (Joh. 10:28-30; Rom. 8:30; Jud. 24; 

1 Pet. 1:3-5; Joh. 6:39) 
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