Rome en de Bijbel
Indien niet anders vermeld komen de Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling 19771,
en voor het Grieks de Textus Receptus (Stephanus) 15502

De verwanten van Jezus - MATTHEUS 12
46 En toen Hij nog tot de scharen sprak, ziet, Zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende
Hem te spreken. 47 En iemand zeide tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders3 staan [daar] buiten, zoekende U te spreken. 48 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hem die Hem [dat] zeide: Wie is
Mijn moeder, en wie zijn Mijn broeders? 49 En Zijn hand uitstrekkende over Zijn discipelen, zeide
Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. 50 Want zo wie de wil van Mijn Vader doet Die in de
hemelen is, die is Mijn broeder4, en zuster5, en moeder.
De Heer had broers, maar hun geloof in Hem stond aanvankelijk op een laag pitje - ook zo zijn
moeder. Jezus gaf Maria helemaal niet de status van ‘Moeder van God’ of ‘Koningin des Hemels’, zoals blijkt.
De verwanten van Jezus - LUKAS 8
19 En Zijn moeder en [Zijn] broeders kwamen tot Hem, en konden bij Hem niet komen, vanwege
de schare. 20 En Hem werd geboodschapt [van enigen], die zeiden: Uw moeder en Uw broeders
staan daar buiten, begerende U te zien. 21 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Mijn moeder en
Mijn broeders zijn dezen, die Gods Woord horen, en dat doen.
De verwanten van Jezus - MARKUS 3
31 Zo kwamen dan Zijn broeders en Zijn moeder; en buiten staande, zonden zij tot Hem, en riepen
Hem. 32 En de schare zat rondom Hem; en zij zeiden tot Hem: Zie, Uw moeder en Uw broeders
daar buiten zoeken U. 33 En Hij antwoordde hun, zeggende: Wie is Mijn moeder, of Mijn broeders?
34 En rondom overzien hebbende, die om Hem zaten, zeide Hij: Ziet, Mijn moeder en Mijn broeders. 35 Want zo wie de wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder.
Verwerping van Jezus in Nazareth - MATTHEUS 13
54 En gekomen zijnde in Zijn vaderland, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten,
en zeiden: Van waar [komt] Deze die wijsheid en die krachten? 55 Is Deze niet de Zoon van de
timmerman? en is Zijn moeder niet genaamd Maria, en Zijn broeders Jakobus en Joses, en Simon
en Judas? 56 En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Van waar [komt] dan Deze dit alles? 57 En
zij werden aan Hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is niet ongeëerd, dan in zijn
vaderland, en in zijn huis. 58 En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan, vanwege hun ongeloof.
1

De eerste druk van de Statenvertaling (SV) verscheen in 1637. Het bijzondere van deze reformatorische Bijbelvertaling is vooral dat zij direct uit de grondtalen Hebreeuws, Aramees en Grieks vertaald werd - net als de King James Version (1611) - en niet meer gebaseerd was op de Vulgata, de algemeen gebruikte Latijnse vertaling (382-405) van Hiëronymus. De zgn. Jongbloed-editie kwam er in 1750 omdat de oude versie haast onleesbaar was geworden door de evolutie van het Nederlands. In de uitgave van 1977 werd het Nederlands opnieuw een beetje aangepast. De vertaling als
zodanig bleef altijd behouden. Moderne vertalingen (sinds 1881) kan men beter mijden omdat deze mishandeld werden
door vrijzinnigen en schipperaars. Zo zijn Bijbels die gebaseerd zijn op teksten van Westcott en Hort en Nestlé-Aland,
corrupt te noemen. In het bijzonder de ‘bijbels’ in de omgangstaal, zoals de ‘Groot Nieuws Bijbel’, zijn dóór en dóór
besmet en beslist te weren.
2
De Textus Receptus (TR), volgens de uitgave van de Parijse drukker Robert Etienne (Stephanus) in 1550, heeft als
basis gediend voor de Reformatiebijbels, zoals de King James Version 1611 en de Nederlandse Statenvertaling 1637.
