
 

De Teloorgang van het Katholieke Leergezag 
Een Teken des Tijds 

 

“Als u de Voorloper ziet mag gezegd worden dat de zending van ha-Yeshua Mashiach 
is begonnen!”, zegt een oude Joodse wijsheid. Wie anders is die bode dan de Maagd 
Maria? De aanzwellende reeks eindtijdaankondigingen, denk aan Lourdes, Fatima en 
zovele andere, staat in het teken van “bekeert u want het Rijk van God is nabij”. Die 
reeks aankondigingen is in 1846 begonnen met Maria’s verschijning aan de herdertjes 
van La Salette, waarin voorspeld dat “de priesters, de dienaren van mijn Zoon, door 
hun slechte leven, hun oneerbiedigheden en goddeloosheid bij het vieren van de 
heilige geheimen, door de liefde voor het geld, de hang naar eer en genot riolen van 
onzuiverheid zijn geworden!” De Moeder Gods is dus de heraut van nieuwe tijd 
waarin het universele leergezag weer bij het Jodendom zal zijn gekomen. Hoe het 
Katholieke leergezag door het rampzalig concilie uit de jaren zestig geweld is aange-
daan wordt hier binnen het eindtijdsperspectief geplaatst. 
 
HUBERT LUNS 
 
1 – Een Boosaardig Concilie… 
Het was op donderdag 11 oktober 1962 op het feest van Maria’s Goddelijk Moederschap 
dat het Tweede Vaticaans Concilie zijn eerste samenkomst hield. Na een stil gebed zette 
paus Johannes XXIII het eerste officiële gebed in met het “Veni, Creator Spiritus” (Kom, 
Schepper, Geest, daal tot ons neer). Dit werd uitgesproken opdat de Heilige Geest het 
concilie zou mogen leiden. Toen onder de enorme gewelven van de basiliek het Veni 
Creator was uitgegalmd, werd het Boek der Evangeliën ceremonieel op het altaar gelegd, 
een gewoonte die bij de allereerste concilies aansloot. Daarna hield de paus zijn 
openingstoespraak. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat de Kerk nieuwe energie en kracht 
uit het concilie zou putten en “zonder angst naar de toekomst kijken”. Zijn aanstekelijk 
enthousiase ontlaadde zich toen hij zei: 
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«« Wij vinden dat wij van mening moeten verschillen met die onheilsprofeten 
die altijd rampen voorspellen, alsof het einde van de wereld nabij is. (…) Men 
zegt dat ons tijdperk in vergelijking met vorige tijdperken slechter is, alsof ze 
niets van de geschiedenis hebben geleerd, de ware leraar van het leven. (…) 
De geschiedenis toont aan dat de dingen niet beter zijn geweest in de dagen van 
weleer. (…) De grootste zorg van het Oecumenisch Concilie is dat de heilige 
schat van de Christelijke leer in stand wordt gehouden en effectiever onderwezen 
(…) trouw aan het heilig erfdeel der waarheid dat de kerkvaders ons hebben 
nagelaten. »» 

 
Een apostolisch concilie kan ervoor kiezen of het chrisma van onfeilbaarheid al of niet 
wordt toegekend. Dit concilie was niet bedoeld om nieuwe leerstellige waarheden te 
verkondigen en het was zeker niet onfeilbaar. De reden voor het fiasco van het concilie 
is dat, alhoewel de openbaarmakingen niet zonder sturing van de Heilige Geest werden 
geformuleerd, dat zeker niet gold voor de geforceerde interpretatie naderhand. De Paus 
schreef in zijn geestelijk dagboek vier weken voordat het concilie begon dat hij zich door 
de Heilige Geest gedreven voelde om het concilie bijeen te roepen. Het idee zelf was 
echter niet nieuw en was reeds onder het pontificaat van Pius XII geopperd. Pius XII 
benoemde in 1948 Francesco Borgongini Duca, de oudstudiegenoot en vriend van de 
latere paus Johannes XXIII, tot voorzitter van de voorbereidende commissie voor een 
eventueel te houden concilie. Eén sessie zou hebben volstaan als een vorm van ‘aggi-
ornamento’. Aggiornamento was een van de sleutelwoorden van het concilie, wat een 
‘bij de tijd brengen’ betekent en wel op zo’n manier dat de geloofswaarheden beter tot 
uiting zouden komen. Het was in tegenstelling tot alle voorgaande concilies, en uitdruk-
kelijk gesteld, géén dogmatisch concilie! De interpretatie naderhand was wel dogma-
tisch, op zo’n manier dat het fundament zelf van de Kerk werd aangetast, hetgeen 
mogelijk was door de vaak vage formulering van de lawine van 4 constituties, 3 verkla-
ringen en 9 decreten. Vaticanum I kende slechts 2 constituties. 
 
Gezien de wrange vruchten die het concilie heeft 
voortgebracht zou het verkieselijk zijn geweest om 
slechts één sessie te hebben gehouden. Paus Johannes 
XXIII stierf na beëindiging van de eerste sessie op 3 
juni 1963. De tweede sessie begon medio oktober 
onder Paus Paulus VI. Het concilie had men na de 
eerste sessie kunnen stopzetten indien men dat echt 
had gewild. Geen eenvoudige zaak, maar het had 
gekund. Op zijn sterfbed gaf Johannes XXIII, dus 
rijkelijk laat, bevel om het concilie te stoppen,1) maar 
dat werd door de toen aanwezige kardinalen niet 
serieus genomen, althans tegengewerkt. Er waren in 
totaal vier sessies, waarvan de laatste op 8 december 
1965 eindigde. Vaticanum II heeft ruim drie jaar in beslag genomen in tegenstelling tot 
Vaticanum I die van 8 december 1869 tot 20 oktober 1970 duurde. 
 
Het is trouwens een uiterst curieuze zaak dat dit concilie om een aggiornamento bijeen-
geroepen werd, een in wezen boekhoudkundige term. Zelfs een kort overzicht van de 
twintig algemene concilies van de Kerk laat zien dat bijna elk van deze concilies bijeen 
was geroepen als een buitengewone maatregel om ketterijen te veroordelen. De speci-
fieke functie van het universele magisterium tijdens een algemeen concilie is om ana-

 
1) Op zijn sterfbed riep de Paus uit: “Stop het concilie, stop het concilie!” Dit citeert 
Kevin Haney in “The Stormy History of General Councils”. Dit voorval wordt bevestigd 
door Jean Guitton, de enige Katholieke leek die als peritus (deskundige) aan het concilie 
deelnam, en eveneens door Michael Davis in zijn “Apologia Pro Marcel Lefebvre”. 
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thema’s af te vuren, dwalingen te veroordelen en de Katholieke leer te herdefiniëren, 
waar deze wordt aangevallen of vervalst dreigt te worden door ketterse bewegingen 
binnen de Kerk. Met andere woorden, het houden van een concilie om de leer ‘bij de tijd 
te brengen’ was ongehoord en ongepast. De beslissing om Tweede Vaticaans Concilie 
bijeen te roepen ontstond niet op basis van een uitgebreid collegiaal overleg tussen de 
Paus en zijn raadgevers (de kardinalen en de curie), zoals te doen gebruikelijk, maar was 
hoofdzakelijk op grond van een persoonlijke ingeving. Deze spontaniteit was op zijn 
zachts gezegd ongebruikelijk en zoals nu blijkt héél onverstandig. Deze eigenzinnige 
paus was minder nederig dan hij deed voorkomen. Ook was hij geen ankerpunt voor wat 
de traditionele leer betreft, eerder iemand die zich door wind en zee liet meevoeren. Hij 
was een modest denker zoals hijzelf ruiterlijk toegaf. Hij had een ondoorgrondelijke per-
soonlijkheid, …en toch is hij paus geworden. 
 
In dit verband speelt op de achtergrond de boodschap van Fatima, die nooit openbaar is 
gemaakt. Het volgende wil ik u niet onthouden. Het verhaal gaat dat in mei 1994 de 
Franse priester Raymond Arnette, die toen in Duitsland verbleef en trouw aan de traditie 
was gebleven, naar religieuze muziek zat te luisteren op zijn CD. Plots hield de muziek 
op en sprak een stem in de ruimte, niet van binnenuit, maar op normale wijze: 2)  

«« Een boosaardig concilie is op komst en zal het gezicht van de Kerk 
veranderen. Vele zielen zullen het geloof verliezen. Overal zal verwarring 
heersen. De schapen zullen hun herders zoeken. Een schisma zal het kleed van 
mijn Zoon verscheuren. Het einde der tijden, aangekondigd in de Heilige Schrift, 
zal zijn aangebroken. Dit is door mij [de Maagd Maria] op verschillende plaatsen 
onder de aandacht gebracht. De ‘gruwel der verwoesting’ (Dan. 11:31) zal haar 
toppunt bereiken en zal de in La Salette aangekondigde kastijding over de wereld 
afroepen. De arm van mijn zoon kan ik niet langer tegenhouden en zal neerkomen 
over deze wereld die voor haar misdaden gaat boeten. Het zal over niets anders 
gaan dan over oorlog en revoluties. De natuur zal worden geschokt en overal 
angst teweeg brengen, zelfs onder de besten en moedigsten. De Kerk zal uit al 
haar wonden bloeden. Zalig zij die standvastig blijven en bij mij hun toevlucht 
zoeken. Want uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen. — Dit is het Derde 
Geheim van Fatima (zei de stem). »» 

