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Vaticaans nepnieuws: “De Reformatie is voorbij” 
door Richard Bennett en Stuart Quint 

 
De Heer Jezus Christus veroordeelde de Farizeeën toen zij trachtten de waarheid van het 
Evangelie te onderdrukken door hun tradities gelijk te stellen met de Bijbel. “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”.1 
Vandaag ondermijnt ook het hoger geplaatste leiderschap van de Rooms-katholieke Kerk de 
waarheid door mensgemaakte tradities gelijk te stellen met Gods Woord. Paus Franciscus en 
de Roomse hiërarchie verheffen hun eigen gezag boven dat van de Heilige Schrift. Conse-
quent hiermee gelooft de katholieke persoon niet in het onveranderlijke Woord van de Al-
machtige God, maar veeleer in de Katholieke Kerk en haar evoluerende traditie. 

Vanaf het begin van de Reformatie 500 jaar geleden, blijft de Roomse kerk haar invloed ge-
bruiken om de waarheid van het Evangelie van Jezus Christus te camoufleren. 

 
Rome’s laatste schema om de waarheid van de Reformatie te camoufleren 
Door slecht geïnformeerde mensen ervan te overtuigen dat de Reformatie een vergissing was, 
zoekt Rome een sinister objectief te bevorderen. Inderdaad, de bedoeling van Rome is het 
onderdrukken van de waarheid die herontdekt werd door de Reformatie: de heerlijkheid van 
het Evangelie van Jezus Christus. 

Waarom bemoeit Rome zich met een historische gebeurtenis die 500 jaar geleden optrad en 
herdacht wordt vandaag? 

Auteur George Orwell zei eens: “De meest effectieve manier om mensen te verwoesten is hun 
eigen begrip van de geschiedenis te ontzeggen en uit te wissen”.2 

Het Vaticaanse nalatenschap is overvloedig aanwezig met voorbeelden van “sleutelen” aan 
de geschiedenis om onwetende mensen te bedriegen en manipuleren. Twee prominente voor-
beelden zijn de vertekening van bijbelse figuren, zoals de apostel Petrus tot Roomse paus3 en 
Maria tot “de volmaakt heilige”.4 

Tot in recente tijden is Rome tekeer gegaan tegen een behoefte aan de Reformatie. Zoals aan-
getoond in het Concilie van Trente en het Vaticaans Concilie I, bezigde de Rooms-katholieke 
Kerk de tactiek van disputeren en veroordelen van de basisprincipes van de Reformatie. 
Echter, het pausdom ontwikkelt vandaag een nieuwe tactiek, die begon onder Vaticanum II. 
Onder het mom van valse eenheid zoekt Rome de vele belijdende evangelicals die onwetend 
zijn van de waarheid van het Evangelie van de Reformatie te exploiteren. Het Vaticaan zal dit 
bedrog agressief promoten tijdens de 500ste verjaardag van de Reformatie [1517 – 2017]. 
Een belangrijk katholiek blad van het Verenigd Koninkrijk citeert paus Franciscus na een 
ontmoeting met lutheranen in januari 2017: 
                                                             
1 Mattheüs 23:13. Tenzij anders vermeld komen alle verzen uit de Herziene Statenvertaling. 
2 https://www.military-history.org/articles/thinkers-at-war-george-orwell.htm gezien op 24-7-2017. 
3 Katechismus van de Katholieke Kerk, NL-versie, paragrafen 880-2. Katechismus hier downloadbaar : 
http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm  of  http://www.verhoevenmarc.be/_RKK-catechismus.zip . 
4 Katechismus, paragraaf 2677. 
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“‘Na 50 jaar van officiële oecumenische dialoog tussen katholieken en lutheranen, zijn 
wij erin geslaagd goed uitgedrukte punten te articuleren van de visie waarmee wij van-
daag instemmen. Hiervoor zijn we dankbaar…’ 
‘Tegelijkertijd houden wij in onze harten een oprecht berouw levend wegens onze fouten’, 
zei de paus. ‘In deze geest herinneren we in Lund dat het de bedoeling was van Maarten 
Luther 500 jaar geleden om de Kerk te vernieuwen, niet haar te verdelen…’ 

