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Rome en de Bijbel 
 

M.V. 2002. Update 20-8-2022 (HSV en uitbreiding) 

Indien niet anders vermeld komen de Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling (HSV),  
en voor het Grieks de Textus Receptus (Stephanus) 15501 

 
 
De verwanten van Jezus - MATTHEUS 12 
46 En terwijl Hij nog tot de menigte sprak, zie, Zijn moeder en broers stonden buiten en zochten 
Hem om met Hem te spreken. 47 Iemand zei tegen Hem: Zie, Uw moeder en Uw broers staan bui-
ten en zoeken U om met U te spreken. 48 Maar Hij antwoordde en zei tegen hem die dat tegen Hem 
zei: Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers? 49 En Hij strekte Zijn hand uit over Zijn discipe-
len en zei: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders. 50 Want wie de wil van Mijn Vader doet, Die in 
de hemelen is, die is Mijn broeder en zuster en moeder. 

Voor “broers/broeders” staat in de Griekse grondtekst overal adelphoi: broers, meervoud. 
Voor “broer/broeder” staat in de Griekse grondtekst overal adelphos: broer, enkelvoud. 
Voor “zuster” staat in de Griekse grondtekst overal adelphè: zus, enkelvoud. 
De Heer had broers, maar hun geloof in Hem stond aanvankelijk op een laag pitje - ook zo zijn 
moeder. Jezus gaf Maria helemaal niet de status van ‘Moeder van God’ of ‘Koningin des He-
mels’, zoals blijkt.  

 

De verwanten van Jezus - LUKAS 8 
19 Zijn moeder en Zijn broers kwamen naar Hem toe, maar zij konden niet bij Hem komen vanwe-
ge de menigte. 20 En sommigen berichtten Hem: Uw moeder en Uw broers staan buiten en willen 
U zien. 21 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die 
het Woord van God horen en dat doen. 

Voor “broers/broeders” staat in de Griekse grondtekst overal adelphoi: broers, meervoud. 

 

De verwanten van Jezus - MARKUS 3 
Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder; en terwijl zij buiten stonden, stuurden zij iemand naar 
Hem toe om Hem te roepen. 32 En de menigte zat om Hem heen; en ze zeiden tegen Hem: Zie, Uw 
moeder en Uw broers daarbuiten zoeken U. 33 En Hij antwoordde hun en zei: Wie is Mijn moeder, 
of wie zijn Mijn broers? 34 En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei 
Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; 35 want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en 
Mijn zuster en Mijn moeder. 

Voor broers/broeders staat in de Griekse grondtekst overal adelphoi: broers, meervoud. 
Voor “broer/broeder” staat in de Griekse grondtekst overal adelphos: broer, enkelvoud. 
Voor “zuster” staat in de Griekse grondtekst overal adelphè: zus, enkelvoud. 

 

Verwerping van Jezus in Nazareth - MATTHEUS 13 
54 En Hij kwam in Zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en 
zeiden: Waar heeft Deze die wijsheid en krachten vandaan? 55 Is Dit niet de Zoon van de timmer-
man? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? 56 
En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan? 57 En zij na-

 
1 De Textus Receptus (TR), volgens de uitgave van de Parijse drukker Robert Etienne (Stephanus) in 1550, heeft als 
basis gediend voor de Reformatiebijbels, zoals de King James Version 1611 en de Nederlandse Statenvertaling 1637. 



 2

men aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn va-
derstad en in zijn huis. 58 En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. 

Voor broers/broeders staat in de Griekse grondtekst overal adelphoi: broers, meervoud. 
Voor “zusters” staat in de Griekse grondtekst overal adelphai: zussen, meervoud. 
De Heer Jezus had dus 4 (half)broers en minstens 2 (half)zussen: kinderen van Jozef en Maria, 
geboren ná Hem. 