 
Het zogenaamde Derde Geheim van Fatima had op instructies van Zuster Lucia, een van 
de drie aan wie de Allerheiligste Maagd in Fatima verschenen was, in 1960 gepubliceerd 
moeten worden door de toenmalige Paus Johannes XXIII. Immers, op 17 juni 1944 
stuurde zuster Lucia de verzegelde enveloppe met het geheim naar Bisschop José Alves 
Correia da Silva van Leiria-Fatima (een groot gelover in de verschijningen, die op zijn 
post bleef tot aan zijn overlijden in december 1957, na daar 37 jaar lang bisschop te zijn 
geweest). Op de verzegelde enveloppe had Lucia geschreven: “In bijzondere opdracht 
van Onze Vrouwe mag deze enveloppe in 1960 alleen door de kardinaal-patriarch van 
Lissabon worden geopend hetzij de bisschop van Leiria.” Zij legde ook aan haar 
bisschop uit dat de verzegelde enveloppe “zeker na mijn dood moet worden geopend en 
aan de wereld voorgelezen, of in 1960, afhankelijk van wat eerst gebeurt.” [ibid.] 
Bisschop da Silva stak die enveloppe later in een aparte verzegelde enveloppe met het 
opschrift: “Deze enveloppe met inhoud zal na mijn dood aan Zijne Eminentie Kardinaal 
D. Manuel, de patriarch van Lissabon, worden toevertrouwd.” Dit vond echter nooit 
plaats. Daarentegen kwam voor onopgehelderde redenen de opdracht uit Rome om de 
enveloppe aan de nuntius te overhandigen samen met de notitieboeken van Lucia en 

 
2) Bron: St Thomas Aquinas Seminary te Minnesota behorend tot het Pius X genoot-
schap. De website van het seminarie informeerde indertijd dat de identiteit van deze 
priester bekend was, maar dat hij liever onbekend wenste te blijven. Hij, zo vermeldde 
de website, draagt altijd een soutane, maar is niet van het Pius X genootschap. 
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fotokopieën van alles wat zij had opgeschreven die in de kanselarij van Leiria waren. 
Dit geschiedde op 16 maart 1957 en zo belandden die stukken in het Vaticaan. 
 
Volgens Kardinaal Ottaviani and Monsignor Capovilla, de secretaris van de paus, was 
de enveloppe nog steeds verzegeld toen Johannes XXIII deze in 1959 opende. Op 17 
augustus 1959 werd de envelop naar de pauselijke residentie Castel Gandolfo gebracht 
door Monsignor Philippe die toen bij het Heilig Officie werkte. Het geheim werd volgens 
Capovilla enkele dagen later gelezen. Hulp bij de vertaling van het Portugees werd door 
Monsignor Paulo José Tavarez gegeven, die verbonden was aan het staatssecretariaat. 
Later mocht Ottaviani het lezen onder plicht van geheimhouding. Toen de Paus de 
verzegelde enveloppe openbrak en las wat de boodschap inhield, dat een voor de Kerk 
rampzalig concilie zou worden gehouden schrok hij hevig, zo luidt het verhaal, want hij 
had in januari zijn voornemen wereldkundig gemaakt om dat concilie bijeen te roepen, 
drie maanden nadat hij paus was geworden …en hij zou het nu hebben moeten afzeggen. 
Het Derde Geheim verdween in een lade.  
 
Paus Johannes XXIII hoopte dat het concilie binnen drie maanden zou zijn afgerond net 
als de Italiaanse synode die daaraan voorafging, welke onder leiding van de Paus heel 
traditionele verordeningen had uitgevaardigd, zoals het volledig handhaven van het 
Latijn tijdens het Heilig Misoffer. Volgens deze benadering meende hij voor het 
dilemma een eenvoudige oplossing te hebben gevonden. De Paus zei (volgens Traditio): 
“We zullen drie maanden met alle bisschoppen van de gehele wereld samenkomen en op 
13 oktober (1962) beginnen. Dan zal alles tussen 8 december en 25 januari voorbij zijn. 
Iedereen zal naar huis gaan. Het concilie zal zijn beëindigd en gedaan.” Hoe weinig 
besefte hij hoe fout hij zat! De latere pausen hebben het Derde Geheim in een vervalste 
vorm bekend gemaakt, alhoewel zij zich daar niet van bewust hoefden te zijn omdat ze 
wellicht geen toegang meer hadden tot het originele document. Het ‘geheim’ zou zijn 
betekenis hebben verloren. Alle kritische vragen werden daarmee afgewimpeld. Men 
was het gezeur meer dan zat. 
 

2 – Een Aanval op de Legitieme Leer 
Nog geen twee maanden na de laatste sessie, op 12 januari 1966, zei Paus Paulus VI 
tijdens de algemene audiëntie: 

«« In het licht van de herderlijke betekenis van het concilie vermeed het iedere 
buitengewone dogmatische verklaring welke met het aspect van onfeilbaarheid 
was begunstigd, maar het gaf nog altijd onderwijzingen die met de autoriteit van 
het gewone magisterium waren bekleed. Deze dienen volgens de geest van het 
concilie in gehoorzaamheid te worden aanvaard en in overeenstemming met de 
aard en doelstellingen van elk document. »»  

 
Dit betekent dat de documenten die door Vaticanum II zijn geproduceerd weliswaar een 
aantal onfeilbare uitspraken kunnen bevatten, vooral als het om zaken gaat die reeds door 
eerdere concilies waren vastgesteld, maar dat ze toch niet de onbetwistbare status 
genieten van documenten zoals voortgekomen uit het Concilie van Trente en Vaticanum 
I. Dit gezegd hebbende moet Vaticanum II niet in een vacuüm worden geïnterpreteerd. 
Alles wat de conciliaire documenten bevatten moet in de context van de kerktraditie 
worden gezien ervan uitgaande dat ze geen eerdere gezaghebbende onderwijzingen kun-
nen tegenspreken. Het betekent ook dat de conciliaire documenten tot op zekere hoogte 
het voorwerp van discussie mogen zijn. Vooreerst betekent dat, dat ze het voorwerp 
kunnen zijn van nadere definiëringen en verduidelijkingen door de Heilige Vader, die 
voorzeker over bepaalde onderwerpen verklaringen ex cathedra kan afleggen (uitslui-
tend als hij dit aangeeft), en die dan onfeilbaar zijn. Dat gezegd hebbende moet de 
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huidige Katholieke Kerk nog altijd dezelfde doctrines en onderrichtingen volgen van 
vóór Vaticanum II.  
 
Als u de legitieme leer wilt kennen zoals de Kerk die behoort te onderwijzen, hoeft u 
maar een catechismus uit de jaren vijftig open te slaan. U kunt ook de uitstekende “Cate-
chismus van de Katholieke Kerk” raadplegen, de zogenaamde CKK, die in 1992 onder 
auspiciën van Paus Johannes Paulus werd uitgegeven. De CKK beantwoordt aan de 
wens, zoals die onder veel prelaten leefde, om een bijdetijds en leidinggevend document 
te formuleren waarin ‘alle’ punten van theologische waarheid en moraal ter sprake 
komen, hetwelk de twee elementen zijn van het geloof, getrouw zijnde aan de seculaire 
traditie van de Kerk, zoals meer in het bijzonder tot uiting gebracht in de catechetische 
richtlijnen van het Concilie van Trente (1545-1563). De conclusie is eenvoudig: wat de 
fundamentele leer betreft is er niets veranderd en is die hetzelfde vandaag als gister en 
zoals die ook morgen zal zijn. Er zijn natuurlijk nog heel wat grijze gebieden in de 
Katholieke leer die om opheldering vragen, maar die kunnen op geen enkele manier de 
geloofsschat tegenspreken zoals in de dogmatische constituties bepaald, hetwelk over 
een lange periode is opgebouwd. 
 
Paus Johannes Paulus II gaf zijn goedkeuring aan de tekst van de CKK op 25 juni 1992 
hetgeen via de apostolische constitutie Fidei Depositum op 11 oktober 1992 aan de 
wereld werd gepresenteerd, en wel op de dertigste verjaardag van het begin van Vati-
canum II. Daarin staat het volgende: 

«« Na de liturgievernieuwing en de nieuwe codificatie van het kerkelijk recht 
voor de Latijnse Kerk en die van de verschillende Oost-Katholieke Kerken, 
vormt deze catechismus een zeer belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van 
de vernieuwing van al het kerkelijk leven, wat het Tweede Vaticaans Concilie ten 
doel stelde en ten uitvoer heeft gebracht. (…) Voor mij – die de bijzondere genade 
had daaraan deel te nemen en actief deel te nemen aan het verloop ervan – is het 
Tweede Vaticaans Concilie altijd het referentiepunt geweest voor al mijn 
pastorale werkzaamheden en is dat altijd op een bijzondere manier in deze 
pontificaatsjaren gebleven in een doelbewuste poging om de richtlijnen van dit 
Concilie zo concreet en getrouw mogelijk gestalte te geven, zowel op het niveau 
van iedere kerk afzonderlijk als van de Kerk in haar geheel. »» 

 
De brontaal van de CKK is noch Latijns, noch Italiaans, maar Frans, de eerste wereldtaal, 
immers de taal der diplomatie en van het land dat traditioneel “de oudste dochter van de 
Kerk” wordt genoemd. Na een aantal revisies en correcties is tenslotte in 1998 de define-
tieve versie verschenen. De paus beschouwde dit als het belangrijkste document van zijn 
pontificaat, welke zijns inziens ook in de toekomst als zijn belangrijkste zou worden 
beschouwd. 
 
