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De Nieuwe Katholieke Catechismus 
http://www.wayoflife.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. 

 
De Rooms-katholieke Kerk publiceerde in 1992 een nieuwe catechismus, in het Latijn. De Neder-
landse vertaling kwam er in 1995. De volgende uittreksels demonstreren ontegensprekelijk dat de 
Rooms-katholieke Kerk zwaar afvallig is en door God veroordeeld. Bijbelgelovige mensen worden 
van Godswege opgeroepen om zich af te scheiden van hen die een vals evangelie prediken. Sommi-
gen werpen op dat niet alle katholieken de volgende valse leringen geloven. Dat kan best zo zijn, 
maar het feit is dat het hiernavolgende de meest recente en meest officiële verklaring is van het ech-
te katholieke geloof, in drukvorm. Indien een belijdend katholiek niet akkoord gaat met volgende 
dogma’s, zou hij niet langer moeten beweren dat hij Rooms-katholiek is, omdat deze dogma’s wer-
kelijk Rooms-katholiek ZIJN. 
De godslasterlijke dogma’s van deze officiële Katholieke Catechismus openbaren de blindheid 
en goddeloosheid van die ‘evangelischen’ die een nauwere band wensen met de Roomse kerk. 
Zijdelings is het interessant te bemerken dat alle Schriftreferenties in de Engelse versie van de 
nieuwe catechismus (uitgegeven in 1994), geciteerd worden uit de Revised Standard Version, of uit 
de New Revised Standard Version. Het feit dat de opperste afvallige ‘kerk’ deze afvallige bijbelver-
sies gebruikt bewijst dat die versies corrupt zijn. 

Wij keren ons nu tot de Catechismus zelf: 
Inleiding door Johannes Paulus II 
De Catechismus van de Katholieke Kerk is het resultaat van een erg groots opgevatte sa-
menwerking en vergde zes jaar intensief werk … Het project was het voorwerp van een 
veelomvattende consultatie van alle katholieke bisschoppen, hun episcopale conferenties of 
synodes, en van theologische en catechetische bevestigingen. Het verkreeg in zijn geheel 
een brede en gunstige aanvaarding door het Episcopaat. Men kan zeggen dat deze Cate-
chismus het resultaat is van de samenwerking van het hele Episcopaat van de Katho-
lieke Kerk … de harmonie van zovele stemmen drukt waarlijk uit wat genoemd kan 
worden de “symfonie” van het geloof. 
De Catechismus van de Katholieke Kerk wordt uiteindelijk aangeboden aan iedereen 
… die wenst te weten wat de Katholieke Kerk gelooft. 

Deze verklaring veegt de populaire gedachte weg dat er niet zoiets zou bestaan als het ene en ware 
katholieke dogma en dat de Roomse kerk geen “symfonie van het geloof” zou hebben. Het bewijst 
ook dat het voor iemand echt wel mogelijk is het katholieke geloof te kennen en te begrijpen zonder 
een uitgesproken katholieke theoloog te zijn. Hierna volgen dan de ketterijen van de Rooms-katho-
lieke Kerk die door hun nieuwe Catechismus bevestigd worden: 
 
DE OVERLEVERING IS GELIJK AAN DE SCHRIFT 
801 Ze zijn onderling nauw verbonden en hebben deel aan elkaar. Want beide, voortkomend uit 
dezelfde goddelijke bron, vloeien als het ware in elkaar over en zijn gericht op hetzelfde doel. 
82 Hieruit volgt dat de kerk, waaraan de overdracht en de interpretatie van de openbaring is toever-
trouwd, ‘niet uit de heilige Schrift alleen haar zekerheid put omtrent al het geopenbaarde. Derhalve 
moet men beide met eenzelfde liefde, eerbied en respect aanvaarden en vereren’. 
 