3
Gr. adelphoi: broers, bloedverwanten.
4
Gr. adelphos: broer; vgl. echter adelphideos: neef, zoon van broer of zus. (Prisma G/N).
5
Gr. adelphè: zus; vgl. echter adelphidè: nicht, dochter van broer of zus. (Prisma G/N).
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De Heer Jezus had dus 4 (half)broers en minstens 2 (half)zussen: kinderen van Jozef en Maria,
geboren ná Hem.
De bruiloft in Kana - JOHANNES 2
1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galiléa; en de moeder van Jezus was aldaar. 2
En Jezus was ook genodigd, en Zijn discipelen, tot de bruiloft. 3 En toen er wijn ontbrak, zeide de
moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. 4 Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u
[te doen?] Mijn ure is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij u zal zeggen, doet [dat]. 6 En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk
houdende twee of drie metreten. 7 Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden
ze tot boven toe. 8 En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot de hofmeester; en zij droegen
het. 9 Toen nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van
waar [de wijn] was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester de bruidegom. 10 En zeide tot hem: Alle man zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men
goed gedronken heeft, alsdan de mindere; [maar] gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. 11 Dit
beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa, en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard;
en Zijn discipelen geloofden in Hem. 12 Daarna ging Hij af naar Kapérnaüm, Hij, en Zijn moeder,
en Zijn broeders, en Zijn discipelen; en zij bleven aldaar niet vele dagen.
U ziet hier duidelijk het onderscheid gemaakt tussen de broers van de Heer en zijn discipelen.
Maria, ‘de Moeder van God’ zoals de katholieken haar noemen, blijkt ook hier haar Zoon niet te
hebben begrepen. De Heer noemt haar dan ook ‘vrouw’.
Ongeloof bij Jezus’ broers - JOHANNES 7
1 En na dezen wandelde Jezus in Galiléa; want Hij wilde in Judéa niet wandelen, omdat de Joden
Hem zochten te doden. 2 En het feest der Joden, [namelijk] het [loof]hutten zetten, was nabij. 3 Zo
zeiden dan Zijn broeders tot Hem: Vertrek van hier, en ga heen in Judéa, opdat ook Uw discipelen
Uw werken mogen aanschouwen, die Gij doet. 4 Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt
zelf, dat men openlijk van hem spreke. Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelf aan de wereld. 5 Want ook Zijn broeders geloofden niet in Hem. 6 Jezus dan zeide tot hen: Mijn tijd is nog
niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. 7 De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van
haar getuig, dat haar werken boos zijn. 8 Gaat gij op tot dit feest; Ik ga nog niet op tot dit feest;
want Mijn tijd is nog niet vervuld. 9 En toen Hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef Hij in Galiléa.
Het onderscheid tussen de broers van Jezus en zijn discipelen is hier erg duidelijk.
Vasthouden aan het hoofd - KOLOSSENZEN 2
16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk van de feest[dag], of van de
nieuwe maan, of van de sabbatten; 17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het
lichaam is van Christus. 18 Dat [dan] niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst
der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses; 19 En het Hoofd niet behoudende, uit hetwelk het gehele lichaam, door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde, opwast met goddelijke wasdom. 20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij,
gelijk of gij in de wereld leefdet, met inzettingen belast? 21 [Namelijk] raak niet, en smaak
niet, en roer niet aan. 22 Welke dingen alle verderven door het gebruik, [ingevoerd] naar de geboden en leringen der mensen; 23 Die wel hebben een [schijn]rede van wijsheid in eigenwillige
[gods]dienst en nederigheid, en [in] het lichaam niet te sparen, [doch] zijn niet in enige waarde, [maar] tot verzadiging van het vlees.
Vergelijk dit met b.v. het katholieke monnikenleven.