 

De bruiloft in Kana - JOHANNES 2 
1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was daar. 2 En 
Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd, en Zijn discipelen. 3 En toen er een tekort aan wijn 
ontstond, zei de moeder van Jezus tegen Hem: Zij hebben geen wijn meer. 4 Jezus zei tegen haar: 
Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zei tegen de die-
naars: Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het. 6 En daar waren zes stenen watervaten neergezet, 
volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7 Jezus 
zei tegen hen: Vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. 8 En Hij zei tegen 
hen: Schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester; en zij brachten het. 9 Toen nu de 
ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was – hij wist niet waar de wijn van-
daan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het – riep de ceremoniemeester 
de bruidegom. 10 En hij zei tegen hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men er 
goed van gedronken heeft, daarna de mindere; u hebt de goede wijn tot nu bewaard. 11 Dit heeft 
Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopen-
baard; en Zijn discipelen geloofden in Hem. 12 Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij, Zijn moe-
der, Zijn broers en Zijn discipelen; en zij bleven daar niet veel dagen. 

Voor broers/broeders staat in de Griekse grondtekst overal adelphoi: broers, meervoud. 
Voor “discipelen” staat in de Griekse grondtekst overal mathetes: leerlingen, discipelen. 
U ziet hier duidelijk het onderscheid gemaakt tussen de broers van de Heer en zijn discipelen. 
Maria, ‘de Moeder van God’ zoals de katholieken haar noemen, blijkt ook hier haar Zoon niet te 
hebben begrepen. De Heer noemt haar dan ook ‘vrouw’.  

 

Ongeloof bij Jezus’ broers - JOHANNES 7 
1 En hierna trok Jezus rond in Galilea, want Hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden 
Hem probeerden te doden. 2 En het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, was aanstaande. 3 Zijn 
broers dan zeiden tegen Hem: Vertrek vanhier en ga weg naar Judea, zodat ook Uw discipelen de 
werken die U doet kunnen zien. 4 Want niemand doet iets in het verborgene, en streeft er tegelijk 
zelf naar dat men openlijk over hem spreekt. Als U deze dingen doet, maak Uzelf dan openbaar aan 
de wereld. 5 Want ook Zijn broers geloofden niet in Hem. 6 Jezus dan zei tegen hen: Mijn tijd is 
nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. 7 De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, om-
dat Ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. 8 Gaat u naar dit feest; Ik ga nog niet naar dit 
feest, want Mijn tijd is nog niet vervuld. 9 En nadat Hij dit tegen hen gezegd had, bleef Hij in Gali-
lea. 

Voor broers/broeders staat in de Griekse grondtekst overal adelphoi: broers, meervoud. 
Voor “discipelen” staat in de Griekse grondtekst overal mathetes: leerlingen, discipelen. 
Het onderscheid tussen de broers van Jezus en zijn discipelen is hier erg duidelijk. 

 

Vasthouden aan het hoofd - KOLOSSENZEN 2 
16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een 
nieuwe maan of de sabbatten. 17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het 
lichaam is van Christus. 18 Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nede-
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righeid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door 
zijn vleselijke denken, 19 en zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het hele lichaam, dat van banden 
en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. 20 Als u 
dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, 
alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen 21 als: Pak niet, proef niet en raak niet 
aan? 22 Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan; ze zijn ingevoerd volgens de gebo-
den en leringen van de mensen. 23 Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door 
eigenwillige godsdienst en nederigheid, en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder 
enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees. 

Vergelijk dit met b.v. het katholieke monnikenleven. 
 