BIJBELVERKLARING HET ENIGE RECHT VAN PAUS EN BISSCHOPPEN 

 
1 De paragrafen van de Catechismus zijn genummerd. U kan alles online lezen op http://www.stvitus.nl/kkk/  
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100 De opdracht het woord van God authentiek te verklaren is alleen toevertrouwd aan het leerge-
zag van de kerk: de paus en de bisschoppen in verbondenheid met hem. 
 
MARIA ZONDELOOS, EEUWIG MAAGD, MOEDER VAN GOD, KONINGIN DES HE-
MELS, CO-REDEMPTRIX2 MET CHRISTUS 
491 De kerk is zich door de eeuwen heen ervan bewust geworden dat Maria, door God ‘begena-
digd’ (Lc. 1,28), vanaf haar ontvangenis verlost was. Dat belijdt het dogma van de onbevlekte ont-
vangenis, door paus Pius IX in 1854 afgekondigd ... 
494 ... Zoals de heilige Ireneus zegt: ‘door haar gehoorzaamheid is zij oorzaak van het heil gewor-
den, zowel voor zichzelf als voor de gehele mensheid’ ... 
495 ... De kerk belijdt dat Maria werkelijk Moeder van God (Theotokos) is. 
508 In het geslacht van Eva heeft God de maagd Maria uitgekozen om de moeder van zijn Zoon te 
zijn. ‘Vol van genade’ is zij ‘de verhevenste vrucht van de verlossing; vanaf het eerste ogenblik van 
haar ontvangenis is zij geheel gevrijwaard van de smet van de erfzonde en zij is heel haar leven lang 
vrij gebleven van elke persoonlijke zonde. 
964 De rol van Maria met betrekking tot de kerk is niet te scheiden van haar verbondenheid met 
Christus. Ze vloeit er direct uit voort. ‘Deze verbondenheid van Maria met haar Zoon in het heils-
werk manifesteert zich vanaf het ogenblik van de maagdelijke ontvangenis van Christus tot aan zijn 
dood’. Zij manifesteert zich in het bijzonder in het uur van zijn lijden … en leed ten diepste mee 
met haar eniggeboren Zoon en met haar moederhart nam zij deel aan zijn offer door liefdevol in te 
stemmen met het offer van het slachtoffer dat uit haar geboren was … 
966 Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van iedere smet van de erfzonde, na het voltooi-
en 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 
tenhemelopneming van de heilige Maagd is een bijzondere deelname aan de verrijzenis van haar 
Zoon …: Bij uw baren hebt gij uw maagdelijkheid behouden … gij die de levende God ontving en 
die door uw gebeden, onze zielen van de dood zult bevrijden. (Byzantijnse liturgie, Troparion van 
het feest van de tenhemelopneming, 15 augustus). 
968 Maar haar rol met betrekking tot de kerk en heel de mensheid gaat nog verder. ‘Zij heeft op 
heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser door haar gehoorzaamheid, ge-
loof, hoop en haar vurige liefde om het bovennatuurlijk leven van de ziel te herstellen. Daarom is 
zij, in de orde van de genade, onze moeder geworden’. 
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 voor-
spreekster, helpster, bijstand en middelares. 
 
ROZENKRANS EN GEBEDEN AAN MARIA 
971 ‘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 … 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’. 
 
DE VOLHEID VAN REDDING IS ENKEL DOOR DE KATHOLIEKE KERK 
Het Decreet van het Tweede Vaticaans Concilie over Oecumene zegt: “Want het is door de Katho-
lieke Kerk alleen, die de universele hulp is naar redding, dat de volheid van de middelen tot redding 
kunnen verkregen worden. Het was enkel aan het apostolische college, waarvan Petrus het hoofd is, 

