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Vrolijke onbezonnenheid, maar van binnen zijn ze zo dor als gras. 

 

Hubert Luns, 3 september 2016 

Wat de verzoening betreft lijkt het dat God een tweesporenbeleid volgt, wat naar voren 
komt in Marcus 4:34: “Anders dan in gelijkenissen sprak Hij niet tot hen, maar een-
maal met zijn leerlingen alleen, gaf Hij van alles uitleg.” John Gills commentaar is als 
volgt: “De menigte aan kant gezet, ontvouwde en legde Hij al deze gelijkenissen aan 
zijn leerlingen uit waarmee Hij hen tot een grotere kennis van Hemzelf en de geheim-
nissen van het Koninkrijk de Hemelen leidde, waardoor ze voor het werk werden toe-
gerust waartoe Hij ze geroepen had en voorbestemd.” Wat betekent dat? De Heer wist 
dat de menigte in zijn huidige conditie nooit één met Hem kon zijn, alhoewel Hij an-
ders zal hebben gewenst. Hij wist dat in de praktijk Hij nooit in al die mensen zou kun-
nen komen wonen als in een ware Tempel van God. (2 Kor. 6:16) 

De religieuze dorheid in de Rooms Katholieke Kerk is net als in alle andere kerken 
beangstigend. De gelovigen volgen meestal een soort van prestatiegerichte godsdienst 
die zich met uiterlijkheden bezighoudt maar voorbijziet aan de essentiële conditie van 
het hart. Helaas zijn de farizeeërs van weleer nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Dat ras 
is niet uitgestorven maar nog volop in leven. Als met een dodelijk virus heeft het schier 
elke denominatie geïnfecteerd (waaronder ook de Rooms- Katholieke Kerk), alhoewel 
zij opgemerkt dat in de meeste Christelijke groeperingen ook heilige mensen voorko-
men, maar dat is eerder uitzondering dan regel. In wezen gaat het om een ‘religieus 
systeem’ dat zich met uiterlijkheden bezighoudt en de harten links laat liggen, die toch 
een geweldige nood hebben aan het leven in Christus. De blijde boodschap van de 
vroege Kerk is verteerd; de voedzame elementen zijn onttrokken en wat rest is feces, 
dat van geen nut meer is voor de instandhouding van Christus’ lichaam. De boodschap 
van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, haar door Jezus gegeven op 11 februari 
2015, is duidelijk: “Indien jullie de grijze en verdonkerde zielen zouden kunnen waar-
nemen, van die lauwe harten, zou je gaan huilen. Helaas verkeert de meerderheid van 
de zielen in duisternis. Je zou van de schok sterven indien je de staat van de zielen van 
de mensheid zou kunnen waarnemen.” 
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En opnieuw zegt Maria van de Goddelijke Barmhartigheid in haar boodschap van Jezus 
van 12 oktober 2013: 

«« Hoe bitterlijk ween Ik om de zielen van de arrogante mensen, de onwetenden 
en versteenden van hart. Ze zijn zo vol hoogmoed dat ze Mij nooit zullen zien, 
want ze kunnen dat niet. Iemand kan mij onmogelijk zien of met mijn Ware 
Woord worden vervuld indien die persoon door de zonde van hoogmoed is 
aangetast. Anderzijds zullen diegenen onder jullie die Mij kennen, maar die Mij op 
hun eigen voorwaarden accepteren – die zullen zich ook van Mij afkeren. Waarom 
zeg je Mij te kennen en ga je vervolgens mijn woorden verdraaien die aangeven 
over hoe je Mij volgen moet? Hoe kun je jezelf een Christen noemen en tegelijk 
een valse theologie en leugens aanhangen, die verdraaid zijn om je eigen 
levensstijl te volgen? Wie ben je als je Mij niet volgt en de volle Waarheid van 
mijn Leer afwijst? Je bent een verrader. Je verraadt Mij. En als je Mij eenmaal 
hebt verraden, zal je geneigd zijn dat telkens opnieuw te doen totdat je tenslotte  
in mijn ogen niet langer een Christen bent. »» 