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Opzieners en dienaars - 1TIMOTHEUS 3
1 Dit is een getrouw woord: zo iemand tot het ambt van een opziener lust heeft, die begeert een
voortreffelijk werk. 2 Een opziener dan moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, wakker,
matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren; 3 Niet genegen tot de wijn, geen smijter,
geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig. 4 Die zijn eigen huis wèl
regeert, [zijn] kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; 5 (Want zo iemand zijn
eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen?) 6 Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle. 7 En hij moet ook een
goed getuigenis hebben van hen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in smaadheid, en [in] de strik
des duivels. 8 De diakenen eveneens [moeten] eerbaar [zijn], niet tweetongig, niet die zich tot veel
wijn begeven, geen vuil-gewinzoekers; 9 Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. 10 En dat dezen ook eerst beproefd worden, [en] dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk
zijn. 11 De vrouwen eveneens [moeten] eerbaar [zijn], geen lasteraarsters, wakker, getrouw in alles.
12 Dat de diakenen mannen van één vrouw zijn, die [hun] kinderen en hun eigen huizen wèl regeren. 13 Want die wèl gediend hebben, verkrijgen voor zichzelf een goede opgang, en veel vrijmoedigheid in het geloof, hetwelk is in Christus Jezus.
‘Opziener’ staat in de (Griekse) grondtekst als ‘episkopos’ (vandaar het katholieke ‘episkopaat’). In de Katholieke Petrus Canisius vertaling staat: ‘De bisschop dan moet onberispelijk
zijn, slechts éénmaal gehuwd’.
Afval in latere tijden - 1TIMOTHEUS 4
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof,
zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen6, 2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten [als] met een brandijzer toegeschroeid; 3 Verbiedende te
huwen, [gebiedende] zich van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft, tot nuttiging met
dankzegging, voor de gelovigen, en die de waarheid hebben bekend. 4 Want alle schepsel Gods is
goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; 5 Want het wordt geheiligd
door het Woord van God, en [door] het gebed.
Nergens leert de Bijbel het ‘celibaat’. Het is een katholiek uitvindsel uit latere eeuwen, een lering van ... demonen!
Huwelijk en echtscheiding - 1KORINTHIERS 7
1 Aangaande nu de dingen, waarover gij mij geschreven hebt: het is een mens goed geen vrouw aan
te raken. 2 Maar vanwege de hoererijen zal iedere [man] zijn eigen vrouw hebben, en iedere
[vrouw] zal haar eigen man hebben. 3 De man zal aan de vrouw de schuldige goedwilligheid betalen; en evenzo ook de vrouw aan de man. 4 De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man; en evenzo ook de man heeft de macht niet over zijn eigen lichaam, maar de
vrouw. 5 Onttrekt u elkander niet, tenzij dan met [beider] toestemming voor een tijd, opdat gij u aan
vasten en bidden moogt wijden; en komt weer bijeen, opdat de satan u niet verzoeke, omdat gij u
niet kunt onthouden. 6 Doch dit zeg ik uit toelating, niet uit bevel. 7 Want ik wilde, dat alle mensen
waren, zoals ikzelf [ben]; maar een ieder heeft zijn eigen gave van God, de een wel aldus, maar de
andere alzo. 8 Doch ik zeg de ongetrouwden, en de weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven,
zoals ik. 9 Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te
trouwen dan te branden. 10 Doch de getrouwden gebied niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van
de man niet scheide. 11 En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijve, of met de man verzoene; en dat de man de vrouw niet verlate. 12 Maar de anderen zeg ik, niet de Heere: Indien enig
broeder een ongelovige vrouw heeft, en deze tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlate. 13
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Gr. daimonión: demonen (dit zijn gevallen, opstandige engelen).
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En een vrouw, die een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet
verlate.
Nogmaals: nergens leert de Bijbel het ‘celibaat’.
Genezing van Petrus’ schoonmoeder en anderen - MATTHEUS 8
14 En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag de moeder van zijn vrouw [te bed] liggen,
hebbende de koorts. 15 En Hij raakte haar hand aan, en de koorts verliet haar; en zij stond op, en
diende hen. 16 En toen het laat geworden was, hebben zij velen, van de duivel bezeten, tot Hem
gebracht, en Hij wierp de [boze] geesten uit met het woord, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld
waren; 17 Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, de profeet, zeggende: Hij
heeft onze krankheden [op Zich] genomen, en onze [ziekten] gedragen.