 
2 Mede-verlosseres. 
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dat wij geloven dat onze Heer toevertrouwde alle zegeningen van het Nieuwe Testament, om op 
aarde in te stellen het ene Lichaam van Christus waarin al degenen worden geïncorporeerd die op 
een of andere manier bij het Volk van God behoren”. 
846 - III. De kerk is katholiek - ‘Buiten de kerk geen heil’ 
Hoe dient men deze zo vaak door de Kerkvaders herhaalde uitspraak te interpreteren? In positieve 
zin geformuleerd betekent dit dat alle heil komt van Christus, het hoofd, via de kerk, die zijn li-
chaam is. 
Het concilie leert, daarbij steunend op de heilige Schrift en de Overlevering, dat deze pelgrimerende 
kerk noodzakelijk is voor het heil … Door ons uitdrukkelijk de noodzakelijkheid van geloof en 
doopsel in te scherpen heeft Hij tevens de noodzakelijkheid bevestigd van de kerk zelf, waarin de 
mensen door de deur van het doopsel binnengaan. Daarom kunnen die mensen niet gered worden 
die heel goed weten dat God door middel van Jezus Christus de katholieke kerk als noodzakelijk 
gesticht heeft, toch weigeren haar lid te worden of te blijven van deze kerk 
 
ALLE GENADE KOMT DOOR DE KATHOLIEKE KERK 
819 De Geest van Christus bedient zich van deze kerken en kerkelijke gemeenschappen als heils-
middelen waarvan de kracht komt van de volheid van de genade en de waarheid die Christus aan de 
katholieke kerk heeft toevertrouwd. Al deze weldaden komen van en leiden naar Christus en roepen 
op zich al op tot ‘katholieke eenheid’. 
834 De particuliere kerken zijn ten volle katholiek door de gemeenschap met één onder hen: de kerk 
van Rome, ‘zij zit voor in de liefde’. ‘Want met deze kerk moet, op grond van haar bijzondere oor-
sprong iedere kerk, d.w.z. de gelovigen van overal, overeenstemmen’. (H. Ireneüs, Haer. 3,3,2, vert. 
uit Lat.: weer opgenomen door Vat. I: DS 3057). 
 
GEEN CHRISTELIJKE EENHEID LOS VAN DE KATHOLIEKE KERK 
820 ‘Christus heeft vanaf het begin deze eenheid aan zijn kerk geschonken; naar onze geloofsover-
tuiging leeft zij onverliesbaar voort in de katholieke kerk, en wij hopen dat zij van dag tot dag blijft 
toenemen tot aan de voleinding van de wereld’ …Het verlangen de eenheid onder alle christenen 
opnieuw te vinden is een gave van Christus en een oproep van de heilige Geest. 
 
REDDING OMVAT OOK DE MOSLIMS 
841 De betrekkingen van de kerk met de moslims. ‘Het heilsplan strekt zich ook uit tot hen die de 
Schepper erkennen, onder wie vooral de moslims, die in hun belijdenis aan het geloof van Abraham 
vasthouden en samen met ons de ene en barmhartige God aanbidden die op de jongste dag de men-
sen zal oordelen 
 
SUPREMATIE VAN DE PAUS 
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’. 
891 ‘Deze onfeilbaarheid nu bezit de paus van Rome, hoofd van het college van bisschoppen, 
krachtens zijn ambt, wanneer hij als opperste herder en leraar van alle gelovigen, die zijn broeders 
in het geloof versterkt, de leer omtrent geloof en zeden in een definitieve uitspraak afkondigt (...). 
De aan de kerk beloofde onfeilbaarheid bezit ook het corps van bisschoppen, wanneer het samen 
met de opvolger van Petrus het opperste leergezag uitoefent’, vooral in een oecumenisch concilie. 
Wanneer de kerk door middel van haar opperste leergezag iets voorhoudt ‘als door God geopen-
baard te geloven’ en als leer van Christus, dan ‘moet men met de gehoorzaamheid van het geloof 
dergelijke definities aanvaarden’. Deze onfeilbaarheid strekt zich uit over de hele geloofsschat zelf 
van de goddelijke openbaring. 
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GEBEDEN VAN DE DODEN 
956 De voorspraak van de heiligen. ‘Op grond van het feit immers dat de zaligen in de hemel inni-
ger met Christus verenigd worden, bevestigen zij heel de kerk nog meer in de heiligheid (...). Zij 
houden niet op voor ons bij de Vader ten beste te spreken door Hem de verdiensten aan te bieden 
die zij hier op aarde verworven hebben door de ene Middelaar tussen God en de mensen, Jezus 
Christus (...). Daarom is hun broederlijke zorg een zeer grote steun voor onze zwakheid’. 
 