 
Gods koninklijk priesterschap, waar 1 Petrus 2 over spreekt, waar de Heilige Geest de 
echte macht is, de echte leraar, de echte bevrijder, de echte uitdeler van de waarheid, 
enz., kan niet in de normale praktijk van de institutionele kerken worden gevonden. De 
werkelijke vereniging met God is slechts voor heel weinigen weggelegd, althans in de 
tegenwoordige wereld. De door de mens geïnspireerde godsdiensten blijven een grote 
hoeveelheid ‘witgekalkte graven’ produceren. Gods boodschap aan de kerken van Sar-
dis en Laodicea, uit Openbaring 3, is tegen alle religieuze systemen gericht die vruch-
ten voortbrengen die gekend zijn door uiterlijke devotie zonder de begeestering van het 
hart. Er staat: “Ik ken jullie daden; jullie hebben de naam dat je leeft, maar jullie zijn 
dood.” Over de Laodiceaanse kerk leest het oordeel dat ze “ellendig, erbarmelijk, arm, 
blind en naakt” zijn. In beide gevallen worden de schaapsherders en hun schapen ver-
zocht zich te bekeren en Gods reddingsplan en ‘zijn’ gerechtigheid te zoeken en niet 
die van ‘hun’. ‘Religie’ onderwijst een theoretische Christus, maar niet die van de 
dagelijkse gemeenschap met Hem. De herders kennen de theorie van het geestvervulde 
leven, maar kunnen het in de meeste gevallen niet op zichzelf toepassen en het nog 
minder aan anderen leren. Jezus zei dat het blinde leidsmannen zijn: “Als de ene blinde 
de andere leidt, vallen ze beiden in de kuil.” (Mt. 15:14) 
 
Allain de la Motte schrijft in zijn artikel “Jesus v/s Religion”, uit 2005: 

«« Laten we wel wezen, ‘godsdienst’ is een multi-miljarden-dollar-systeem 
geworden waar duizenden voltijdse krachten een goede boterham aan verdienen. 
Het is bijgevolg belangrijker om een gelukkige en tevreden financiële achterban  
te creëren dan de minder populaire eis te volgen om getrouw en ijverig de hele 
Waarheid van de Schrift te onderwijzen. Aldus wordt godsdienst netjes verpakt en 
aan de man gebracht, waarmee de schaapjes een kunstmatig gevoel van veiligheid 
en welbehagen krijgen. Op die manier zorgen de moderne farizeeërs dat de 
Boodschap van het Kruis een regelrechte aanfluiting wordt. 
 Keurige regels worden opgesteld en van generatie op generatie doorgegeven.  
De grenzen worden zorgvuldig vastgesteld om de ‘schapen’ binnen de omheining 
van godsdienst een kunstmatig gevoel van veiligheid te geven. Veelal dienen de 
programma’s om een positieve gedragswijziging te produceren terwijl aan het feit 
voorbij wordt gegaan dat “niets zo onbetrouwbaar is als het hart van de mens, 
onverbeterlijk is het, wie kan het peilen?” (Jer. 17:9), een hart dat zeker niet in 
staat is (een grondige) positieve verandering teweeg te brengen op basis van eigen 
wil of een souvereine inspanning. Het gevolg hiervan is dat serieuze kerkgangers 
een totaal verkeerd beeld hebben over vergeving en de genade van een 
liefhebbende God en het Christelijk leven in het algemeen. Geleidelijk raken ze 
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steeds meer verstrikt in wetticisme en (versleten) gewoontes, en worden daarmee 
buitengesloten van het ondervinden van de wonderlijke kalmerende aanwezigheid  
van de inwonende Heilige Geest en de vredevolle vreugde die ontstaat vanuit  
de eenwording met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. 
 Alhoewel heel wat kerkgenootschappen prat gaan op een grote aanhang en  
mooie programma’s die door geestelijke leiders worden georganiseerd in het bezit 
van prachtige theologiediploma’s, zijn ze dood omdat de Heilige Geest niet de  
Hem verschuldigde plaats in hun harten krijgt noch in hun samenkomsten. 
Dientengevolge zijn Gods veroordelende woorden vanuit de mond van de profeet 
Jesaja evengoed van toepassing op hen: “Dit volk nadert Mij met de mond en eert 
Mij wel met de lippen, maar hun hart is verre van Mij; de Mij toekomende 
eredienst bestaat slechts uit regels die louter mensenwerk zijn.” (Jes. 29:13) »»  