De gegevens voor de week, gepubliceerd door het Pontificaal Concilie voor het Promoten 
van Christelijke Eenheid, zeggen dat, na 50 jaar dialoog ‘katholieken nu in staat zijn 
Luthers uitdaging voor de Kerk van vandaag te horen, en hem te erkennen als een ‘getui-
ge van het Evangelie’ ”.5 

Paus Franciscus heeft het fout met Maarten Luther te claimen als een mede-“getuige van het 
Evangelie”. Franciscus en Luther hebben geheel verschillende evangeliën! Hetzelfde conflict 
van 500 jaar geleden bestaat vandaag nog! 
In 2017 blijft Rome doorgaan met de wereld te overtuigen dat protestanten niet langer een 
reden hebben om van haar afgescheiden te blijven en dat de Reformatie niet langer nodig is. 
Het Vaticaan kondigde in januari een nieuwe postzegel aan om Maarten Luther te herden-
ken.6 Verschillende katholieke bronnen debatteren over de betekenis van deze wijziging in de 
Vaticaanse inspanningen, van te schande maken tot het vereren van de Reformatie. Sommi-
gen speculeren zelfs dat deze actie zou kunnen suggereren dat Rome van Maarten Luther een 
heilige wenst te maken in de Rooms-katholieke Kerk!7 Deze gebeurtenis heeft hoe dan ook 
grondige implicaties.   
Mauro Olivieri, het hoofd van Rome’s Filatelistische en Numismatische Dienst, ziet de post-
zegeluitgave niet enkel als zijnde significant, maar onder de directe orders van het pausdom: 

“We moeten de huidige tijd trachten te begrijpen, en vertalers willen zijn van de bood-
schappen die de Heilige Vaders wensen mee te delen… zonder twijfel, de zaak toegewijd 
aan de 500ste verjaardag van de Protestantse Reformatie markeert de verzoening en 
overwinning op wederzijds onbegrip tussen christenen…”.8 

Deze opgemerkte “verzoening” of vereniging, en “overwinning op wederzijds onbegrip tus-
sen christenen” zijn louter propaganda voor de Vaticaanse agenda.   
                                                             
5 http://www.catholicherald.co.uk/news/2017/01/19/pope-francis-martin-luther-wanted-to-renew-the-church-not-divide-her/ 
gezien dd. 23-6-2017. 
6 http://www.vaticanstate.va/content/vaticanstate/en/servizi/ufficio-filatelico-e-numismatico/programma-emissioni1.html 
gezien dd. 23-6-2017. Nadruk van de auteur. 
7 “Pope Francis, always surprising people during the four years so far of his pontificate, is preparing to announce that Martin 
Luther is certainly in heaven. This is called equipollent canonization – where, by virtue of his position as the Vicar of Christ, 
Pope Francis can bypass the ordinary judicial process of canonization…  
It is clear that, at least for Roman Catholics, Martin Luther will be able to be referred to as ‘Saint Martin Luther’. This builds 
on the work of Pope Saint John Paul II who, in the year celebrating 500 years since Martin Luther’s birth, titled Martin Lu-
ther ‘Doctor’ http://www.nytimes.com/1983/11/06/world/excerpts-from-letter.html . Plans are also underway to commemo-
rate Martin Luther on a Vatican stamp. ‘Usually if individuals are commemorated on stamps they are saints’ 
https://www.lifesitenews.com/news/vatican-gives-stamp-of-approval-to-martin-luther ”. Bron: http://liturgy.co.nz/pope-
francis-to-make-martin-luther-a-saint-on-october-31 , gezien op 25-6-2017. 
 “Last minute details are still being finalized. In particular, previous agreements, (between Roman Catholics and Lutherans) 
around the nature of justification and salvation, are being drawn on to clarify how the intercession of Saint Martin Luther 
will be called upon to, for example, aid the suffering souls in Purgatory”. Bron:  https://www.lifesitenews.com/news/vatican-
gives-stamp-of-approval-to-martin-luther , gezien op 25-6-2017. 
8 English translation and screenshots of original interview in Italian by Danilo Bogoni, “Novita Vaticane Targate 2017”, Arte 
del Francobollo, januari 2017, p.8 op  https://www.unificato.it/adf65-pdf-gennaio-2017/ , geciteerd op 
http://callmejorgebergoglio.blogspot.com/2017/01/vatican-to-issue-stamp-commemorating.html , gezien op 25-6-2017. 
Nadruk van de auteur. 
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Het Evangelie van de Reformatie: Het gezag en de waarheid van de Bijbel alleen 
9 

De hervormers in de 16de eeuw herontdekten Gods geschreven Woord als het absolute gezag 
voor geloof en praktijk. De Schriften vervangen God niet maar drukken het denken van God 
uit. Christus verbiedt mensen subjectieve interpretaties van Gods Woord uit te vinden. 