GEBEDEN VOOR DE DODEN 
958 De gemeenschap met de overledenen. ‘Door allereerst deze gemeenschap te erkennen die bin-
nen heel het mystieke lichaam van Christus bestaat, heeft de pelgrimerende kerk vanaf de eerste 
tijden van het christendom de nagedachtenis van de gestorvenen met grote piëteit gevierd, en, om-
dat ‘het een heilige en vrome gedachte is voor de overledenen te bidden, opdat zij van hun zonden 
zouden worden vrijgesproken’, heeft zij ook voorbeden voor hen opgedragen (2 Makk. 12,45)’. Ons 
gebed voor hen kan hen niet alleen helpen, maar kan ook hun voorspraak voor ons doeltreffend ma-
ken 
 
REDDING DOOR DE DOOP3 
1263 Door het doopsel worden alle zonden vergeven, de erfzonde en alle persoonlijke zonden, 
evenals alle zondestraffen.  
1257 De Heer zelf bevestigt dat het doopsel noodzakelijk is voor het heil …De kerk kent geen an-
der middel dan het doopsel om de toegang tot de eeuwige gelukzaligheid te verzekeren. Daarom 
hoedt zij zich ervoor de zending te verwaarlozen die zij van de Heer ontvangen heeft om al wie het 
doopsel kan ontvangen te doen ‘herboren worden uit water en geest’. God heeft het heil verbonden 
met bet sacrament van het doopsel …  
1265 Het doopsel zuivert niet enkel van alle zonden, het maakt van de pas gedoopte ook ‘een nieu-
we schepping’, een aangenomen kind van God die ‘deel heeft gekregen aan Gods eigen wezen’, 
lidmaat van Christus en erfgenaam tezamen met Hem, tempel van de heilige Geest. 

1267 …Uit de doopvont wordt het ene Volk van God van het Nieuwe Verbond geboren …  
 
BOETEDOENING HEILSNOODZAKELIJK 
980 Door het sacrament van boete en verzoening kan de gedoopte weer met God en de kerk ver-
zoend worden: De Kerkvaders hebben gelijk gehad, toen zij de boetedoening ‘een moeizaam doop-
sel’ noemden (H. Gregorius van Nazjanze, Or 39,17, vert. uit Gr. ). Dit sacrament van boete en ver-
zoening is voor wie na het doopsel gevallen is, heilsnoodzakelijk, zoals het doopsel zelf dit is voor 
wie nog niet herboren is (Concilie van Trente; DS 1672, vert. uit Lat.). 
 
DE KERK KAN ZONDEN VERGEVEN 
982 Er is geen enkele zonde, hoe zwaar ook, of de heilige kerk kan haar vergeven … Christus, die 
gestorven is voor alle mensen, wil dat in zijn kerk de poorten van de vergeving altijd openstaan 
voor wie opstaat uit de zonde. 
 
VAGEVUUR 
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 binnen-
gaan. 

 
3 Zie verder: http://www.fundamentalbiblechurch.org/Tracts/fbcbaptr.htm  

http://www.fundamentalbiblechurch.org/Tracts/fbcbaptr.htm
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1031 De kerk noemt deze laatste loutering van de uitverkorenen, die geheel verschillend is van de 
straf van de verdoemden, vagevuur. De kerk heeft de geloofsleer met betrekking tot het vagevuur 
vooral op de concilies van Florence en Trente geformuleerd. De overlevering van de kerk spreekt 
met verwijzing naar bepaalde schriftteksten van een louterend vuur. 
 