Hoe kon gebeuren dat het concilie, ondanks de zorgvuldige voorbereiding, tot gevolg 
had dat zulke radicale wijzigingen binnen de Katholieke Kerk werden doorgevoerd? Ik 
citeer nu uit “De Opkomst en Val van Annibale Bugnini”, of: “De vernietiging van het 
Katholieke geloof door wijzigingen in de Katholieke eredienst”, van de hand van Mi-
chael Davies (1990). Het boek wordt ook wel “Liturgische Tijdbommen” genoemd: 

«« Vijf en zeventig voorbereidende schemata werden ten behoeve van de 
concilievaders opgesteld als eindresultaat van de meest uitgebreide en grondige 
voorbereiding voor een te houden concilie in de geschiedenis van de Kerk. 
Dat aantal werd tenslotte tot twintig teruggebracht en daarvan werden zeven 
geselecteerd om tijdens de eerste sessie te worden behandeld. Het Bugnini schema 
was hiervan het vijfde. De meeste bisschoppen gingen ervan uit dat de schemata 
in numerieke volgorde zouden worden behandeld. Maar de andere schemata 
waren zo orthodox dat de liberalen daar geen genoegen mee wilden nemen, zelfs 
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niet als basis voor overleg. Op initiatief van Pater Edward Schillebeeckx werden 
alle schemata afgewezen op één uitzondering na – het Bugnini schema. Dit, zei 
hij, was een “bewonderenswaardig stuk werk”. Tijdens de tweede algemene 
samenkomst van het concilie in 1962 werd aangekondigd dat de heilige liturgie 
het eerste agendapunt zou worden als discussiepunt voor de kerkvaders. Een 
evaluatie in het jaar 1972 uitte grote voldoening over het feit dat het voorgestelde 
Bugnini schema het enige was dat uiteindelijk zonder substantiële wijziging werd 
aanvaard. Pater Ralph Wiltgen merkt op in zijn “De Rijn Vloeit in de Tiber: een 
Geschiedenis van Vaticanum II”: “Het zij vermeld dat de liturgische beweging 
al enige decennia in Europa actief was geweest en dat een aanzienlijk aantal 
bisschoppen en periti [deskundigen] uit de Rijnlanden door Paus Johannes in de 
voorbereidende commissie over de liturgie was aangesteld. Daardoor slaagden zij 
erin hun ideeën in de schema’s door te voeren en goedkeuring te krijgen voor wat 
zij een zeer acceptabel document vonden.” (…) Het Bugnini schema, gekend 
onder Vaticanum II als de “Constitutie over de Heilige Liturgie”, werd eind 1962 
door de kerkvaders bijna unaniem aanvaard. Maar deze constitutie bevatte slechts 
algemene richtlijnen. Voor een totale overwinning was het daarom nodig dat 
Pater Bugnini en consorten volmacht kregen om het uit te leggen en er praktische 
uitvoering aan te geven. (…) De liturgische constitutie, die min of meer op 
het Bugnini schema was gebaseerd, bevatte veel algemene terminologie en op 
sommige plaatsen dubbelzinnige uitdrukkingen. Zij die volmacht kregen om het 
uit te leggen waren er zeker van dat er voldoende ruimte bestond om hun eigen 
ideeën over de concilietekst vrij spel te geven. 
 Kardinaal Heenan van Westminster vertelde in zijn autobiografie “Een 
Doornenkroon” dat de concilievaders uitsluitend algemene principes mochten 
bespreken: “De daaropvolgende wijzigingen waren radicaler dan Paus Johannes 
en de bisschoppen op het oog hadden toen zij hun besluit over de liturgie namen. 
Zijn toespraak aan het eind van de eerste sessie toont aan dat Paus Johannes 
geen idee had van wat de liturgische deskundigen in hun schild voerden.”  
 De Kardinaal had zich nauwelijks duidelijker kunnen uitdrukken. (…) De 
deskundigen [periti], die de tekst hadden opgesteld, gebruikten opzettelijk een 
dubbelzinnige taal met bedoelingen die de paus en bisschoppen zelfs niet konden 
vermoeden. De Engelse Kardinaal waarschuwde de concilievaders dat de periti in 
staat waren teksten op te stellen die “voor zowel een orthodoxe als modernistische 
uitleg” vatbaar zijn. Hij vertelde hun dat hij voor de periti op zijn hoede was en de 
mogelijkheid vreesde dat zij het concilie aan de buitenwereld mochten uitleggen. 
“Moge God ons daarvoor behoeden!” riep hij uit, maar tóch gebeurde het. »» 

 
Het Bugnini schema werd tijdens een stemming op 13 januari 1962 door een algemene 
bijeenkomst van de Liturgische Voorbereidende Commissie aanvaard. Maar de presi-
dent van de commissie, de tachtigjarige Kardinaal Gaetano Cicognani, was zich reeds 
tevoren bewust van de gevaren die in bepaalde passages lagen. Pater Gy schrijft: “Het 
hervormingsplan was op zo’n manier uitgebreid dat het twijfels opriep bij de voorzitter, 
Kardinaal Gaetano Cicognani.” (Flannery p.23) Slechts indien de Kardinaal kon wor-
den overgehaald het schema te tekenen zou het kunnen worden vrijgegeven. Het zou 
zonder zijn handtekening niet door kunnen gaan alhoewel het door een meerderheid van 
de commissie was aanvaard. Pater Bugnini moest optreden. Hij organiseerde directe toe-
naderingen tot Paus Johannes die zich bereid toonde tussenbeide te komen. Hij liet 
Kardinaal Amleto Cicognani bij zich komen, zijn secretaris generaal en de jongere broer 
van de voorzitter van de voorbereidende commissie en droeg hem op zijn broer te be-
zoeken en niet terug te keren voordat het schema was ondertekend. De Kardinaal voegde 
zich. Naderhand liet een peritus van de liturgische voorbereidende commissie weten dat 
de oude Kardinaal bijna in tranen was terwijl hij het document in de lucht zwaaide en 
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zei: “Ze willen dat ik dit teken, maar ik weet niet of ik dat wil.” Toen legde hij het docu-
ment op zijn bureau, pakte een pen en tekende. Vier dagen later overleed hij.3)  
 
Bij gebruik van een dubbelzinnige taal in kerkelijke stukken denken we aan de kleine 
synode van Pistoia in Italië uit 1786 aan de vooravond van de Franse Revolutie. Paus 
Pius VI veroordeelde in de inleiding van zijn “Auctorem Fidei” (ter bescherming van 
het geloof) het gebezigde taalgebruik daarvan. Hoe doet deze veroordeling ons aan Vati-
canum II denken!  

«« Om de Katholieke oren niet te kwetsen, hebben de vernieuwers hun kronkel-
paden door een geraffineerd en schijnbaar onschuldig taalgebruik gecamoufleerd. 
Hiermee wilden ze een weg banen om onopvallend en zoetgevooisd dwalingen 
in de zielen binnen te brengen. Als de waarheid eenmaal was aangetast konden 
ze door middel van kleine wijzigingen in de zinsbouw of door toevoegingen de 
tot ons heil strekkende geloofsboodschap verdraaien om zo de gelovigen langs 
subtiele dwaalwegen naar hun eeuwige verdoemenis te brengen. Deze omfloerste 
bedriegerij is boosaardig ongeacht de omstandigheden waarin het geschiedt. Om 
heel goede redenen is dit voor een synode onacceptabel wiens hoogste glorie 
dient te bestaan uit de duidelijke onderwijzing van de waarheid waarbij [dankzij 
een zorgvuldig taalgebruik] ieder gevaar van een foutieve interpretatie wordt 
vermeden. »» 

 
Zonder twijfel is in de nasleep van het concilie sprake geweest van een doortrapte sa-
menzwering, van een reeds lang voorbereide manipulatieve ingreep. Ter illustratie: De 
Novus Ordo Mis (Nieuwe Mis) uit 1969, die op instructie van het concilie werd gefor-
muleerd, gehoorzaamde niet aan de instructie. Haar benadering vormde een nog nooit 
vertoonde breuk met de praktijk uit het verleden. Het was géén logisch uitvloeisel van 
de conciliebesluiten en sloot niet aan bij een gevestigde praktijk of geloofshouding. Het 
werd van bovenuit gedecreteerd en voldeed niet aan de vereiste van een organische ont-
wikkeling (een langzame opbouw in de tijd). Monsignor Klaus Gamber wordt als een 
der beste liturgisten van de twintigste eeuw erkend. Hij concludeert ten aanzien van de 
liturgische hervorming: “Het is heel duidelijk dat de hervormers een totaal nieuwe 
liturgie nastreefden, een liturgie die zowel in geest als vorm van de traditionele afweek, 
en op geen enkele wijze een liturgie die paste bij wat de concilievaders voor ogen had-
den, dat wil zeggen een liturgie die bij de herderlijke behoeftes van de gelovigen aan-
sloot.” 4) 
 
Dat van een doortrapte samenzwering sprake was wordt door een aantal toespraken on-
derlijnd van Paus Paulus VI. Hij is de man die in 1965 de conciliedocumenten uit-
vaardigde. Slechts drie jaar later begon hij de vruchten van dat concilie te verwerpen en 
het zelfs met het werk van de duivel te associëren. In dat opzicht deed hij een aantal 
schokkende uitspraken: 

«« De Kerk bevindt zich in een uur van angst, een verstoorde periode van 
zelfkritiek of wat we beter zelfvernietiging (auto-distruzione) zouden kunnen 
noemen. Het is een beroering van binnenuit, acuut en gecompliceerd, wat voor 
iedereen totaal onverwachts kwam. Het is bijna alsof de Kerk zichzelf aanvalt. We 
keken uit naar een ontluiking, een serene uitbreiding van opvattingen die in de 
grote sessies van het concilie tot wasdom gekomen waren. Maar (…) we moeten 
ons vooral richten op het bedroevende aspect. Het is alsof de Kerk zich aan het 