 
Betekent dit dat iedereen die een godsdienst van uiterlijkheden praktiseert verloren is? 
Natuurlijk niet. Toch zal hun gebrek aan inzicht en schamele opvatting over de eco-
nomie der genade, ertoe leiden dat hun beslissing om bij Jezus te horen vaak tot aan de 
drempel van leven en dood wordt uitgesteld. Pas dan, alleen dan, zal de ziel besluiten 
bij wie zij het meeste hoort, hoe de weegschaal zal overhellen, ten gunste van God of 
van Satan. Een uiterst gevaarlijk spel, want de Hel is overbevolkt, niet de Hemel en het 
Vagevuur (MDM 20 okt. 2012). Dit geeft de bestaansgrond voor het Vagevuur. Zulk 
een dubbelzinnigheid bestaat echter niet in het Vrederijk – het Vagevuur zal dan niet 
meer bestaan (MDM 7 okt 2011 en 12 okt. 2013). Het is daarom dat bij de nadering 
van dit rijk, wanneer door de heftige ontwikkelingen alles uiteen lijkt te vallen, elkeen 
gedwongen wordt een keuze te maken, zich al of niet te bekeren, reeds nu en hier en 
niet op de drempel van het aardse bestaan. 
  
Een formaliteitengodsdienst is erg aantrekkelijk. Om je eigen verantwoordelijkheid te 
nemen en de afkeuring van anderen te riskeren, zogezegd je eigen Izak op te offeren, de 
geestelijke luiheid op te offeren, is niet vanzelfsprekend. De nodige impact is vereist 
om mensen te dwingen een keuze te maken: vóór of tegen God. Het volgende is een 
profetisch inzicht van een Protestantse dame: “Een rijpingsproces van het kwaad is 
noodzakelijk geweest om censuur toe te passen, en om de goeden te beschermen tot het 
einde toe. Gods interventie heeft geleid tot het uitstorten van de geest van Jezus die de 
macht van het beest gaat breken.” Deze censuur is hetzelfde als waarvan in Mattheüs 
25:31-46 sprake is, waar Jezus tijdens de grote oogst de naties en hun individuen 
oordeelt. Hij scheidt dan de bokken van de schapen. De schapen zullen het Vrederijk 
beërven, maar de bokken zullen in de Hel worden geworpen. Om te weten wie het 
nieuwe rijk mag binnenkomen zal het oordeel eenvoudig moeten zijn. Een ontmaske-
ring is vereist, want geen onreinheid mag in het Vrederijk bestaan. Door deze scheiding 
aan het eind, of nieuwe begin, zullen de slechte mensen slechter worden bij de nadering 
van het Rijk. (2 Tim. 2:13) De middenmoot zal totaal verdwenen zijn, wat betekent dat 
de traditionele kerken hun functie als poortwachter, die de wolven buiten houdt, zullen 
zijn kwijtgeraakt; hun traditionele rol om de kudde in een fatsoensgareel binnen te hou-
den zal verdwenen zijn. In plaats daarvan zullen de meesten in verwarring gegooid zijn 
en verworden tot een wolvennest, en dat slaat ook op de Rooms- Katholieke Kerk. 
Moeilijk te slikken, maar dat is wat we nu zien gebeuren, en dit is reeds voorspeld in de 
parabel van de schaapskooi. (Joh. 10:11-16) 
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