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De eenmaking van charismaten  
en de katholieke kerk 

Door Roger Oakland http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=14811 , 5-3-2014 

Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 

Het volgende nieuwsitem, en een videoclip, onthullen hoe ver de oecumenische beweging is ge-
gaan, en hoe dicht we bij een eenmaking zijn van Rome met “charismatische evangelicals”, en uit-
eindelijk alle religies. Dit is iets wat “Understand The Times”1 al jaren predikt vermits paus Fran-
ciscus en de twee laatste pausen (Benedictus en Johannes Paulus II) actief waren in het promoten 
van de “Nieuwe Evangelisatie”2. [Volg de voetnoten]. 
Het doel van de Nieuwe Evangelisatie is het rooms-katholieke evangelie te promoten door te reiken 
naar alle religies, zowel als de “afgescheiden broeders”3, en hen naar de eucharistische Christus4 te 
leiden. 

Evangelicals die menen dat er een grote opwekking zal komen (in plaats van een grote afvalligheid) 
in de laatste dagen, gecentreerd rond de uitgieting van de Heilige Geest, zijn kandidaten voor deze 
misvatting. 

Uiteindelijk zullen alle religies en een vals Christendom de valse bruid vormen die ook de hoer ge-
noemd wordt (Openbaring 17). Dit zal gebeuren als resultaat van “tekenen en wonderen van de leu-
gen” (2 Thessalonicenzen 2:9). 
Zogenaamde evangelicale bijbelgelovige christenen die vallen voor de oproep van de paus voor 
eenheid, zullen leden worden van de Eengemaakte Wereldreligie die de weg bereidt voor de Anti-
christ. Rooms-katholieken zeggen dat de uitgieting van de “Heilige Geest” in de laatste dagen de 
eenheid van religies zal meebrengen ter wille van de zaak van vrede. Zij zeggen dat “Maria” de 
verantwoordelijke is voor het uitgieten van de Heilige Geest. Zij zeggen dat het “Eucharistische 
Bestuur van Jezus” spoedig zal ingesteld zijn en dat het “Koninkrijk van God” zal opgericht worden 
hier op aarde met Rome als hoofdkwartier. “Koninkrijk Nu”5-evangelicals zoals Kenneth Copeland6 
en zijn volgelingen staan te springen om de paus te volgen in zijn plan. 

Herinner u ook dat paus Franciscus een Jezuïet is. Het Jezuïetische plan is de hervereniging van het 
“Christendom” door te verklaren dat de Reformatie niet geldig was en dat de paus het hoofd van de 
kerk is. 
Christenen die onderscheidingsvermogen bezitten en die begrijpen wat er gebeurt, wegens inzicht 
door hun kennis van de Schrift, zullen gelabeld worden als herriemakers en ze zullen vervolgd wor-
den omdat zij de finale misvatting weigeren te accepteren. 

De wederkomst van Christus is op handen. 

21 februari - Paus Franciscus en de toekomst van het charismatische Christendom 
Artikel: Eengemaakte Wereldreligie 

  
                                                
1 http://www.understandthetimes.org/ . 
2 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LHT-traktaat-evangelisatieRome.pdf . 
3 De katholieke kerk heeft een naam voor degenen die afgescheiden zijn van de “Ene Ware Kerk”. Zij noe-
men hen “afgescheiden broeders”. 
4 Zie andermaal http://www.verhoevenmarc.be/PDF/LHT-traktaat-evangelisatieRome.pdf . 
5 Zie http://www.verhoevenmarc.be/PDF/koninkrijk-NU.pdf . 
6 Zie http://www.rejoicenow.nl/page/kritiek-op-kenneth-copeland- . 
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Een recente meeting van bedienaars geassocieerd met de welvaartspredikende Word of Faith tak 
van het charismatische Christendom, ontving een verrassende aankondiging: paus Franciscus 
had een boodschap gestuurd naar de conferentie. Dit was zoiets als een historisch moment. 
Te beginnen van het 8:35 merkpunt van de video hieronder, sprak Franciscus in het Italiaans, 
met Engelse ondertitels. Als onderdeel van zijn groet koos de paus voor de belichting van twee 
thema’s: 1° zijn vreugde in hun verlangen om samen de Vader te aanbidden in gebed voor de 
komende Geest, en 2° zijn sterk verlangen voor christenen om opnieuw één te worden. 
Franciscus beschreef de huidige staat van het christendom als een van afgescheiden families, 
waarmee hij bedoelde zowel biologische families als de familie van God. Het was hem niet ont-
gaan dat de breuken in het Christendom ook breuken zijn tussen enkelingen. Hij vraagt: “Wie 
moet de schuld gegeven worden voor deze afscheiding?” en antwoordt: “Wij delen allen de 
blaam. Wij hebben allen gezondigd”. Zo’n uitspraak drukt de broederlijkheid uit die Franciscus 
wenst te herstellen, niets meer, niets minder. Hij ging verder met te zeggen dat het zijn verlan-
gen is dat deze afscheiding zou eindigen en dat er opnieuw een gemeenschap zou komen. 

Klik op http://understandthetimes.org/inthenews/738na_owr.shtml om het hele artikel te lezen 
en voor de video. Bekijk de video met het uiterste onderscheidingsvermogen. U zal merken hoe 
diep de evangelicale kerk is gevallen. 

Of zie de Video op TouTube hier: http://www.youtube.com/watch?v=b5TwrG8B3ME 
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