 
3) Ontleend aan “The Rhine Flows into the Tiber” (De Rijn vloeit in de Tiber) door 
Pater Ralph M. Wiltgen - TAN Books, Rockford, U.S.A. # 1985 (p. 141). 
4) “The Reform of the Roman Liturgy: Its Problems and Background” (translated from 
the French edition of 1992) door Monsignor Klaus Gamber - Roman Catholic Books, 
USA # 1993 (p. 100). 
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vernietigen is. (Toespraak van Paus Paulus VI aan het Lombard Seminarie van 
Rome op 7 december 1968.) 
 We hebben de indruk dat door enkele scheuren in de muur de rook van 
Satan (fumus Satanae) in de tempel van God is binnengedrongen: het is twijfel, 
onzekerheid, een ter discussie stelling, ontevredenheid, confrontatie. (…) We 
meenden dat na het concilie een dag van zonneschijn voor de geschiedenis van 
de Kerk zou aanbreken. Wat in plaats daarvan aanbrak was een dag van wolken 
en stormen, duisternis, van zoeken en onzekerheden. (Preek van Paus Paulus VI 
tijdens de mis voor de Heilige Petrus en Paulus ter gelegenheid van de negende 
verjaardag van zijn pauskroning op 29 juni 1972.) Kardinaal Vergilio Noë gaf op 
15 mei 2008 aan de Italiaanse website Petrus geheten een interview. Noë was de 
hoofdliturgist van Paulus VI en zijn ceremoniemeester. Hij stelde dat de Paus met 
deze uitspraak in het bijzonder naar de Novus Ordo Mis verwees. 
 Wees niet over ons antwoord verbaasd en verwerp het niet als simplistisch 
of zelfs bijgelovig: een der grootste behoeften van de Kerk is het zich kunnen 
verdedigen tegen het kwaad dat wij de duivel noemen.  (Paus Paulus VI tijdens 
de algemene auditie van 15 november 1972.) 
 De staart van de duivel bewerkt de desintegratie van de Katholieke wereld. De 
donkerte van Satan is de Katholieke Kerk binnengedrongen en is daarin verspreid, 
zelfs tot aan de hoogste top. Ketterij, geloofsafval, breidt zich in de wereld uit en 
in de hoogste regionen van de Kerk. (Toespraak van Paus Paulus VI op 13 oktober 
1977 ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de verschijningen van Fatima.) »» 

 

3 – De Geaccepteerde Eindtijdstheologie berust op een Misverstand 
Alhoewel ik het volmondig eens ben met de uitspraak dat de Christelijke leer, zoals de 
Kerk die altijd heeft voorgehouden, opnieuw en met moderne middelen onderwezen 
moet worden, waag ik het van mening te verschillen waar Paus Johannes XXIII in zijn 
openingstoespraak van het concilie aangeeft dat ons tijdperk vergelijkbaar is met vroe-
ger, want dat zegt hij eigenlijk. Hierin schuilt een denkfout die losstaat van de geloofs-
schat waarin iedere Katholiek geloven moet. Het betreft het onderscheid tussen ‘escha-
tologie’ of eindtijdstheologie (eschatos betekent einde/laatste), en ‘apocalyptiek’ of de 
theologie van het Laatste Oordeel (apocalyps betekent openbaring en wijst op het Boek 
Openbaring). Bij het eerste wordt veeleer gedacht in termen van het Vrederijk en bij het 
tweede in termen van rampspoed. Johannes XXIII heeft meermalen te kennen gegeven 
dat hij geen symphatie koestert voor theologen: “Die zorgden voor twist: zielzorgers, 
dáár had de Kerk behoefte aan.” Wat de kerkvaders hebben nagelaten, zegt Benedictus 
XVI – die een groot kenner is van de kerkvaders – is een afgerond geheel; daarmee is de 
goddelijke openbaring voltooid, zij het nog vaak in bedekte termen. Na een lang rijpings-
proces wordt bij de verkondiging van een dogma vastgesteld wat allang geweten was, 
maar nog niet zo was geformuleerd, waarbij het de gelovigen ná verkondiging van dat 
dogma niet meer vrijstaat daaraan te twijfelen. 
 
Daar volgens de gangbare interpretatie, passend bij de acht zaligsprekingen (Mt. 5:9), 
de Kerk vrede op aarde moet brengen, voelt de eschatologie zich thuis binnen de geves-
tigde orde, terwijl de apocalyptiek juist als een aanval daarop wordt gezien. Ik citeer nu 
uit een boek van Mark Heirman: 5) 

«« De apocalyptiek werd door de Rooms Katholieke Kerk meestal afgewezen. 
(…) Eschatologie is wezenlijk conservatief en verbonden met voorrecht en 
macht. Apocalyptiek is revolutionair en hoort bij de wereld van de rechtelozen en 
machtelozen, die in deze wereld niets anders te verliezen hebben dan hun ketens. 

 
5) “Apocalyptische Tijden - vriend & vijand in de 21ste eeuw”, door Mark Heirman, 
Uitgeverij Houtekiet - Antwerpen, 1999 (pp. 149-50).  
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In die zin is de eschatologie de objectieve bondgenoot van de gevestigde orde 
en minstens die van het compromis. De apocalyptiek is de uitgesproken vijand 
van die orde en wil van géén compromissen weten. Vandaar dat apocalyptiek en 
‘parousie’ 6) de bovenhand hadden zolang het Christendom nog een kleine sekte 
was in een wereld van Joden, Grieken en Romeinen. Pas in de vierde eeuw – 
toen het Christendom het hele keizerrijk in handen kreeg – moest de apocalyptiek 
wijken voor de eschatologie, die het bedje spreidde voor de gevestigde en snél 
machtig wordende Rooms Katholieke Kerk. De apocalyptiek werd verbannen 
naar de wereld van ketters en uitgeslotenen. »» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De controverse tussen apocalyptiek en eschatologie is betreurenswaardig – want bezij-
den de waarheid. De Catechismus van de Katholieke Kerk geeft duidelijk aan, onder het 
hoofdstuk van “Hoop op de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde” (artikelen 1042-1050), 
dat de apocalyptische verwachting een vreugdevolle moet zijn. Het zegt dat de open-
baring de diepe gemeenschappelijke lotsbestemming van de materiële wereld en de mens 
omhelst, waarnaar rijkhalzend dient te worden uitgekeken; ja, zelfs de schlepping zal 
eens worden bevrijd uit zijn slavernij tot verval! Hier volgt de volledige tekst: 

«« Op het einde der dagen zal het Koninkrijk van God tot zijn volheid geraken. 
Na het algemeen oordeel zullen de rechtvaardigen – naar ziel en lichaam 
verheerlijkt – voor altijd met Christus heersen. Het heelal zelf zal worden 
vernieuwd: “De Kerk (…) zal haar vervolmaking in de hemelse glorie pas 
bereiken wanneer de tijd van het herstel van alle dingen zal zijn aangebroken. 
Op dat moment zal het heelal zelf, samen met het menselijk ras waarmee het zo 
nauw verbonden is, door de mens naar zijn eindbestemming worden gebracht, 
en volmaakt in Christus worden hersteld.” (LG 48) Deze geheimnisvolle 
vernieuwing, die de mensheid en de wereld van gedaante doet veranderen, 
noemt de Heilige Schrift “een nieuwe hemel en een nieuwe aarde”. (Op. 21:1, 2 
Pet. 3:13) Dit zal de definitieve verwezenlijking zijn van Gods heilsplan om alles 
“onder één hoofd te brengen, alles wat in de hemelen is alsook op aarde.” (Ef. 
1:10). In dit nieuwe heelal van het hemelse Jeruzalem zal God verblijf houden 
onder de mensen. “Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet 
meer zijn; noch rouw, noch geween, noch pijn, want al het oude is voorbij.” 
(Op. 21:4) Voor de mens zal deze aflegging (van het oude) de uiteindelijke 
verwezenlijking zijn van de eenheid van het menselijk geslacht, door God vanaf 
de schepping gewild, waarvan de pelgrimerende kerk in “het type van een 
sacrament” stond. (Lumen Gentium 1) Zij, die met Christus verenigd worden, 

 
6) Parousie betekent “verschijning, aankomst, intocht” en duidt op de wederkomst.  

