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Droom of Werkelijkheid ? 
Johannes Paulus II aan de Hemelpoort 

Oorspr. titel “Rêve ou réalité?”, geschreven door Gérard Dagon 
 

 

 
Zaterdag 2 april 2005, tijdens de avond, klopt paus Johannes 
Paulus II aan de poort van de hemel. Na enige tijd wordt ze geo-
pend. 
Eerste verrassing en grote ontgoocheling: het is niet Sint-Pieter, 
noch de Heilige Maagd die de poort opent, maar Christus Zelf. 
Niets abnormaals want Hij heeft zelf gezegd: “Ik ben de Poort” 
(Johannes 10:9). 

- Goeieavond Heer. Ik ben de paus, Johannes Paulus de twee-
de, de Heilige Vader, en ik kom... 

- Excuseer me dat ik je moet onderbreken: jij zegt dat je de 
paus bent, de Heilige Vader, maar heb je niet vergeten wat 
Ik gezegd heb wanneer Ik nog op aarde was? “En gij zult op 
aarde niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij 
die in de hemelen is”. (Mattheüs 23:9). Het zijn de ménsen 
die jou die titel gegeven hebben, maar in mijn ogen heeft dat 
geen betekenis!  

- Jij vergeet, Heer, dat ik jou plaatsvervanger ben en... 
- Hoezo? Een plaatsvervanger vervangt de plaats van iemand die afwezig is. Ik ben nooit afwezig 

geweest en daarenboven heb Ik jullie de Heilige Geest gezonden. Ik heb jullie niet als weeskin-
deren achtergelaten! (Johannes 14:18). 

- Nochtans, Heer, hebben duizenden personen zich voor mij neergeknield en... 

- En jij hebt dat laten doen? Herinner je je niet meer, dat toen iemand wou neerknielen voor die 
persoon die jij de eerste paus noemt, deze laatste zich verzette door te zeggen: “Sta recht, ook ik 
ben maar een mens!” (Handelingen 10:35). 

- Heer, jij schijnt alles wat ik voor jou gedaan heb te vergeten. Ik heb meer dan honderd reizen 
gemaakt over de vijf werelddelen, ik heb veertien encyclieken gepubliceerd, ik heb... 

- Ik ben nog eens verplicht jou te onderbreken. Heb jij Lukas 17:10 gelezen in verband met on-
nutte slaven? Ik vind dat jouw theologie niet echt overeenstemt met de Schriften. Luister goed 
naar me: “Door genade bent u behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave 
van God; niet uit werken, opdat niemand roeme” (Efeziërs 2:8-9). Let op: roem niet op uzelf! 

- En nochtans, Heer, heb ik eraan gedacht om goed te doen. 
- Weet je, jouw reizen kostten veel geld. Mijn verplaatsingen waren beduidend goedkoper. Ik was 

al tevreden met een ezel, een twee-pk-tje had voor jouw voldoende kunnen geweest zijn. En als 
ik me goed herinner kostte je laatste reis naar Frankrijk ongeveer 5.120.000 Franse franks; het 
was nog niet de tijd van de euro maar dit moet je maar delen door 6,56 ... 

- Heer, jij moet me in jouw hemel laten binnengaan; miljoenen mensen bidden voor het behoud 
van mijn ziel. 

- Ik vind jouw argument nogal dwaas. Was jij niet zeker van je behoudenis? Mijn beslissing over 
jouw kwestie is reeds genomen. Naar mijn heiligheid, mijn oordeel en in mijn liefde, zullen mil-
joenen gebeden Gods beslissing niet kunnen veranderen. 
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- Naar het schijnt, Heer, ken jij de Bijbel een beetje beter dan ik. Het is waar, ik heb zoveel theo-
logische werken van onze Kerk gelezen dat ik zonder twijfel Uw Woord verwaarloosd heb. 
Maar toch, Heer, ben ik de chef van de belangrijkste Kerk: Ik ben de herder van de herders en 
daarenboven.... 

- Stop! Johannes Paulus. Ik moet je nogmaals terechtwijzen. Degene die jij “de eerste paus” 
noemt, en die jij wilt nabootsen, heeft zichzelf gewoon “oudste” genoemd zoals de anderen. (1 
Petrus 5:1). 

- En vervolgens is er iets dat je zeker aangenaam zult  vinden. Ik heb met volle energie voor de 
toenadering van religies gevochten. Herinner je Assisi. Wat was het mooi om katholieken, or-
thodoxen, anglicanen, protestanten, joden, boeddhisten, bahaïs en anderen samen te zien bid-
den. 

- Wie aanbidden ze? Wat aanbidden ze? En hoe bidden ze? Weet je Johannes Paulus, Ik haat zul-
ke bijeenkomsten. Ik ben erg teleurgesteld te merken dat je de woorden die ik gezegd heb niet 
kent: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij”. 
Bovendien: jouw “eerste paus” bevestigt hetzelfde: “en de behoudenis is in niemand anders, 
want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten 
behouden worden” (Handelingen 4:12). 

