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Pausverkiezing en   
1 Thessalonicenzen 5:21 

http://www.wayoflife.org/pdf/20130315.pdf, 15-3-2012 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 

 
 
“Beproef alle dingen, behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21). De Schrift is in staat de mens 
“volmaakt, tot elk goed werk volkomen toegerust” te maken (2 Timotheüs 3:16-17), hetgeen bete-
kent dat de Bijbel de enige gezagsbron is voor geloof en praktijk. Alles moet getoetst worden aan 
deze volmaakte gezagsbron, en wanneer deze test wordt toegepast op de pausverkiezing en haar 
entourage in Rome blijft er niets over wat goed is volgens de bijbelse standaard. Alles wordt dan als 
ketterij bevonden.  

In de Schrift vinden we … 
Geen paus, 
Geen kardinalen, 
Geen aartsbisschoppen, 
Geen Vaticaanstad, 
Geen pauselijke stoel, 
Geen bijzonder priesterschap (enkel het algemene priesterschap van alle gelovigen), 
Geen mis, 
Geen klokken of bellen, 
Geen wierook, 
Geen bijzondre heiligen (enkel dat alle gelovigen heiligen zijn, via heiliging door het Kruis alleen), 
Geen Mariaverering, 
Geen Koningin des Hemels, 
Geen gebeden voor de doden, 
Geen verering van relikwieën, 
Geen kerkelijke gewaden, 
Geen nonnen, paters of monniken, 
Geen gedwongen celibaat, 
Geen kinderdoop, 
Geen oorbiecht, 
Geen gewijde gebouwen of voorwerpen, 
Geen kathedralen, 
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Geen crucifixen, 
Geen rozenkransen, 
Geen schapulieren of medailles, 
Het pausdom is volgens de Rooms-katholieke traditie gegrondvest op Petrus, maar Petrus had geen 
kroon of mijter, geen goud, geen troon, geen eigen staat, geen ambassadeurs. Hij oefende geen ge-
zag uit over alle kerken, en hij was een gehuwd man. “Evangelicals” die over de Rooms-katholieke 
kerk spreken alsof deze in enig opzicht een ware kerk is, rebelleren tegen Gods Woord en maken 
deel uit van de eindtijdse afvalligheid. 
 
Bekleed met purper en scharlakenrood 
“En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, 
en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoere-
rij. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder 
van de hoeren en van de gruwelen van de aarde” (Openbaring 17:4-5).  
Foto’s van de kardinalen die in het Vaticaan samengekomen waren voor de verkiezing van een 
nieuwe paus leken op een zee van purper en scharlakenrood. Eén foto toont kardinalen die rode 
kalotjes1 dragen terwijl de aartsbisschoppen er purperen droegen. De kleuren van Rome’s kerkelijke 
gewaden verschillen wat naargelang de situatie, maar kardinalen dragen typisch een soutane (lang 
kleed) van rode of zwarte wol, opgesmukt met rode toebehoren, een rode “cappa magna” (verlengde 
ceremoniële mantel met sleep en schoudercape), rode zijden gordelband, enz. Vóór het Tweede 
Vaticaans Concilie droegen zij ook een rode mantel, rode hoed en rode schoenen. Bisschoppen zijn 
gelijkaardig gekleed, maar zij dragen een purperen soutane en een purperen “mantelletta” (een 
mouwloos vestachtig kledingstuk). Ook gewone katholieke priesters dragen soms purper en rood, 
bij gelegenheden zoals b.v. Goede Vrijdag en Advent. 

           
   Rechts: kardinaal met “cappa magna” 
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1 Kalotje, of solideetje ( Soli Deo). (Wiki). 
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