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen 
om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de 
aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles 
geschied is”.10 

Mensgemaakte ideologie hoger verheffen dan de Bijbel staat gelijk met God een leugenaar te 
noemen. Rome degradeert Gods heerlijkheid door traditie te promoten als zijnde gelijk aan 
Zijn Woord: 

“… niet uit de heilige Schrift alleen haar zekerheid put omtrent al het geopenbaarde. 
Derhalve moet men beide met eenzelfde liefde, eerbied en respect aanvaarden en vere-
ren”.11 

 

Het Evangelie van de Reformatie: Redding gewerkt door Gods Genade alleen 
De hervormers toonden aan dat de Schrift verklaart dat zondaars “dood door de overtredin-
gen en de zonden”12 zijn en “om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in 
Christus Jezus”.13 Zij echoden het Woord van God zelf: “Want uit genade bent u zalig ge-
worden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat 
niemand zou roemen”.14   

In tegenstelling tot deze waarheid, beweert Rome dat genade louter een hulp is die overge-
bracht wordt door haar sacramenten. “De kerk verklaart dat de sacramenten van het Nieuwe 
Verbond heilsnoodzakelijk zijn voor de gelovigen. De ‘sacramentele genade’ is de genade 
van de heilige Geest, geschonken door Christus en eigen aan elk sacrament”.15  

 
Het Evangelie van de Reformatie: Redding komt door Geloof alleen 
De hervormers leerden dat God de genade verleent die een zondaar redding geeft. Het object 
van zulk geloof is de Persoon van Christus Jezus Zelf. “Geloof in de Heere Jezus Christus en 
u zult zalig worden, u en uw huis”.16 God verleent zo’n geloof door het horen van het Woord 
van God: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God ”.17     

De Katholieke Kerk verdraait het concept van geloof helemaal. Inderdaad, Rome bluft: “Al-
lereerst is het de kerk die gelooft en zo mijn geloof draagt, voedt en ondersteunt”.18 En ook 
heeft ze de brutaliteit te verklaren dat wij het leven van het geloof door de kerk ontvangen 

                                                             
9 For more detail, please see the article by Richard Bennett titled “Five Biblical Principles of Reformation”, 17-10-2015, 
Berean Beacon op https://bereanbeacon.org/new-blog/2015/10/17/five-biblical-principles-of-reformation . 
10 Mattheüs 5:17-20. 
11 Katechismus, paragraaf 82. 
12 Efeziërs 2:1. 
13 Romeinen 3:24. 
14 Efeziërs 2:8-9. 
15 Katechismus, paragraaf 1129. 
16 Handelingen 16:31. 
17 Romeinen 10:17. 
18 Katechismus, paragraaf 168. 
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omdat de Kerk onze Moeder is: “Het heil komt alleen van God; maar omdat wij het leven van 
het geloof door de kerk ontvangen, is zij onze moeder”.19  

Rome dwingt een persoon te geloven in Moeder Kerk en niet in de Heer Jezus Christus: 
“‘Geloven’ is een kerkelijke daad. Het geloof van de kerk gaat vooraf aan ons geloof, brengt 
dit voort, draagt het en voedt het. De kerk is de moeder van alle gelovigen. ‘Niemand kan 
God als Vader hebben als hij de kerk niet als moeder heeft’”.20  

 
Het Evangelie van de Reformatie: Redding gedreven door Christus alleen 
Christus alleen redt gelovigen. “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Chris-
tus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus … 
opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde”.21  