- Herinner je je niet, Heer, dat jij eens verteld hebt aan Petrus: “jij bent Petrus en op deze rots 
zal Ik mijn Kerk bouwen”? 

- Hou op met woordspelingen, Ik heb een duidelijke onderscheid gemaakt tussen de mens Petrus 
en de magistrale confessie “Jij bent de Christus, de Zoon, komende van God”. Het is op deze 
confessie, op deze Rots - dit ben Ik, en niet jij - dat Ik mijn Kerk zou bouwen. Petrus is niet de 
opvolger, en ten andere jij heet Johannes Paulus en niet Petrus. 

- Het spijt me, Heer, maar al onze theologen rechtvaardigen het pausdom op dit vers. 
- Bij nader inzien, Johannes Paulus, zou men kunnen zeggen dat jij deelgenoot bent van een sekte 

doordat je de verzen uit hun context haalt. Lees het vervolg van mijn woorden tot Petrus in Mat-
theüs 16:23: “Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot want gij zijt niet bedacht op de 
dingen Gods, maar op die der mensen”. Een mooi complement voor het begin van het Pausdom. 

- Jij schijnt een andere redevoering van je woorden te vergeten, Heer. In Johannes 21:15-18 heb 
je wel aan Petrus het geheel van de Christenen toevertrouwd. 

- Het is waar, Petrus had een rol te vervullen in de jonge Kerk. Hij moest, gedurende enkele jaren, 
waken over de nieuwe bekeerden, maar daar hield het op. Ik herinner je nogmaals aan het feit 
dat ik dit bevel aan Petrus gegeven heb en aan niemand anders. 

- Heer, ik heb je vergeten te vertellen dat ik ook een politieke overste ben. Ik sta aan het hoofd 
van Vaticaanstad. 

- Kleine arme Johannes Paulus, jij hebt nogmaals mijn woorden vergeten: “Geef aan de keizer 
wat des keizers is en Gode van Gods is”. (Mattheüs 22:21). Zie je niet dat de geestelijke macht 
niets te maken heeft met de tijdelijke macht? Ik heb het je nochtans duidelijk en precies gezegd: 
“Mijn Koninkrijk is niet van deze aarde” (Johannes 18:36). 

- ‘t Is nochtans mooi het Vaticaan, zijn prachtige gebouwen, duizenden kaarsen die branden, zijn 
glasramen en al dat goud... 

- Daar hebben we het weeral: jij hebt niets gemeen met jouw “eerste paus” Petrus, die noch geld 
nog goud had (Handelingen 3:5). 

- Heer, je kunt toch niet mijn grote spijt in twijfel trekken. Overal waar ik kwam, heb ik heel res-
pectvol geknield voor de beelden van de Heilige Maagd Maria. 

- Heb jij niet, Johannes Paulus, wanneer je in Polen je seminarie deed, de tien geboden geleerd? 
Bijvoorbeeld: “Gij zult geen beelden maken en gij zult u voor die niet buigen” (Exodus 20:4-5). 

- Maar Heer, het waren de beelden van je moeder, van de Maagd, onze middelares... 
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- Een “middelares” bestaat niet in de bijbelse Schriften (1 Timotheüs 2:5). 

- Ik herhaal je, Heer, het waren de beelden van de Heilige Maagd... 
- Neen, mijn moeder wilt niet vertegenwoordigd zijn. Daarenboven weet jij niet of ze groot of 

klein, blond of zwart was. En ook na de miraculeuze conceptie en mijn geboorte, is zij getrouwd 
met Jozef en ik heb minstens 4 halfbroers en 2 halfzusters gehad (Mattheüs 13:55-56). 

- Ik ga toch aan de Maagd vragen om voor mij de hemelpoort te openen. 

- Spijtig Johannes Paulus, Ik ben Degene die de poort opent, en niemand anders doet die dicht, en 
Ik ben het die de poort zal sluiten en niemand zal die openen (Openbaring 3:7). 

- Je moeder zal zich laten vermurwen en ik zal toch de hemel binnengaan, ik heb altijd haar beel-
den vereerd. 

- Neen Johannes Paulus, ik ben verplicht om perfect juist te zijn en om mijn Woord toe te passen 
dat plechtig stelt: “buiten zijn de afgodendienaars!” (Openbaring 22:15). 

-  Jij hoort toch Heer, hoe vanaf mijn dood iedereen goed spreekt over mij! 
- “Wee u wanneer alle mensen goed van u spreken, want hun vaders deden evenzo met de valse 

profeten” (Lukas 6:26). 
- Ik vraag je dan, Heer, om iemand naar het Vaticaan te sturen die tot hen getuigt van deze din-

gen, opdat zij ook niet zouden belanden in deze plaats van kwelling. 
- Zij hebben het Evangelie, dat zij dat lezen, dat zij erover nadenken, en daarbij alle menselijke 

tradities overboord gooien. (Lukas 16:27-31) 
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