  

 
De Vier Paarden van de Apocalyps van Viktor Vasnetsov (1887) 
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zullen de gemeenschap van de verlosten vormen, de heilige stad Gods: “de bruid 
van het Lam”. (Op. 21:2-10) Deze zal niet meer te lijden hebben onder zonde, 
vuilheid of eigenliefde, die de aardse samenleving verwoesten of verwonden. De 
gelukzalige aanschouwing, waarin God zich op onuitsprekelijke wijze aan de 
uitverkorenen openbaart, zal de eeuwig stromende bron van geluk, vrede en 
onderlinge gemeenschap zijn. Wat de kosmos betreft, bevestigt de openbaring 
de hechte lotsverbondenheid tussen de materiële wereld en de mens: “Ook de 
schepping verlangt vurig naar de openbaring van de zonen Gods (…) Maar zij 
is niet zonder hoop, want ook de schepping zelf zal eens worden verlost uit de 
slavernij van de vergankelijkheid. (…) Wij weten immers dat de hele schepping 
tot nog toe in barensweeën lijdt. En niet alleen de schepping, ook wijzelf, die 
de eerstelingen van de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf, 
verwachtende de aanneming tot zonen van God, namelijk de verlossing van ons 
lichaam.” (Rom. 8:19-23) Het zichtbare heelal is derhalve ertoe bestemd om 
van gedaante wisselen, opdat “de wereld zelf, hersteld in haar oorspronkelijke 
staat, ongehinderd de rechtvaardigen ten dienste staat” door deel te nemen aan 
haar verheerlijking in Jezus Christus, de verrezene. (Irenaeus: Adv. Haeres. 
5:32:1) “Het moment van de aflegging van de (oude) aarde en (haar) mensheid 
is ons niet bekend, en evenmin hoe het heelal van gedaante wisselt. Het door 
zonde misvormde aanschijn van deze wereld gaat voorbij. Maar ons wordt 
geleerd dat God een nieuwe woning en een nieuwe aarde toebereidt, waarin 
gerechtigheid woont en waarvan het geluk alle verlangens naar vrede, die in het 
hart van de mens ontspruit, zal weten te vervullen en overtreffen.” (Gaudium et 
Spes 39:11)  
 “De verwachting van een nieuwe aarde mag geenszins onze inzet voor de 
zorgvuldige ontwikkeling van deze aarde verminderen, maar zij moet deze 
juist versterken, want op deze plaats immers groeit dat lichaam van de nieuwe 
mensenfamilie, dat reeds nu een zekere voorafschaduwing heeft van de 
toekomende wereld. Alhoewel zorgvuldig onderscheid dient te worden gemaakt 
tussen de aardse vooruitgang en de groei van het Koninkrijk van Christus, 
verklaart dit waarom die aardse vooruitgang van groot belang is voor het 
Koninkrijk van God, in zoverre deze bijdraagt tot een betere ordening van de 
menselijke samenleving.” (GS 39:2) “Wij zullen alle goede vruchten van onze 
natuur en activiteit, (…) die wij in de Geest en volgens het gebod van de Heer 
op aarde voort hebben gebracht, later terugvinden, maar dan wel van alle smet 
ontdaan, verlicht en getransfigureerd, als [het moment is aangebroken] dat 
Christus aan de Vader een eeuwig en universeel koninkrijk aanbiedt.” (GS 39-3) 
In het eeuwig leven zal God dan “alles in allen” zijn. (1 Kor. 15:28) Het 
werkelijke en waarachtige leven bestaat hieruit: de Vader, die door de Zoon en in 
de Heilige Geest aan alles zonder uitzondering zijn Hemelse gaven schenkt. Door 
zijn barmhartigheid bezitten ook wij, mensen die wij zijn, de onwrikbare belofte 
van het eeuwig leven. »» 

 
De apocalyptiek hoeft daarom helemaal niet rampzalig te zijn. Zij sluit naadloos aan bij 
het Vrederijk hier op aarde. In feite gaan de apocalyptiek en het komende Vrederijk om 
hetzelfde begrip maar de theologen, waar Johannes XXIII zo weinig voeling mee had, 
hebben ons op het verkeerde been gezet. De redestrijd die de gehele kerkgeschiedenis 
heeft voortgewoed berust op een hardnekkig misverstand. Dat zit zo. Gods herstelplan 
met Adams nageslacht, dus met ons, is in hoofdstukken ingedeeld. We zitten nu in het 
evangelisch elan, op weg naar een nieuw en glorieus hoofdstuk in Gods heilsplan met 
deze wereld overeenkomstig het gestelde in de Grote Opdracht van Mattheüs 28:19-20 : 

«« [Na zijn verrijzenis] trad Jezus nader [tot zijn elf leerlingen] en sprak tot hen: 
“Mij is alle macht gegeven in de Hemel en op Aarde. Gaat dus en maakt alle 
volkeren tot mijn leerlingen en doopt ze in de naam van de Vader en de Zoon en 
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de Heilige Geest en leer ze onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben 
met u alle dagen tot aan de ‘voleinding’ van de wereld.” »» 

 
Voor voleinding staat in het Grieks ‘sunteleia’ wat op een tot voltooiing komen wijst, 
níet op een afsnijden. De eindtijd, waar zo paniekerig over wordt gedaan, is daarom niet 
het einde van ‘dé tijd’, maar het einde van ‘een tijdperk’. De bozen, de écht kwaad-
willigen, de samenzweerders, dezen hebben recht tot schrik, want zij zullen als een potte-
bakkersvat worden verbrijzeld. (Ps. 2:9, Op. 2:27) Ten slotte, dat ben ik met u eens, het 
Laatste Oordeel zál komen, maar zover is het nog niet, want eerst moeten Satan en zijn 
trawanten definitief worden geketend (Op. 20:10) en dat gebeurt pas ná het Duizendjarig 
Vrederijk. (Op. 20:2-9) Vóór het eind van het Duizendjarig Rijk zal hij voor korte tijd 
worden ontbonden. Overigens, de term ‘laatste’ oordeel komt niet in de Bijbel voor.  

4 – God heeft zich na 1840 ‘niet’ Onbetuigd gelaten 
Gods verlossingwerk passeert een aantal hoofdstukken of periodes voordat deze voltooid 
is. Een theologisch woord voor hoofdstuk is ‘bedeling’. Bedeling is een term die reeds 
in de Statenvertaling voorkomt (Ef. 1:10; 3:2 en Kol. 1:25). Het is niet bekend in de 
Nederlandse R.-K. Bijbels, wel in de Engelse R.-K. Bijbels zoals de Douay-Rheims uit 
1582, waar ‘dispensation’ wordt gebruikt. De New American Bijbel (NAB) uit 1970 
gebruikt hiervoor het woord rentmeesterschap (stewardship). Bedeling (toewijzing zou 
ook kunnen) en is de vertaling van ‘oikonomia’ een woord dat is afgeleid van ‘oikos’ 
(huis) plus het werkwoord ‘nemein’ (uitdelen, beheren), dat soms wordt vertaald met 
rentmeesterschap, zoals we in het verhaal zien van de onrechtvaardige rentmeester. (Luc. 
16) In de Roomse Kerk kent men wel de term heils- of goddelijke economie om een 
bedelingsvorm uit te drukken. Niet zozeer om de uiteindelijke verlossing van onze 
wereld aan te duiden die daartoe een aantal stations moet passeren; het gebruik betreft 
vooral Gods scheppingswerk geënt op het reilen en zeilen van onze tegenwoordige 
wereld. Niettemin geeft de Bijbel duidelijk aan dat God de menselijke geschiedenis in 
periodes indeelt. Sterker nog, Hij definieërt tijd in termen van uren, maanden, jaren. Het 
is dus nauwelijks verwonderlijk dat God zijn plan met de wereld gefaseerd uitvoert. 
Iedere periode loopt telkens op een eind toe, aangekondigd met woorden zoals: “…het 
uur om te maaien is gekomen”. (Op. 14:15) Gods programmatie wordt de bedelingenleer 
genoemd, ofwel het dispensationalisme, een uitdrukking die we vooral tegenkomen bij 
een conservatieve Protestantse benadering. Hoe God indeelt is iets waarover theologen 
het volstrekt oneens zijn, maar dat betekent nog niet dat het concept fout zou zijn.  
 
Hoe kunnen we weten of een bedeling op zijn eind loopt? Zal God de mensen niet willen 
voorbereiden zoals Hij dat deed toen de Messias werd geboren? De profeet Daniël voor-
spelt in zijn negende hoofdstuk dat 69 weken zouden verstrijken, of 69 x 7 = 483 jaar, 
vanaf het begin van de herbouw van de Tempel tot aan de tijden van de Messias. Welnu, 
dat viel samen met Jezus’ komst. Er waren meer tekenen, zoals van de drie koningen 
toen ze koning Herodes ondervroegen waar de voorspelde Messias was. Hun komst in 
Jeruzalem moet de ‘talk of the town’ zijn geweest. 
 
Ook andere volken, zelfs de Azteken, heeft God voorbereid op de dingen die komen 
gingen. De verovering van het Azteekse rijk (Mexico), aan het begin van de zestiende 
eeuw, werd door een grote komeet voorafgegaan; apocalyptische stormen raasden over 
het land en de tempel van de wrede god Tezcatlipoca ging onverklaarbaar in vlammen 
op. Het belangrijkste was de opstanding van Montezuma’s zuster Papantzin, vier dagen 
nadat zij begraven was, om de vorst te waarschuwen voor de komende ineenstorting van 
zijn rijk. De conquistador Hernán Cortés, die door een ware missionaire ijver werd 
gedreven, zette voet aan land in het jaar, de maand en de dag zoals door het orakel voor-
speld…  
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Dit overwegende, zal God in onze tijd niet anders doen? God zal zich niet onbetuigd 
laten als de dageraad gloort. Een belangrijk teken is de vestiging van de Staat Israël in 
1948, wat aan Jezus’ voorspelling in Lucas 21:29-32 doet denken: “Kijk naar de vijge-
boom (beeld van Israël) en alle andere bomen. Zodra ze uitlopen weet u vanzelf (…) dat 
het Rijk van God nabij is. (…) Deze generatie zal niet voorbij gaan vóór dit alles ge-
schiedt.” Er is de profetie van rabbijn Judah Hai Alkalai (1798-1878), die 1840 identi-
ficeerde met de voorbereiding van de Messiaanse Eeuw en dat ondanks grote tegenstand 
blééf verkondigen. 