AFLATEN EN GOEDE WERKEN VOOR DE DODEN 
1032 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 
 
SACRAMENTEN EN LITURGIE DELEN GENADE MEE 
1084 ‘Gezeten aan de rechterhand van de Vader’ stort Christus zijn Geest uit in zijn lichaam dat de 
kerk is. Hij handelt voortaan door de sacramenten, die door Hem werden ingesteld om zijn genade 
mee te delen. Sacramenten zijn zintuiglijke tekenen (woorden en handelingen), die toegankelijk zijn 
voor mensen van deze tijd. Zij verwezenlijken op werkzame wijze de genade die zij betekenen 
krachtens het handelen van Christus en de macht van de heilige Geest. 
1131 De sacramenten zijn werkzame tekenen van de genade, ingesteld door Christus en toever-
trouwd aan de kerk, waardoor ons het goddelijk leven verleend wordt. De zichtbare riten waarmee 
de sacramenten gevierd worden, duiden de genade aan die elk sacrament eigen is, en verwezenlij-
ken die. Ze dragen vrucht in wie ze in de vereiste gesteltenis ontvangen. 
 
SACRAMENTEN HEILSNOODZAKELIJK 
1129 De kerk verklaart dat de sacramenten van het Nieuwe Verbond heilsnoodzakelijk zijn voor de 
gelovigen … De vrucht van het sacramentele leven bestaat hierin dat de Geest van het kindschap 
Gods de gelovigen vergoddelijkt door een levensgemeenschap te stichten met de enige Zoon, de 
Verlosser. 
 
ZUIGELINGEN WEDERGEBOREN DOOR DE DOOP 
1250 Aangezien kinderen geboren worden met een gevallen natuur en besmet met de erfzonde, 
hebben ook zij de nieuwe geboorte in het doopsel nodig, om aan de machten van de duisternis ont-
rukt te worden en overgebracht te worden naar het domein van de vrijheid van de kinderen Gods … 
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 
 
DE MIS IS EEN HER-OFFEREN VAN CHRISTUS 
1414 Als offer wordt de Eucharistie ook geofferd als een herstel voor de zonden van levenden en 
doden en om geestelijke of wereldlijke gunsten van God te verkrijgen. 
1365 Omdat zij de gedachtenis is van het paasmysterie van Christus, is de eucharistie ook een offer 
… In de eucharistie geeft Christus hetzelfde lichaam dat Hij voor ons op het kruis gegeven heeft, 
hetzelfde bloed dat ‘voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’.  
1367 Het offer van Christus vormt met het offer van de eucharistie één enkel offer: … ‘In dit god-
delijk 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 wordt Hij op onbloedige wijze geof-
ferd’. 
 
DE MIS IS EEN VERANDERING VAN BROOD EN WIJN IN DE ECHTE CHRISTUS 
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1376 Het concilie van Trente geeft de volgende samenvatting van het katholieke geloof: … door de 
consecratie van brood en wijn komt de verandering tot stand van de gehele substantie van het brood 
in de substantie van het lichaam van Christus onze Heer, en van de gehele substantie van de wijn in 
de substantie van zijn bloed. Deze verandering nu is door de katholieke kerk gepast en treffend we-
zensverandering (transsubstantiatie) genoemd’. 
1413 Door de consecratie wordt de transsubstantiatie van het brood en de wijn in het Lichaam en 
Bloed van Christus voortgebracht. In het geconsecreerde brood en wijn is Christus zelf levend en 
heerlijk aanwezig, in een ware, echte en substantiële manier: zijn Lichaam en zijn Bloed, met zijn 
ziel en zijn godheid (vgl. Concilie van Trente: DS 1640; 1651). 
1374 … 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’. 
 