Opzieners en diakenen - 1 TIMOTHEUS 3 
1 Dit is een betrouwbaar woord: als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij 
een voortreffelijk werk. 2 Een opziener nu moet onberispelijk zijn, de man van één vrouw, be-
heerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, 3 niet verslaafd aan wijn, niet 
vechtlustig, niet uit op schandelijke winst, maar welwillend, niet strijdlustig en zonder geldzucht. 4 
Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardig-
heid. 5 Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de 
gemeente van God zorg dragen? 6 Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en 
daardoor onder het oordeel van de duivel valt. 7 Hij moet ook een goed getuigenis hebben van bui-
tenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. 8 De diake-
nen moeten evenzo eerbaar zijn, niet met twee monden spreken, niet verzot zijn op veel wijn, niet 
uit zijn op oneerlijke winst, 9 en het geheimenis van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. 
10 Ook zij moeten eerst beproefd worden; daarna mogen zij dienen, als zij onberispelijk zijn. 11 De 
vrouwen moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, beheerst, trouw in alles. 12 De dia-
kenen moeten mannen van één vrouw zijn, die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun 
eigen huis. 13 Want zij die hun dienst goed verricht hebben, maken dat zij hoog staan aangeschre-
ven en veel vrijmoedigheid verkrijgen in het geloof in Christus Jezus. 

‘Opziener’ staat in de Griekse grondtekst als episkopos (vandaar het katholieke ‘episkopaat’). In 
de Katholieke Petrus Canisius vertaling staat: ‘De bisschop dan moet onberispelijk zijn, slechts 
éénmaal gehuwd’. Geen ‘celibaat’! 

 

Afval in latere tijden - 1 TIMOTHEUS 4 
1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het 
geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen2, 2 door huichelarij 
van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. 3 Zij verbie-
den te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de 
gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te 
worden. 4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder 
dankzegging aanvaard wordt. 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het ge-
bed. 

Nergens leert de Bijbel het ‘celibaat’. Het is een katholiek uitvindsel uit latere eeuwen, een le-
ring van ... demonen! 

 

Huwelijk en echtscheiding - 1 KORINTHIERS 7 
1 Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt: het is goed voor een mens om geen 
vrouw aan te raken. 2 Maar laat vanwege allerlei vormen van hoererij iedere man zijn eigen 
vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. 3 Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde 

 
2 Gr. daimonión: demonen (dit zijn gevallen, opstandige engelen). 
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bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. 4 De vrouw heeft niet de beschik-
king over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over 
zijn eigen lichaam, maar de vrouw. 5 Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvin-
den voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar, opdat 
de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden. 6 Dit zeg ik echter als tegemoetko-
ming, niet als bevel. 7 Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ikzelf, maar ieder heeft 
zijn eigen genadegave van God, de één op deze wijze, de ander op die wijze. 8 Maar ik zeg tegen de 
ongehuwden en de weduwen: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ik. 9 Maar als zij zich niet 
kunnen beheersen, laten zij dan trouwen, want het is beter te trouwen dan van begeerte te 
branden. 

Nogmaals: nergens leert de Bijbel het ‘celibaat’.  

 

Genezing van Petrus’ schoonmoeder en anderen - MATTHEUS 8 
14 En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. 15 
En Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar; en zij stond op en diende hen. 16 Toen het nu 
avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de 
boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, 17 zodat ver-
vuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich 
genomen, en onze ziekten gedragen. 

U ziet dat de zogenaamde ‘eerste paus’ een schoonmoeder had. 
 

Genezing van Petrus’ schoonmoeder en anderen - MARKUS 1 
29 En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andre-
as, met Jakobus en Johannes. 30 En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en zij 
spraken meteen met Hem over haar. 31 En Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar 
op, en meteen verliet de koorts haar; en zij diende hen. 32 Toen het nu avond geworden was en de 
zon onderging, brachten ze bij Hem allen die er slecht aan toe waren, en hen die door demonen be-
zeten waren. 33 En heel de stad had zich verzameld bij de deur. 34 En Hij genas er velen, die er 
door allerlei ziekten slecht aan toe waren, en dreef veel demonen uit, en Hij liet de demonen niet toe 
te spreken, omdat zij Hem kenden 

 