Händels Messiah in het Hebreeuws 
Een boeiende ontwikkeling in de herleving van het Joodse volk is de vertaling en 
begeleiding door David Loden van Händels Messiah in het Hebreeuws. Hij is lid 
van een Messiaanse Gemeente in Israël, die zich ten doel stelt om de Gemeente 
van Yeshua op zijn terugkomst voor te bereiden. Een proefvoorstelling van het 
oratorium vond voorjaar 2006 plaats. Zegt hij: «« Het Joodse volk heeft de 
Messiah van Händel altijd prachtig gevonden. Telkens als het in Israël wordt uit-
gevoerd, wat een jaarlijks evenement is, komen Joodse mensen luisteren – ze 
vinden het prachtig. Maar deze Hebreeuwse uitvoering was historisch. Het 
Hebreeuws past als een schoen bij Händels muziek. En dat is wat we nodig hebben 
om het uit de doos te halen die puur kunst is. Nu is het een verstandelijk te begrij-
pen getuigenis van de Heer geworden. De Schrift klinkt in de taal door en kan door 
ieder worden begrepen. (…) Er is elk jaar een ‘Heilig Muziek Festival’ dat buiten-
gewoon druk wordt be-zocht. (…) Stel je eens voor dat deze muziek in de He-
breeuwse taal wordt uitgevoerd en de luisteraars plotseling hun eigen Schrift niet 
alleen horen zingen maar ook tentoongesteld zien – wát een mogelijkheden! Het 
wordt zo een middel voor een reële deelname aan het leven van de Messias. En dat 
is ons diepste verlangen – dat mensen echt de muziek én de boodschap van de 
Messiah mogen horen. »» 

Uit “Jews for Jesus” newsletter / Dec. 2007 

 
Er is iets gaande. Er waren over de gehele wereld in 2018 minstens een half miljoen 
messiaanse Joden, dus Joden die in Christus geloven, en deze beweging groeit snel. De 
grootste organisatie op dat gebied is “Jews for Jesus” met 55 vestigingen over de gehele 
wereld. Er is iets gaande. Ontegenzeggelijk. Het meest tot de verbeelding sprekend is 
een recent voorval dat ik u niet wil onthouden. Het gebeurde kort voor zijn overlijden 
dat een van Israëls meest vooraanstaande rabbijnen de naam van de Messias op een klein 
velletje papier schreef met het verzoek deze tot 30 april 2007 verzegeld te houden. Toen 
de aantekening werd geopend onthulde het wat velen al eeuwen wisten: “Yehoshua 
(Yeshua / Jezus) is de Messias”. 
 
Het is buitengewoon interessant dat rabbijn Yitzachk Kaduri voor de komende messias 
de vorm ‘Jehoshua’ gebruikt omdat deze naam in het Hebreeuws met de letter ‘shin’ 
(onze ‘s’) wordt geschreven in het midden van de ‘onuitsprekelijke Naam’, het zoge-
naamde tetragrammaton, met de volgende letters: yod, hè, shin, hè, vav. De onuit-
sprekelijke naam wordt door de Joden gewoonlijk als Elohim of Adonai uitgesproken 
(in beide gevallen ‘Heer’) of als Hashem (de Naam). In bijbelvertalingen wordt het 
tetragrammaton soms letterlijk als Jahwe vertaald maar meestal als ‘Heer’. Door voor 
de Joodse Messias de naam Jehoshua te gebruiken, gaf Kaduri in feite Jezus’ godheid 
aan. De overeenkomst tussen Jezus en de Jehoshua, wonend in Gods boezem, hebben de 
geleerde rabbijnen altijd verstaan. Waarom anders zou het Sandhedrin verboden hebben 
de naam ‘Jezus’ voor onze verlosser te gebruiken, die zij later wilden laten kruisigen? 
Immers, de naam Jezus was toen onder de Joden een heel gewone voornaam (maar niet 
geschreven met de shin in het tetragrammaton). Zelfs Barrabas, die grote misdadiger die 
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in plaats van Jezus werd vrijgelaten, heette zo. Jezus Christus mocht blijkens Mattheüs 
26:71 wel als ‘Jezus de Nazarener’ worden aangeduid. Waarschijnlijk om de Joden eens 
flink te pesten noemde Pilatus Hem uitdrukkelijk “Jezus, die genaamd wordt Christus” 
(Christus is Grieks voor messias). (Mt. 27:17-18) 
 
Enkele maanden voordat hij op de leeftijd van 105 jaar stierf, in de eerste maand van 
2006, verbaasde rabbijnß Yitzachk Kaduri, gekend als de “Hoogste Kabbalistische 
Ouderling”, zijn volgelingen toen hij ze vertelde dat hij de Messias had ontmoet. Kaduri 
gaf de boodschap in zijn synagoge op het feest van Yom Kippur waarbij hij aangaf waar-
aan de Messias kan worden herkend. Hij gaf ook aan dat de Messias pas na de dood van 
Ariël Sharon aan Israël zou verschijnen. De voormalige premier lag sinds 4 januari 2006 
in coma en is in januari 2014 overleden. Kaduri’s zoon David bevestigde dat in zijn 
laatste levensjaar zijn vader bijna uitsluitend over de Messias en zijn komst droomde en 
erover sprak. “Mijn vader heeft de Messias in een visioen gezien” zei hij, “en vertelde 
ons dat Hij spoedig komen zou.” Kaduri werd niet alleen hoog geëerd vanwege zijn 
vergevorderde leeftijd. De opperrabbijnen zagen hem als een ‘tsadik’, een rechtvaardige 
of heilige. Duizenden bezochten hem voor raad en genezing. Zijn volgelingen spreken 
over veel wonderen en zijn leerlingen zeggen dat hij veel rampen heeft voorspeld. De 
politie zette de straten van Jeruzalem af voor zijn begrafenis, die een van de grootste 
werd in een stad die bekend staat om zijn grote begrafenissen. Volgens het nieuwsblad 
Arutz-Sheva liepen meer dan 300.000 mensen in de optocht mee om hem een laatste eer 
te bewijzen toen hij naar zijn blijvende rustplaats werd gebracht. “Als Hij komt, zal de 
Messias Jeruzalem van de vreemde godsdiensten bevrijden die de stad willen over-
heersen”, heeft Kaduri eens gezegd. “Ze zullen daar niet in slagen want ze zullen tegen 
elkaar vechten.” 
 
Er zijn ook andere tekenen. Omdat van alle bomen de vijgeboom het eerste groent, beeld 
van het geestelijk uitbotten van het Joodse volk, houdt dat in dat de missie van de bode 
in de functie van Johannes de Doper, maar nú voor de hele wereld, pas is begonnen na 
1840, de datum dus van het uitbotten van de Messiaanse Eeuw. “Als u de Voorloper ziet, 
mag gezegd worden dat de zending van ha-Yeshua Mashiach is begonnen!”, zegt een 
oude Joodse wijsheid. Wie anders is die bode dan de Maagd Maria? De aanzwellende 
reeks eindtijdaankondigingen, denk aan Lourdes, Fatima en zovele andere, staat in de 
teken van “bekeert u want het rijk van God is nabij”. Die reeks aankondigingen is in 
1846 begonnen met Maria’s verschijning aan de herdertjes van La Salette. Dus de 
moeder Gods is de heraut ter voorbereiding van de nieuwe tijd. Deze toch is het die de 
profeet Jesaja bedoelde, toen hij zei (Jes. 40:3): “Een stem van een roepende in de 
woestijn: bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” Er is een mens door God 
gezonden, wiens naam Maria is. Deze komt tot een getuigenis opdat alle mensen door 
haar zouden geloven. Zij is niet het Licht maar komt om te getuigen van het Licht. 
 
Zo zijn er de verschijningen van de Allerheiligste Maagd Maria in de Gezegende Tuin 
(Giardion Benedetto) van Contrada Santa Teresa in Brindisi, Italië. Op 10 april 2016 
sprak zij daar de volgende woorden die bevestigen dat zij de Johannes de Doper van 
onze tijd is: 

«« Lieve vrienden, het volgen van de Heilige Maagd is een troost voor haar, 
gepijnigd door het gebrek aan geloof en nog meer door het gebrek aan liefde. 
We zijn in tijden van geestelijke verduistering, tijden waarin de mens God 
heeft vervangen door wanorde en ernstige rebellie voor zijn eeuwig Woord van 
Waarheid. Laten we ons verbinden om ons meer te verankeren op de richtlijnen 
van de Koningin van de Hemel, haar te eren met de heilige Rozenkrans en in ons 
hart haar woorden van leven op te nemen. De boodschappen zullen ‘een zonnetje’ 
zijn voor iedereen die ze verwelkomt en dagelijks overweegt. De Heilige Maagd 
vraagt niet het onmogelijke, zij vraagt gewoon om een Christelijk leven te leiden, 
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de weg van het goede te gaan en de deugden te beoefenen om met haar gelukkig 
te worden op aarde. Onze Heer wordt geopenbaard door de Heilige Moeder, dus 
het is belangrijk om te geloven en de Onbevlekte te volgen, onze geestelijke 
‘opvoedster’. »» 

Als wij de openbaringen van de zalig verklaarde Augustijner non, Anna Katharina 
Emmerick in combinatie met “Maria Puerta del Cielo” (Maria Deur van de Hemel, van 
Consuelo) aandachtig doornemen, dan blijkt Johannes’ zending uit twee delen te heb-
ben bestaan. Het eerste speelde zich af in de ‘woestijn van Judeah’. Ik citeer: 

«« Nu is Judeah voor hem de woestijn geworden, en, zoals hij voordien in de 
woestijn met bronnen, rotsen, bomen en alle dieren verkeerde, met hen leefde 
en sprak, zo spreekt en doet hij nu ook met de mensen en zondaars zonder aan 
zichzelf te denken. (…) Altijd doordrongen van zijn zending, bewust van zijn 
verantwoordelijkheid, ernstig, streng, eenvoudig en geestdriftig, verkondigt hij 
slechts één zaak: boetvaardigheid! Bereidt u voor! De Verlossing is ophanden, 
de Zaligmaker komt! »» 

 
Pas toen Jezus zich zou laten dopen begon zich het tweede deel van Johannes’ zending 
te ontplooien in al het omliggende land van de Jordaan, waar hij een doop tot bekering 
van zonden predikte en ook toediende. Het is exact deze uitleg van de betekenis van 
woestijn die door Jesaja wordt aangeduid als hij de stem van een roepende in de woestijn 
aankondigt en het is op deze manier dat Maria haar roeping vervult, nu niet beperkt tot 
alleen maar de streek van Judeah, maar de gehele wereld omvattend, want alle mensen 
zijn haar kinderen, ook zij die God nog niet hebben gevonden, ja zelfs zij die zich tegen 
Hem afzetten. 
 