U ziet dat de zogenaamde ‘eerste paus’ een schoonmoeder had.
Genezing van Petrus’ schoonmoeder en anderen - MARKUS 1
29 En van stonde aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andréas,
met Jakobus en Johannes. 30 En de moeder van Simons vrouw lag met de koorts; en terstond zeiden zij Hem van haar. 31 En Hij, tot haar gaande, vatte haar hand, en richtte haar op; en terstond
verliet haar de koorts, en zij diende hen. 32 Toen het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die kwalijk gesteld, en door de duivel bezeten waren. 33 En de
gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur. 34 En Hij genas er velen, die door verscheidene
ziekten kwalijk gesteld waren; en wierp vele duivelen uit, en liet de duivelen niet toe te spreken,
omdat zij Hem kenden.
Genezing van Petrus’ schoonmoeder en anderen - LUKAS 4
38 En [Jezus], opgestaan zijnde uit de synagoge, ging in het huis van Simon; en de moeder van
Simons vrouw was met een grote koorts bevangen, en zij baden Hem voor haar. 39 En staande boven haar, bestrafte Hij de koorts, en [de koorts] verliet haar; en zij van stonde aan opstaande, diende
hen. 40 En toen de zon onderging, brachten allen, die kranken hadden, met verscheidene ziekten
[bevangen], die tot Hem, en Hij legde een ieder van hen de handen op, en genas ze. 41 En er voeren
ook duivelen uit van velen, roepende en zeggende: Gij zijt de Christus, de Zoon Gods! En [hen]
bestraffende, liet Hij die niet spreken, omdat zij wisten, dat Hij de Christus was.
Rede tegen de schriftgeleerden en farizeeën - MATTHEUS 23
1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen, 2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de
Farizeeën zijn gezeten op de stoel van Mozes; 3 Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult,
houdt [dat] en doet [het]; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet. 4
Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen van
de mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. 5 En al hun werken doen zij, om door
de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun
klederen groot. 6 En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de
synagogen; 7 Ook de begroetingen op de markten, en door de mensen genaamd te worden: Rabbi,
Rabbi! 8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Eén is uw Meester, [namelijk] Christus; en gij zijt allen broeders. 9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Eén
is uw Vader, [namelijk] Die in de hemelen is. 10 Noch zult gij meesters genoemd worden;
want Eén is uw Meester, [namelijk] Christus. 11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn. 12
En wie zichzelf verhogen zal, [die] zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, [die] zal
verhoogd worden. 13 Maar wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden! want gij sluit
het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, aangezien gij [daar] niet ingaat, noch hen, die ingaan
zouden, laat ingaan. 14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij eet de
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huizen der weduwen op, en [dat] onder de schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder
oordeel ontvangen. 15 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want gij reist zee
en land rond, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind
der hel, tweemaal meer dan gij [zijt]. 16 Wee u, gij blinde leidslieden …
De katholieke priesterlijke hiërarchie is dus volledig on-bijbels.
Namen als ‘Paus’ en ‘Pater’ betekenen ‘papa’ en ‘vader’, hetgeen de Heer Jezus verbiedt te gebruiken.
De farizeeën en schriftgeleerden uit Jezus’ tijd dienen voor ons als beeld van de kerkelijke afval
in de eeuwen nadien.
Het gebed van de Zoon tot de Vader - JOHANNES 17
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom tot U, Heilige Vader,
bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij.
De paus laat zich ook ‘Heilige Vader’ noemen, een benaming die Jezus gebruikte voor Zijn Vader, namelijk God. Een mens die zichzelf ‘Heilige Vader’ noemt pleegt heiligschennis!
Zorg om de kudde - 1PETRUS 5
1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en getuige van het lijden
van Christus ben, en deelachtig de heerlijkheid, die geopenbaard zal worden: 2 Weidt de kudde
Gods, die onder u is …
Petrus is ‘mede-oudste’ (co-presbuteros) en geen hiërarchische overste. Hij heeft enkel moreel
gezag.