Genezing van Petrus’ schoonmoeder en anderen - LUKAS 4 
38 Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het huis van Simon. De 
schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hem om hulp voor haar. 39 En Hij boog 
Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende 
hen. 40 Toen de zon onderging, brachten allen die zieken hadden, door allerlei kwalen gekweld, 
deze zieken bij Hem; en Hij legde ieder van hen de handen op en genas hen. 41 Ook gingen er van 
velen demonen uit, die schreeuwden en zeiden: U bent de Christus, de Zoon van God! Maar Hij 
bestrafte hen en liet hun niet toe te spreken, omdat zij wisten dat Hij de Christus was 
 

Rede tegen de schriftgeleerden en farizeeën - MATTHEUS 23 
1 Toen sprak Jezus tot de menigte en tot Zijn discipelen: 2 De schriftgeleerden en de Farizeeën zijn 
gaan zitten op de stoel van Mozes; 3 daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem 
dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet. 
4 Want zij binden lasten samen die zwaar zijn en moeilijk om te dragen, en zij leggen ze op de 
schouders van de mensen; maar zij willen die zelf met geen vinger verroeren. 5 Al hun werken doen 
zij om door de mensen gezien te worden, want zij maken hun gebedsriemen breed en de kwastjes 
aan hun kleren groot. 6 Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste 
plaatsen in de synagogen; 7 zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door de 
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mensen  ‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden. 8 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want 
Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. 9 En u mag niemand op de 
aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. 10 En u 
mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus. 11 Maar de 
belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. 12 En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en 
wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden. 13 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, 
huichelaars, want u sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen; u gaat er immers zelf niet 
binnen, en hen die er binnen willen gaan, laat u er niet binnengaan. 14 Wee u, schriftgeleerden en 
Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang; 
daarom zult u een des te zwaarder oordeel ontvangen. 15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, hui-
chelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij het geworden is, maakt u 
hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. 16 Wee u, blinde leiders, … 

De katholieke priesterlijke hiërarchie is dus volledig on-bijbels. 
Namen als ‘Paus’ en ‘Pater’ betekenen ‘papa’ en ‘vader’, hetgeen de Heer Jezus verbiedt te ge-
bruiken. 
De farizeeën en schriftgeleerden uit Jezus’ tijd dienen voor ons als beeld van de kerkelijke afval 
in de eeuwen nadien. 

 

Het gebed van de Zoon tot de Vader - JOHANNES 17  
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe. Heilige 
Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij. 

De paus laat zich ook ‘Heilige Vader’ noemen, een benaming die Jezus gebruikte voor Zijn Va-
der, namelijk God. Een mens die zichzelf ‘Heilige Vader’ noemt pleegt heiligschennis! 

 

Zorg om de kudde - 1 PETRUS 5 
1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Chris-
tus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden: 2 Hoed de kudde van God die 
bij u is en houd daar toezicht op … 

Petrus is ‘mede-oudste’ Grieks sumpresbuteros (= co-presbuteros) en geen hiërarchische over-
ste. Hij heeft enkel moreel gezag. 

 

Onderlinge gesprekken - LUKAS 22 
24 Er ontstond ook onenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te 
zijn. 25 En Hij zei tegen hen: De koningen van de volken heersen over hen, en wie macht over 
hen hebben, worden weldoeners genoemd. 26 Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de be-
langrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. 27 
Want wie is belangrijker: hij die aanligt of hij die bedient? Is het niet hij die aanligt? Ik ech-
ter ben in uw midden als Iemand Die dient. 28 En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in 
Mijn verzoekingen. 29 En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, 
30 opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen 
van Israël oordeelt. 

Geen onderscheid tussen ‘geestelijken’ en ‘leken’, of dergelijke uitvindsels. Jezus zegt niet dat 
Petrus de grootste is. 

 

Priesterschap van alle gelovigen 1 PETRUS 2 
8 voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook be-
stemd zijn. 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig 
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volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van 
Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 10 u, die voorheen geen volk 
was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen 
bent. 