PRIESTER HEEFT MACHT OM BROOD EN WIJN TE VERANDEREN IN CHRISTUS 
1375 Het is door de verandering van het brood en de wijn in het lichaam en bloed van Christus dat 
Christus tegenwoordig gesteld wordt in dit sacrament … De priester, vertegenwoordiger van Chris-
tus, spreekt de woorden uit, maar hun genadevolle kracht komt van God. Dit is mijn lichaam, zegt 
Hij. Dit woord transformeert de offergaven … dat de kracht van de zegening sterker is dan de 
kracht van de natuur, want door de zegening is de natuur zelf veranderd. 
 
MIS OPGEDRAGEN IN GEMEENSCHAP MET DE DODEN 
1370 … in gemeenschap met de allerheiligste Maagd Maria en tot gedachtenis aan haar en aan alle 
heiligen draagt de kerk het eucharistisch offer op.  
 
ELEMENTEN VAN DE MIS MOETEN AANBEDEN WORDEN EN GEDRAGEN IN PRO-
CESSIES 
1418 Vermits Christus zelf aanwezig is in het sacrament van het altaar, moet hij geëerd worden met 
de aanbidding van verering. 
1378 De verering van de eucharistie. In de misliturgie drukken wij ons geloof in de werkelijke te-
genwoordigheid van Christus onder de gedaanten van brood en wijn onder andere uit door te knie-
len of door een diepe buiging te maken als teken van aanbidding. ‘De katholieke kerk kent deze 
eredienst van aanbidding toe aan het sacrament van de eucharistie, niet alleen gedurende de mis, 
maar ook buiten deze viering. Met de grootste zorg bewaart zij de geconsacreerde hosties, biedt zij 
ze de christengelovigen ter plechtige verering aan en draagt zij ze in processie rond’. 
 
ALLE ZONDEN MOETEN BELEDEN WORDEN AAN EEN PRIESTER 
1493 Hij die zich met God en de kerk wil verzoenen, moet ten overstaan van een priester alle zon-
den belijden die hij nog niet beleden heeft en waarvan hij zich na een zorgvuldig gewetensonder-
zoek bewust is. De belijdenis van dagelijkse zonden wordt door de kerk ten zeerste aanbevolen, al is 
die op zich niet noodzakelijk. 
1456 De belijdenis ten overstaan van een priester is een wezenlijk onderdeel van het boetesacra-
ment: ‘De boetelingen moeten in de biecht alle doodzonden opsommen waarvan zij zich na een 
zorgvuldig gewetensonderzoek bewust zijn, zelfs wanneer deze zeer verborgen zijn en slechts in-
gaan tegen de laatste twee van de #tien geboden#, … Zij echter die anders handelen en bewust en-
kele zonden verzwijgen, leggen aan Gods goedheid niets voor wat deze door tussenkomst van de 
priester zou kunnen vergeven. ‘Als de zieke zich ervoor schaamt zijn wonde aan de dokter te laten 
zien, kan de geneeskunde niet verzorgen wat zij niet kent’ 
1497 De individuele en volledige biecht van de zware zonden, gevolgd door de absolutie, blijft het 
enige gewone middel om zich met God en de kerk te verzoenen. 
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VERGIFFENIS VAN ZONDEN EN KWIJTSCHELDING VAN HET VAGEVUUR DOOR 
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 toe-
past’ … De aflaten kunnen op levenden of overledenen toegepast worden. 

 
Een “volle aflaat in het stervensuur” uit 19624 

1478 De aflaat wordt verkregen door toedoen van de kerk … Zij spreekt voor een bepaalde christen 
ten beste en opent voor hem de schat van de verdiensten van Christus en van de heiligen om van de 
barmhartige Vader kwijtschelding van de tijdelijke zondestraffen te verkrijgen … 
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 verkrij-
gen, helpen bij het uitboeten van de tijdelijke zondestraffen. 
 