Onderlinge gesprekken - LK22
24 En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. 25 En Hij zeide
tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en die macht over hen hebben, worden
weldadige [heren] genaamd. 26 Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de
minste, en die leidsman is, als een die dient. 27 Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is
het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient. 28 En gij zijt degenen, die
met Mij steeds gebleven zijt in Mijn verzoekingen. 29 En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijk
Mijn Vader Mij [dat] verordineerd heeft; 30 Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls.
Geen onderscheid tussen ‘geestelijken’ en ‘leken’, of dergelijke uitvindsels. Jezus zegt niet dat
Petrus de grootste is.
1PETRUS 2
8 Hun [namelijk], die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. 9
Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft
tot Zijn wonderbaar licht; 10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die [eertijds]
niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.
De Schrift kent slechts één priesterschap, nl. dat van alle gelovigen.
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Christelijke vrijheid - GALATEN 5
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet weer met het
juk der dienstbaarheid bevangen.
Hier staat tegenover: ‘De paus bezit de volle en hoogste macht over alle kerken en christenen
afzonderlijk’ (Canon 331 en 332 van het nieuwe Kerkelijke Wetboek).
De belofte van de Voorspraak - JOHANNES 14
15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een
andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in eeuwigheid; 17 [Namelijk] de Geest der waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent
Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn. 18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom [weer] tot u. 19
Nog een kleine [tijd], en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en
gij zult leven. 20 In die dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader [ben], en gij in Mij, en Ik in u.
Niet de paus, maar de Heilige Geest (hier ‘Parakletos’: Helper, Voorspraak) vervangt Jezus op
aarde. Door de aanwezigheid van de Heilige Geest is de Heer Jezus aanwezig bij alle gelovigen.
Eén in Christus - EFEZIERS 2
11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werdt
van hen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt; 12 Dat gij in die tijd
waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden
der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld. 13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij,
die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. 14 Want Hij is onze vrede, Die
deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, 15 Heeft
Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, [namelijk] de wet der geboden in inzettingen [bestaande]; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makende; 16 En
[opdat] Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende. 17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre
waart, en hen, die nabij waren. 18 Want door Hem hebben wij beiden de toegang door één Geest tot
de Vader. 19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen,
en huisgenoten Gods; 20 Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus
Christus is de uiterste Hoeksteen; 21 Op Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd
zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere; 22 Op Welke ook gij mede gebouwd wordt tot
een woonstede Gods in de Geest.
Niet Petrus is alléén de rots, maar alle apostelen, terwijl Jezus zelf hoeksteen is. Zij vormen samen het fundament van de Gemeente (de Kerk).
Paulus weerstaat Petrus in Antiochië - GALATEN 2
11 En toen Petrus te Antiochië gekomen was, weerstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te
bestraffen was. 12 Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen;
maar toen zij gekomen waren, onttrok hij [zich] en scheidde zichzelf af, vrezende voor hen, die uit
de besnijdenis waren. 13 En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Bárnabas mede
afgetrokken werd door hun veinzen. 14 Maar toen ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt,
naar heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de
Joodse wijze te leven?
Hier zie je dat de zgn. ‘paus’ wordt terechtgewezen … omdat hij ook maar een falend mens is.

6

Petrus en Cornelius - HANDELINGEN 10
25 En toen het geschiedde, dat Petrus inkwam, ging hem Cornelius tegemoet, en vallende aan
[zijn] voeten, aanbad hij. 26 Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben ook zelf een
mens.
Petrus stond zichzelf geen ‘pauselijke verering’ toe, geen knieval!
De gezindheid van Christus - FILIPPENZEN 2
1 Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige
gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn; 2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed [en]
van één gevoelen zijnde. 3 [Doet] geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid
achte de een de ander uitnemender dan zichzelf. 4 Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder
[zie] ook op hetgeen van de anderen is. 5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus
Jezus was; 6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7
Maar heeft Zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is
de mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelf vernederd,
gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God
uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven alle naam is; 10 Opdat in de
Naam van Jezus zich zou buigen alle knie van hen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder
de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid van God
de Vader.