Consuela, een Spaanse huismoeder, ontving via ingevingen als geschenk voor het Ma-
riale jaar 1987-88 een bijbelse catechese van Maria de Moeder van God. Zoals de omslag 
van “Maria Puerta del Cielo” aangeeft: 

«« Dit boek opent voor ons “een deur naar de hoop” en onthult ons de hoge 
missie van de Maagd Maria. In haar handen zijn “de sleutels van de Hemel” 
gelegd. Want Maria is inderdaad de “Deur van de Hemel”, zoals door Gods 
beschikking is vastgesteld. Immers, “indien de Heer de weg langs Maria heeft 
gekozen om op de wereld te komen, zal de terugkeer van de mensen naar Jezus 
toe zich ook langs Maria voltrekken” die “Moeder van de goddelijke genade” 
is, “Tabernacel van God en Deur van de Hemel.” »» 

 
Het is genoegzaam bekend dat er veel verschijningen van de allerheiligste Maag Maria 
zijn geweest, zelfs sommige van Jezus. Onder die verschijningen bevinden zich onge-
twijfeld valse, die vaak niet eenvoudig als zodanig te herkennen zijn. De na-aper laat 
zich niet onbetuigd. Daar hoeft u zich niet druk over maken. God zal tezijnertijd aan-
geven wat niet klopt. We moeten het kaf niet eruit trekken, want dan trekken we het 
graan mee, het goede graan dreigen we dan mee uit te trekken! Het is God, Heer van de 
oogst, die gaat wieden en dat vlak voor het moment dat geoogst moet worden, dus aan 
de poorten van het Vrederijk. (Mt. 13:29-30) Wij mensen moeten ons op afstand houden. 
Het is niet aan ons om te oordelen over verschijningen, want we kunnen fout zijn en ook 
als ons inzicht juist is kunnen we daardoor mensen aan het wankelen brengen, die eerst 
vurig geloofden. Toen een priester eens naar mijn mening vroeg inzake bepaalde visioe-
nen, gaf ik een negatief advies maar voegde daaraan toe: “Trekt u zich vooral niets van 
mijn opinie aan.” En public, echter, zal ik nooit verschijningen of visioenen afkeuren. 
 
Er zijn, zeker de laatste jaren, ook veel verschijningen buiten de Rooms Katholieke 
wereld geweest, en er zijn veel privé openbaringen met name in de Islamitische wereld 
waardoor opvallende bekeringen hebben plaatsgevonden. Ter illustratie geef ik nu een 
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voorbeeld van een gebeurtenis die zich in Indonesië heeft afgespeeld. Dat was niet 
zozeer een verschijning van Maria, maar van de Zoon. Dit verhaal is aan bedevaartweb 
ontleend. 
 
Het gaat hier om een bijzondere verschijning die maar weinig bekend is, bijzonder omdat 
het hier om een Christelijk fenomeen gaat dat zich in een bij voorkeur Islamitisch land 
heeft voorgedaan, nota bene in en rond het huis van een Moslim. In Jakarta in de wijk 
Kramath Lima werd een Christelijke kerk gerenoveerd. In de nacht van 22 december van 
het jaar 2000 zag een bouwvakker de gedaante van een manspersoon. Hij dacht aan een 
demon en vroeg om een gunstig lotnummer om te kunnen gokken. De volgende dag 
werd hij ziek. Zijn twee vrienden, die naast hem zaten, vertelden het verhaal aan de 
koster van de kerk, die nadat hij de beschrijving van de figuur had gehoord hun een 
afbeelding van Jezus liet zien. Volgens die twee leek dat op wat ze hadden gezien. Tien 
dagen later kreeg het verhaal een vervolg. Niet ver daar vandaan was een zekere Ajum 
thuis een Islamitisch gebed aan het bidden. Er verscheen toen enigszins vaag een gezicht 
op de muur. Omdat anderen waaronder een dominee hetzelfde zagen, werd besloten om 
de muur over te schilderen, maar de beeltenis die op Jezus leek, kwam telkens terug. 
Binnen een week was een grote stroom nieuwschierigen ontstaan. Ook de internationale 
pers (CNN) kwam erbij. De mullah (een Islamitisch voorganger) werd geraadpleegd. 
Toen hij voor de beeltenis stond riep hij: “Als je werkelijk Jezus bent, toon mij dit dan 
door een teken.” Toen leek het alsof de beeltenis uit de muur wilde komen. De mullah 
schrok hier zo van dat hij flauw viel. Later verklaarde hij dat de afbeelding van ‘de 
profeet’ Jezus was (in de Islam wordt Jezus als een profeet gezien). Door de publiciteit 
was het aantal belangstellenden toegenomen tot meer dan tienduizend. De lokale 
bevolking profiteerde hier van en voor het huis kwamen kraampjes met etenswaren. Zo 
was er een man die een soort kippenwaterzooi verkocht, maar kon tot zijn stomme 
verbazing een veelvoud van het normale aantal porties uitscheppen. 

De autoriteiten waren met deze commotie onaangenaam verrast en hebben al op 12 
januari het huis van Ajum voor het publiek afgesloten. Ajum zelf is toen naar het buiten 
de stad liggende Bogor vertrokken. Vanaf dat moment verscheen de beeltenis niet meer 
aan de binnenkant van zijn woning, maar op dezelfde plek op de buitenmuur, óók nadat 
de muur met blauw was overschilderd. In de nacht van 14 op 15 januari onttrok voor de 
ogen van vele getuigen de figuur zich uit de muur en steeg op naar de wolken tot het 
buiten het gezichtsveld was verdwenen. Dat gebeurde rond half-één ‘s nachts. Sindsdien 
is de cultus als een nachtkaars uitgedoofd. De autoriteiten kregen hun zin maar de be-
volking is het gebeurde niet vergeten… 
 
Wat nu volgt betreft recente eindtijdprofetiën. Op 8 november 2010 kreeg een gewone 
Ierse vrouw, die zich niet met het geloof bezighield voordat Jezus zich aan haar open-
baarde, haar eerste boodschap van een grote serie die “Het Boek der Waarheid” wordt 
genoemd. Zij presenteert zich onder het pseudoniem van “Mary Divine Mercy” (Maria 
Goddelijke Genade, kortweg MDM). Jezus zegt dat het hier om een nieuwe en aanvul-
lende openbaring gaat, en elders dat dit de laatste serie van goddelijke boodschappen is 
die aan de wereld wordt geschonken voor zijn wederkomst, zoals voorzegd. Het hoofd-
thema is het Duizendjarig Vrederijk dat volgens een van de boodschappen letterlijk 
duizend jaar zal duren. De aangekondigde Waarschuwing, ook wel de “Verlichting van 
het Geweten” genoemd waarbij iedereen zonder uitzondering zichzelf in Gods ogen zal 
zien, is bedoeld om zoveel mogelijk individuen alsnog op het rechte pad te brengen en 
het aantal dat toegang krijgt tot het Duizendjarig Vrederijk enorm te doen toenemen. 
 
Sommigen storen zich eraan dat sprake is van nieuwe en aanvullende openbaringen. Dat 
zou tegen de leer ingaan die de Kerk al eeuwenlang propageert, wat nogmaals bevestigd 
is geworden in de Catechismus van de Katholieke Kerk (CKK): “Er is geen nieuwe 
publieke openbaring meer te verwachten vóór de glorievolle verschijning van onze Heer 
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Jezus Christus. (…) Het Christelijk geloof kan geen ‘openbaringen’ aanvaarden die de 
openbaring, waarvan Christus de vervulling is, beweren te overtreffen of te verbeteren.” 
(CKK 66-67) Inderdaad onderschrijf ik dat er geen waarlijk nieuwe openbaringen meer 
zijn te verwachten vóór de glorievolle verschijning van onze Heer Jezus Christus. Wel-
nu, we leven nu in de tijd van de glorievolle verschijning van onze Heer Jezus Christus 
die via MDM het Evangelie verkondigt van zijn tweede en feestelijke intocht. Evangelie, 
wat letterlijk blijde boodschap betekent, was oorspronkelijk de aankondiging, kort te-
voren, van de intocht van de Romeinse Keizer in een of andere stad of regio, zodat een 
gepaste ontvangst kon worden voorbereid. (F. Josephus, Belllum 4:11:5 §656-57) Ik zie 
hier dus geen conflict met het gestelde in de CCC. De epifanie is immers nakende. 
 