De Schrift kent slechts één priesterschap, nl. dat van alle gelovigen. 

 

Christelijke vrijheid - GALATEN 5 
1 Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een 
juk van slavernij belasten. 

Hier staat tegenover dade paus de volledige en hoogste macht in de gehele Kerk heeft, en herder 
is van de gehele kerk, volgens het Wetboek van Canoniek Recht, 19833, Can. 331 en 332:  
Can. 331 - De Bisschop van de Kerk van Rome, in wie het door de Heer alleen aan Petrus, de 
eerste van de Apostelen, verleende en aan diens opvolgers over te dragen ambt voortbestaat, is 
het hoofd van het Bisschoppencollege, Plaatsbekleder van Christus en Herder van de gehe-
le Kerk hier op aarde; daarom bezit hij krachtens zijn ambt de hoogste, volledige, onmiddellij-
ke en universele gewone macht in de Kerk, die hij altijd vrij kan uitoefenen. 
Can. 332 - § 1 De Paus verkrijgt de volledige en hoogste macht in de Kerk door de door hem 
aanvaarde wettige verkiezing samen met de bisschopswijding. Daarom verkrijgt een tot het 
pausschap gekozene, die met het bisschoppelijk merkteken getekend is, deze macht vanaf het 
ogenblik van de aanvaarding. Indien de gekozene het bisschoppelijk merkteken niet heeft, dient 
hij onmiddellijk tot Bisschop gewijd te worden. 

 

De belofte van de Voorspraak - JOHANNES 14 
15 Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht. 16 En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u 
een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17 namelijk de Geest van de 
waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent 
Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar 
u toe. 19 Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef 
en u zult leven. 20 Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader ben, en u in Mij, en Ik in u. 

Niet de paus, maar de Heilige Geest (hier Trooster, Gr. parakletos: Helper, Voorspraak) ver-
vangt Jezus op aarde. Door de aanwezigheid van de Heilige Geest is de Heer Jezus aanwezig in 
alle gelovigen. 

 

Eén in Christus - EFEZIERS 2 
11 Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd 
werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, 12 dat u in 
die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat be-
treft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. 13 Maar nu, in 
Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 14 
Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maak-
te, af te breken, 15 heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de ge-
boden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen 
en zo vrede zou maken, 16 en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het 
kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij Zijn komst heeft Hij door het Evangelie 
vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. 18 Want door Hem hebben wij 
beiden door één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bij-
woners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het funda-

 
3 Bij mij verkrijgbaar (mailtje). 
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ment van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie 
het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u 
mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. 

Niet Petrus is alléén de rots, maar alle apostelen, terwijl Jezus zelf hoeksteen is. Zij vormen sa-
men het fundament van de Gemeente (de Kerk). 

 

Paulus weerstaat Petrus in Antiochië - GALATEN 2 
11 Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te ver-
oordelen was. 12 Want voordat er enkelen uit de kring van Jakobus gekomen waren, at hij samen 
met de heidenen; maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen 
die van de besnijdenis waren. 13 En ook de andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Bar-
nabas zich door hun huichelarij liet meeslepen. 14 Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, 
overeenkomstig de waarheid van het Evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: Als u die 
een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de hei-
denen op de Joodse manier te leven? 

Hier zie je dat de zgn. ‘paus’ wordt terechtgewezen … omdat hij ook maar een falend mens is. 
 

Petrus en Cornelius - HANDELINGEN 10 
25 En het gebeurde, toen Petrus naar binnen ging, dat Cornelius hem tegemoetkwam, aan zijn voe-
ten viel en hem aanbad. 26 Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook maar een 
mens. 

 
Petrus stond zichzelf geen ‘pauselijke verering’ toe, geen knieval! 