‘Christelijke’ leiders hebben, door de eeuwen heen, niet de gestalte van Jezus aangenomen: niet
de gedaante van een slaaf aangenomen; niet zichzelf vernederd tot dienstknecht.
De eenheid van de Geest - EF4
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping, met welke gij
geroepen zijt; 2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende
elkander in liefde; 3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes. 4 Eén lichaam is het, en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping; 5
Eén Heere, één geloof, één doop, 6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door
allen, en in u allen.
Paulus noemt allerlei vormen van eenheid, maar niet één paus.
De overlevering van de ouden - MATTHEUS 15
1 Toen kwamen tot Jezus [enige] Schriftgeleerden en Farizeeën, die van Jeruzalem [waren], zeggende: 2 Waarom overtreden Uw discipelen de inzetting der ouden? Want zij wassen hun handen
niet, wanneer zij brood zullen eten. 3 Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt
ook gij het gebod Gods, door uw inzetting? 4 Want God heeft geboden, zeggende: Eert uw vader
en moeder, en: Wie vader of moeder vloekt, die zal de dood sterven. 5 Maar gij zegt: Zo wie tot
vader of moeder zal zeggen: [Het is] een gave, zo wat u van mij zou kunnen ten nutte komen; en
zijn vader of zijn moeder geenszins zal eren, [die voldoet]. 6 En gij hebt [alzo] Gods gebod
krachteloos gemaakt door uw inzetting. 7 Gij geveinsden! Terecht heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: 8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun
hart houdt zich ver van Mij; 9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, [die] geboden
van mensen [zijn]. 10 En toen Hij de schare tot Zich geroepen had, zeide Hij tot hen: Hoort en verstaat. 11 Hetgeen de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar hetgeen de mond uitgaat, dat
verontreinigt de mens. 12 Toen kwamen Zijn discipelen tot Hem, en zeiden tot Hem: Weet Gij
[wel], dat de Farizeeën deze rede horende, geërgerd zijn geweest? 13 Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden. 14 Laat hen varen;
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zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde de blinde leidt, zo zullen zij beiden in de
gracht vallen.
Deze Schriftplaats is opgetekend ten behoeve van christenen doorheen alle eeuwen (zoals álle
Schrift is: Rom. 15:4). Net zoals in Jezus’ tijd overtreden kerkelijke leiders ook in onze tijd de
geboden en inzettingen Gods, terwille van hun eigen overleveringen. Zij maken Gods Woord
krachteloos omwille van hun kerkelijke tradities. Hun hart is ver van Christus afgedwaald en zij
leren daarom inzettingen en gebruiken van mensen; dwaalleer die doorspekt is met tal van afgodische vereringen en riten.
Slot
‘Komt tot Mij’ - MATTHEUS 11
25 In die zelfde tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde!
dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt ze de kinderkens
geopenbaard. 26 Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U. 27 Alle dingen zijn Mij
overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, noch iemand kent de Vader dan de Zoon, en die het de Zoon wil openbaren. 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht,
en Mijn last is licht.
De Heer is gekomen om het ware licht te brengen aan mensen die Hij typeert als ‘kleine kinderen’.
Alle hoogmoedigen en lafhartigen hebben niets aan de Goddelijke Schriftuur; ze verstaan er
niets van, omdat hun hart zich niet in de juiste toestand bevindt. Zij bezitten niet de nederige
onderwerpende geest zoals die van een kind. Daarom zorgt God ervoor dat hun alles verborgen
wordt, zodat zij - al zouden zij het willen - niets van de Heilige Schrift verstaan.
Bent u zo’n ‘kind’? Of blijft u verdergaan met degenen die als ‘blinde leidslieden’ zijn getypeerd, dwalend in ongoddelijke kerkelijke inzettingen en tradities, produkten van mensen, die
alleen maar naar de hel leiden.
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