De apostel Paulus definieert Christus expliciet als de oorsprong van de toekenning aan de ge-
lovige van rechtvaardigheid tegenover God. “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin 
dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu 
wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn”.22 
De Katholieke Kerk ontkent expliciet de Bijbel op dit punt: “De rechtvaardiging wordt ge-
schonken door het doopsel, het sacrament van het geloof. De rechtvaardiging maakt ons ge-
lijkvormig aan de gerechtigheid van God die ons innerlijk tot rechtvaardigen maakt door de 
kracht van zijn barmhartigheid”.23  
Rome leert: “Rechtvaardiging is geen verklaring van rechtvaardiging gebaseerd op de toege-
schreven rechtvaardigheid van Jezus Christus maar een verklaring van de gelovige zijn 
rechtvaardigheid voor de oordeelstroon van God gebaseerd op een infusie van genade in het 
leven van de gelovige. Dit betekent dat rechtvaardiging niet exclusief gegrond is op het werk 
van Christus maar ook op de werken en verdiensten van de enkeling”.24  

 

Het Evangelie van de Reformatie: Heerlijkheid behoort God alleen toe 
De Hervormers begrepen het principe van heerlijkheid te geven aan God alleen, en dat volgt 
logischerwijze uit de andere principes. Omdat rechtvaardiging door genade alleen is, middels 
Gods gave van geloof alleen, en in Christus alleen, op basis van Zijn Woord, zal God alleen 
de heerlijkheid toekomen! Hij geeft geen plaats voor Maria, de paus, noch dode heiligen. 

In feite richt de Katholieke Kerk zich tot Maria alsof zij God ware. “Doordat wij aan Maria 
vragen om voor ons te bidden, erkennen wij dat wij arme zondaars zijn, en richten wij ons tot 
de ‘moeder van barmhartigheid’, tot de volmaakt heilige”.25 De paus wedijvert, rivaliseert 
met Gods heerlijkheid door titels aan te nemen zoals “Heilige Vader” en “Plaatsvervanger 
van Christus”. 
De Rooms-katholieke Kerk verzwakt Gods heerlijkheid door haar verering van dode heiligen: 

                                                             
19 Ibid., para. 169. 
20 Ibid., para. 181. 
21 Efeziërs 1:3-4. 
22 Romeinen 5:8-9. 
23 Katechismus, paragraaf 1992. 
24 William Webster, Saving Faith: How Does Rome Define It? (1997: Christian Resources, Battle Ground, WA), 42. 
25 Katechismus, paragraaf 2677. 



5 

 

“De gemeenschap met de overledenen. Door allereerst deze gemeenschap te erkennen die 
binnen heel het mystieke lichaam van Christus bestaat, heeft de pelgrimerende kerk vanaf 
de eerste tijden van het christendom de nagedachtenis van de gestorvenen met grote pië-
teit gevierd, en, omdat ‘het een heilige en vrome gedachte is voor de overledenen te bid-
den … Ons gebed voor hen kan hen niet alleen helpen, maar kan ook hun voorspraak 
voor ons doeltreffend maken”.26   

 
Wat zullen wij doen met het Evangelie van de Reformatie? 
Het is niet genoeg de Reformatie te herdenken. We moeten dezelfde Christus en het ware 
Evangelie gehoorzamen en koesteren welke opwekkingen hebben geïnspireerd doorheen de 
geschiedenis. 
Zullen wij ontwaken uit de sluimer van onze postmoderne tijd die instemt met Rome om het 
Evangelie van Christus te onderdrukken? Zullen wij dezelfde loopbaan lopen als gelovigen 
uit het verleden en uitkijken naar Christus als onze bron van kracht en voorbeeld? Zullen wij 
Christus liefhebben wat het ons ook kost, en zullen wij misprijzen verdragen voor Hem? 
“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen 
alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wed-
loop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en 
Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, 
het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van 
God. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft 
verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen”. 27 

 

 
Katechismus van de Katholieke Kerk, NL-versie, hier downloadbaar : http://www.verhoevenmarc.be/rkk-
studie.htm  of  http://www.verhoevenmarc.be/_RKK-catechismus.zip (Word-versie). 

Ga hier naar artikelen over de ROOMS-KATHOLIEKE KERK : http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm . 

                                                             
26 Ibid., para. 958. 
27 Hebreeën 12:1-3 