 

De gezindheid van Christus - FILIPPENZEN 2 
1 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige ge-
meenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, 2 maak dan mijn 
blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van 
gevoelen. 3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voor-
treffelijker achten dan zichzelf. 4 Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, 
maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is. 5 Laat daarom die gezindheid in u 
zijn die ook in Christus Jezus was, 6 Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof 



 8

beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een 
slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8 En in gedaante als een mens bevonden, 
heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. 9 Daar-
om heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 
10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aar-
de, en die onder de aarde zijn, 11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heer-
lijkheid van God de Vader. 

‘Christelijke’ leiders hebben, door de eeuwen heen, niet de gestalte van Jezus aangenomen: niet 
de gedaante van een slaaf aangenomen; niet zichzelf vernederd tot dienstknecht. 

 

De eenheid van de Geest - EFEZIERS 4 
1 Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen 
bent, waardig is, 2 in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te ver-
dragen, 3 en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: 4 
één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, 5 één Heere, 
één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. 

Paulus noemt allerlei vormen van eenheid, maar niet één paus (= papa, vader).  

 

De overlevering van de ouden - MATTHEUS 15 
1 Toen kwamen enige schriftgeleerden en Farizeeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: 2 Waarom 
overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij 
brood gaan eten. 3 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod 
van God door uw overlevering? 4 God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: Wie 
vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. 5 Maar u zegt: Wie maar tegen vader of moeder 
zegt: Het is bestemd als offergave, wat u van mij had kunnen krijgen, en zijn vader en moeder niet 
zal eren, met hem is het in orde. 6 En zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krach-
teloos gemaakt. 7 Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: 8 Dit 
volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver 
bij Mij vandaan; 9 maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden 
van mensen zijn. 10 En toen Hij de menigte bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Luister en 
begrijp het goed: 11 Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet; maar wat de mond uitkomt, 
dat verontreinigt de mens. 12 Toen kwamen Zijn discipelen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: 
Weet U wel dat toen de Farizeeën dit woord hoorden, zij er aanstoot aan namen? 13 Maar Hij ant-
woordde en zei: Elke plant die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgetrokken worden. 14 
Laat hen gaan; het zijn blinde geleiders van blinden. Als nu een blinde een blinde geleidt, zullen zij 
beiden in een kuil vallen. 

Deze Schriftplaats is opgetekend ten behoeve van christenen doorheen alle eeuwen (zoals álle 
Schrift is: Rom. 15:4). Net zoals in Jezus’ tijd overtreden kerkelijke leiders ook in onze tijd de 
geboden en inzettingen Gods, terwille van hun eigen overleveringen. Zij maken Gods Woord 
krachteloos omwille van hun kerkelijke tradities. Hun hart is ver van Christus afgedwaald en zij 
leren daarom inzettingen en gebruiken van mensen; dwaalleer die doorspekt is met tal van afgo-
dische vereringen en riten. 

 

Slot 

‘Komt tot Mij’ - MATTHEUS 11 
25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat 
U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt 
geopenbaard. 26 Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. 27 Alle dingen zijn Mij overgegeven 
door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de 
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Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. 28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en 
belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is 
licht. 

De Heer is gekomen om het ware licht te brengen aan mensen die Hij typeert als ‘kleine kin-
deren’. 
Alle hoogmoedigen en lafhartigen hebben niets aan de Goddelijke Schriftuur; ze verstaan er 
niets van, omdat hun hart zich niet in de juiste toestand bevindt. Zij bezitten niet de nederige 
onderwerpende geest zoals die van een kind. Daarom zorgt God ervoor dat hun alles verborgen 
wordt, zodat zij - al zouden zij het willen - niets van de Heilige Schrift verstaan. 
Bent u zo’n ‘kind’? Of blijft u verdergaan met degenen die als ‘blinde leidslieden’ zijn gety-
peerd, dwalend in ongoddelijke kerkelijke inzettingen en tradities, produkten van mensen, die 
alleen maar naar de hel leiden. 

 

Lees verder: 
o Artikelen over de Rooms-katholieke Kerk: http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm  
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