REDDING DOOR DE GOEDE WERKEN VAN DE ‘HEILIGEN’ 
1475 … In deze wonderlijke uitwisseling komt dus de heiligheid van de één ten goede aan de ande-
ren … Zo kan de rouwmoedige zondaar, door beroep te doen op de gemeenschap van de heiligen, 
eerder en doeltreffender van zondestraffen gezuiverd worden.  
1476 Deze geestelijke goederen van de gemeenschap van de heiligen worden ook de genadeschat 
van de kerk genoemd … 
1477 ‘Bovendien behoort tot deze schat ook de werkelijk onmetelijke, onuitputtelijke en steeds 
nieuwe waarde die de gebeden en goede werken van de heilige Maagd Maria en van alle heiligen 
voor God vertegenwoordigen. Door de genade van de Heer zelf zijn zij zijn voetspoor gevolgd, 
hebben zij zich geheiligd en het werk volbracht dat door de Vader aanvaard werd. Door aan hun 

 
4 Deze “volle aflaat” staat op naam van mijn schoonouders, mijn vrouw en haar grootouders en werd meegebracht uit 
Rome. De vermelde datum is 28 juni 1962. Formaat 24 x 32 cm, gouddruk. Johannes XXIII was toen paus. Wij weten 
niet wat ervoor betaald werd, maar dat zal wel een ‘aflaat’ geweest zijn van de portemonnee. 
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eigen heil te werken, hebben zij ook bijgedragen tot het heil van hun broeders in de eenheid van het 
mystieke lichaam’. 
 
VERERING VAN RELIEKEN5 
1674 Afgezien van de sacramentele liturgie en de sacramentalia moet de catechese ook rekening 
houden met de uitingen van volksdevotie en volksreligiositeit … zoals de verering van relieken, het 
bezoek aan heiligdommen, bedevaarten, processies, de kruisweg, religieuze dansen, de rozenkrans, 
medailles, enz.  
 
VERERING VAN AFBEELDINGEN 
2131 Steunend op het mysterie van het mensgeworden Woord heeft het zevende oecumenisch con-
cilie, gehouden in Nicea (787, tegen de iconoclasten, de beeldenverering goedgekeurd: van Chris-
tus, maar ook van Gods Moeder, van de engelen en van alle heiligen. Want door mens te worden 
heeft de Zoon van God een nieuwe ‘ordening’ wat betreft beelden ingesteld. 
 

 
WEES GEWAARSCHUWD DOOR GODS WOORD: 

“Vertrekt, vertrekt, gaat uit van daar, raakt het onreine niet aan; gaat uit het midden van hen, 
reinigt u, gij, die de vaten des HEEREN draagt!” (Jesaja 52:11) 
“Vlucht uit het midden van Babel, en redt, een ieder zijn ziel; wordt niet uitgeroeid in haar on-
gerechtigheid; want dit is de tijd der wraak des HEEREN, Die haar de verdienste betaalt … 
Gaat uit, Mijn volk, uit het midden van haar, en redt een ieder zijn ziel, vanwege de hittigheid 
van de toorn des HEEREN” (Jeremia 51:6, 45) 
“Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan wat 
onrein is, en Ik zal u aannemen” (2 Korinthiërs 6:17) 
“Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij 
van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn [de ene op de andere] gevolgd tot de he-
mel toe, en God is haar ongerechtigheden gedachtig geworden” (Openbaring 18:4-5). 

 

 

Kosteloos de nieuwe RKK-Catechismus, in Word- of PDF-formaat: 

Zie: http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm 
De Word-versie is rechtstreeks downloadbaar. De PDF-versie is aan te vragen (mailtje). 
 

 

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm 

Rubriek “Rooms-katholieke kerk”: http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm  

 
5 Relieken of relikwieën: Lat. reliquiae (overblijfselen), overblijfsel van een gestorvene; in het bijzonder r.k. naam voor 
de vereerde overblijfselen van heiligen, stukjes van hun gebeente of van zaken die met Christus of de heiligen in aanre-
king zijn geweest en waaraan vaak wonderdadige kracht wordt toegekend: in altaren waarop de mis wordt opgedragen 
zijn relikwieën ingesloten. (Van Dale). 

http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm
mailto:verhoevenmarc@skynet.be
http://www.verhoevenmarc.be
http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm
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