De naam Evangelie voor onze vier Evangelieën is ontstaan vanuit de verwachting onder 
de eerste Christenen dat Christus’ wederkomst imminent was, zoals ook overduidelijk 
blijkt uit Paulus’ brieven. Het Vrederijk kan elk moment aanbreken, dacht men. Het is 
dus passend, tweeduizend jaar later, dat opnieuw een Evangelische boodschap wordt 
gebracht, want Christus’ wederkomst is nu - óók in menselijke termen - zeer nabij. We 
spreken daarom over een soort vijfde Evangelie, waarvan de auteur niet een der vier 
apostelen is, maar onze geliefde Heer en Heiland, Jezus zelf. Jezus noemt het trouwens 
geen Evangelie maar het Boek der Waarheid, om ons de waarheden in herinnering te 
brengen die we reeds kenden. (cf. boodschap 20 mei 2013)  

 
 
Het kaf en het koren 
Het kaf of onkruid, zoals in de meeste Bijbels 
staat, is de vertaling van ‘zinzanion’, een be-
paald soort onkruid, dolik geheten (Lolium 
temulentum). In het begin van het seizoen 
lijkt dit sprekend op het koren, maar zelfs 
indien ontdekt, mag het niet worden uitge-
trokken omdat zijn wortels horizontaal groei-
en en men daardoor het koren mee uit zou 
trekken. Op het eind, wanneer de korenhal-
men onder het gewicht van de vrucht buigen 
is de dolik gemakkelijk herkenbaar (geen 
zware halm). Het blijft rechtop staan en kan 
dus worden weggesneden. De dolik was een 
gevreesde plaag op de akkers in Palestina. Het 
zaaien en verspreiden van dit onkruidzaad (als 
wraakactie) was strafbaar onder het Ro-
meinse recht. In onze Nederlandse tuinen is 
een plantje dat zevenkruid heet, ook gekend 
als hanenpoten (Sabina officinalis). Het groeit 
tussen aardbeienplanten. Als ze uitlopen lijken 
de jonge blaadjes van beide planten precies op 
elkaar. Blijft maar een klein stukje wortel van 
dit zevenkruid zitten, dan zal het opnieuw uit-
lopen! 
 Het volgende uit het Boek der Waarheid sluit hier mooi bij aan: (3 febr. 2013) 

«« Hij, de meest liefhebbende aller Vaders, lijdt op dit moment veel pijn. Hij is 
diep gekwetst door de duisternis die Hij aantreft in de zielen van vele van zijn 
kinderen. Het duurt niet lang meer voor de laatste fase aanvangt van de zuivering 
van het menselijk ras. Dat betekent dat de goeden van de slechten gescheiden 
gaan worden. Hoe zal dat mijn Vaders Hart breken, maar het moet gedaan 
worden. Het is alsof Hij zijn tuin aan het voorbereiden is om die gezond en 
volmaakt te maken. Het onkruid moet verdelgd worden of het zal zich verspreiden 
en de gezonde gewassen aantasten. Wees altijd voorbereid, jullie Jezus »»  

  

 
Lolium temulentum 
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.APPENDIX.  
 
 

De Mariale verschijningen van 1830  
 tellen niet mee 
De bode van onze eindtijd in de kracht en functie van Johannes de Doper 
– bekeert u want het rijk Gods is nabij! – is thans de Maagd Maria via 
een ontelbare reeks verschijningen over de gehele wereld en aan vele 
begenadigden, een reeks die in 1846 begon. Sommigen zouden liever 
1830 aanwijzen als het begin in die functie, het jaar dat Maria een aantal 
keer aan een zuster van de Dochters van Liefde verscheen, de 24-jarige 
Cathérine Labouré, onder de titel “Maria Onbevlekte Ontvangenis”. Dat 
was in de Rue du Bac te Parijs. Natuurlijk kunnen die verschijningen 
niet los worden gezien van de eindtijd en het komende Vrederijk, dat 
toen reeds nabij was. Mijns inziens lag het gewicht van de verschijnin-
gen van Rue du Bac vooreerst in het teken van de dogmatische consti-
tuties rondom Maria en niet in het teken van evangelisatie, alhoewel 
Maria natuurlijk nooit verschijnt zonder een oproep tot gebed en 
bekering, want anders zou zij niet voldoen aan haar moederlijke zorg. 
De verspreiding van de ‘miraculeuze medaille’, zoals de medaille al 
gauw heette, en die op instructie van de Heilige Maagd aan Catherine 
Labouré werden geslagen, deed inderdaad de religieuze devotie toene-
men. En inderdaad werd het dogma van Maria Onbevlekte Ontvangenis 
op 8 december 1854 door de Kerk aanvaard ter afsluiting van een eeu-
wenlang en vruchtbaar denkproces. 

In 1858 verscheen de Heilige Maagd in Lourdes aan het meisje Berna-
dette. De Moeder Gods introduceerde zich toen niet als de Onbevlekt 
Ontvangen Maagd, maar zei: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis!” Dat 
was nog een stap verder dan wat zij Cathérine had gezegd. Daarmee 
bevestigde Maria weliswaar het dogma van vier jaar eerder, maar daar-
mee ontstond gelijk een nieuwe theologisch probleem. Hoe kon Maria 
zichzelf ‘de’ Onbevlekte Ontvangenis noemen? Zij was toch niet God? 
De Heilige Pater Maximiliaan Kolbe, die in nazi-Auschwitz werd ver-
moord, zegt dienaangaande:  

«« De Onbevlekte Ontvangenis is goddelijk! Niet Maria, maar de 
Heilige Geest. De derde persoon van God, voor alle eeuwigheid 
ontvangen uit de liefde tussen de Vader en de Zoon, is de niet-
geschapen Onbevlekte Ontvangenis. Maria daarentegen is de 
geschapen Onbevlekte Ontvangenis. Er zijn dus twee Onbevlekte 
Ontvangenissen.  
 De Heilige Geest woont in Maria’s ziel vanaf haar aller-
eerste begin, gedurende haar leven en in alle eeuwigheid. Hij, 
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de eeuwige Onbevlekte Ontvangenis, brengt op onbevlekte wijze 
goddelijk leven in haar voort, maakt haar de geschapen Onbevlekte 
Ontvangenis. En de maagdelijke schoot van Maria’s lichaam 
wordt heilig en ongeschonden bewaard voor Hem, die zij in de 
tijd zal ontvangen, die het menselijk leven is van de Godmens 
[tenslotte wordt al het menselijke ergens in de tijd geplaatst]. 
 En als een vrouw de naam aanneemt van haar echtgenoot, 
omdat zij hem [in zekere zin] toebehoort, één is met hem, en 
gelijk wordt aan Hem, de bron van het nieuwe leven, mag dan 
Maria des te meer de Naam van de Heilige Geest, de Goddelijke 
Onbevlekte Ontvangenis, gebruiken, van Hem die in haar leeft 
als de ongeschapen Liefde? »» 

Ruim twintig jaar later zal Paus Paulus VI de theologie van Maximiliaan 
Kolbe omarmen en hem in 1971 zalig verklaren. Paus Johannes Paulus 
II verklaart hem elf jaar later heilig. 

Naast deze titel is de Heilige Maagd Maria ook gekend als Advocate, 
Auxiliatrix, Adjutrix, en Mediatrix, waarover het Tweede Vaticaans 
Concilie in Lumen Gentium uitspraken heeft gedaan. (nrs 60-65) Er is 
ook nog de titel Co-redemptrix, waar het officiële leergezag zich toen 
uit oogpunt van de oecumene afzijdig van heeft gehouden, een scanda-
lum!*) Toch is dat de logische voortzetting van haar status van onbe-
vlektheid. Reeds in de zeventiende eeuw is haar functie van Co-redemp-
trix in het voetlicht geplaatst door de begenadigde Maria van Agreda. 
Toch blijft dat de Heilige Maagd Maria in alles subsidiair is aan Chris-
tus. Het wachten is nog, volgens een openbaring aan JNSR, op de beves-
tiging van het dogma van ‘Maria Goddelijk Onbevlekte Ontvangenis’, 
dat in het teken staat van de komende vergoddelijking van de mensheid 
in de betekenis van het totaal in Gods Wil staan, wat tijdens het Vrede-
rijk tot ontplooiing zal komen. Als Christus mens is geworden en Gods 
kinderen in Jezus Christus, die God is, één zijn, moet het ons dan ver-
bazen dat wij mensen, en in eerste instantie zijn moeder, vergoddelijkt 
worden (wat wel iets anders is dan God zijn)? 

*) In de boodschap van Maria Divine Mercy van 10 nov. 2013 staat het 
volgende, gegeven door onze geliefde moeder, de Moeder van Verlossing:  

«« Mijn rol als Co-redemptrix betekent dat mijn macht tegen de 
duivel is versterkt, op een manier die mij niet eerder door God is 
toegekend. Dit is dus het moment waarop door de vijanden van 
mijn zoon alle toewijding aan mij zorgvuldig zal worden afgewezen. 
Als de verering aan mij wordt afgeraffeld en als het verzoek om 
landen te beschermen tegen het communisme wordt verdraaid, zal 
mijn wens niet zijn volbracht. Ik zal vanaf nu een zeldzaamheid zijn 
in de officiële rol van beschermvrouwe die mij, de Moeder van God, 
normalerwijze in de kerken van mijn zoon op aarde wordt gegeven. 
Mijn macht tegen het beest zal ontweken worden door de verwijdering 
uit veel Katholieke kerken van mijn beeld, mijn heilige rozenkrans en 
andere devoties voor mij. »» 


