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Katholicisme versus de Bijbel 
Uit “The Gospel According to Rome” door James McCarthy, http://www.thebereancall.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en voetnoten door M.V. 

 
 

De Katholieke Kerk leert: De Bijbel leert: 

NOOT: De nummers verwijzen naar paragrafen 
in de Catechismus van de Katholieke Kerk 1995. 

 

1. Rechtvaardiging is een transformatie van de 
ziel waarbij de erfzonde is verwijderd en heili-
gende genade is ingelegd [1987-1995]. 

1. Rechtvaardiging is een daad van God waarbij 
Hij een zondaar rechtvaardig verklaart, zijn zon-
den vergeeft, en aan hem Gods eigen gerechtig-
heid toeschrijft (Rom 3:21 - 4:8). 

2. Initiële rechtvaardiging is door de doop [1262-
1274]. 

2. Rechtvaardiging is door geloof alleen (Rom 
3:28). 

3. Volwassenen moeten zich voorbereiden op 
rechtvaardiging door middel van geloof en goede 
werken [1247-1249]. 

3. God rechtvaardigt de goddeloze die gelooft 
(Rom 4:5). Goede werken zijn het gevolg van 
redding, niet de oorzaak (Ef 2:8-10). 

4. De gerechtvaardigden zijn in zichzelf welge-
vallig en heilig voor Gods aangezicht [1992, 
1999-2000, 2024]. 

4. De gerechtvaardigden zijn in Christus heilig 
en onberispelijk voor God (Ef 1:1-14). 

5. Rechtvaardiging wordt bevorderd door sacra-
menten1 en goede werken [1212, 1392, 2010]. 

5. Rechtvaardiging is de toeschrijving van de 
volmaakte rechtvaardigheid van God (2 Kor 
5:21). In Christus werd de gelovige volmaakt 
gemaakt (Kol 2:10). 

6. Rechtvaardiging wordt verspeeld door dood-
zonde [1033, 1855, 1874]. 

6. Rechtvaardiging kan niet verspeeld worden. 
Dezen die God rechtvaardigt zijn gered van 
Gods toorn (Rom 5:8-9). 

7. katholieken die schuldig zijn aan doodzonde 
kunnen opnieuw gerechtvaardigd worden door 
het sacrament van boete [980, 1446]. 

7. Er is geen tweede rechtvaardiging. Dezen die 
God rechtvaardigt zal Hij ook verheerlijken 
(Rom 8:30). 

8. Redding van de eeuwige consequenties van 
zonde is een levenslang proces [161-162, 1254-
1255]. 

8. Redding van de eeuwige consequenties van 
zonde is een ogenblikkelijke en zekere daad van 
God die samenvalt met de rechtvaardiging (Rom 
5:9). 

9. Redding wordt verworven door samenwerking 
met genade door geloof, goede werken, en deel-
name aan de sacramenten [183, 1129, 1815, 
2002]. 

9. Redding wordt verkregen door genade door 
geloof, los van werken (Ef 2:8-9). Goede werken 
zijn het gevolg, niet de oorzaak van redding (Ef 
2:10). 

 
1 Men kent in het totaal zeven sacramenten (Wiki): 
- de eucharistie met als belangrijk onderdeel de heilige Communie 
- het doopsel 
- het vormsel 
- de biecht of het sacrament van de verzoening 
- de ziekenzalving 
- het priesterschap 
- het huwelijk 
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10. Het geloof is geloven in God en de vastbera-
den acceptatie van alles wat de Kerk voorhoudt 
te geloven. [181-182, 1814]. 

10. Reddend geloof is u toevertrouwen aan 
Christus als Heer en Redder (Rom 10:8-17). 

11. Heiligende genade is een kwaliteit van de 
ziel, een bovennatuurlijke gesteldheid die de ziel 
vervolmaakt [1999-2000]. 

11. Genade is de onverdiende goedheid van God 
(Ef 1:7-8). 

12. De sacramenten zijn noodzakelijke kanalen 
voor de voortdurende infusie van genade. Ze 
verlenen de genade die de ritussen aanduiden. 
[1127-1129]. 

12. Het kind van God is het constante object van 
Gods genade (Rom 5:1-2). 

13. Genade wordt verdiend door goede werken 
[2010, 2027]. 

13. Genade is een vrije gave (Rom 11:6). 

14. Vergeeflijke zonden brengen geen eeuwige 
bestraffing mee [1855, 1863]. 

14. Elke zonde is bestrafbaar met de eeuwige 
dood (Rom 6:23). 

15. Ernstige zonden moeten beleden worden aan 
een priester [1456-1457]. 

15. Zonden moeten direct aan God beleden wor-
den (Ezra 10:11). 

16. De priesters vergeven zonden zoals een rech-
ter [1442, 1461]. 

16. Niemand kan zonden vergeven dan God al-
leen (Mark 2:7). 

17. Wanneer de zondeschuld vergeven is, dan 
blijft tijdelijke bestraffing [1472-1473]. 

17. Wanneer God zonde vergeeft, dan vergeeft 
Hij compleet (Kol 2:13; Jesaja 43:25). 

18. Handelingen van boetedoening brengen ge-
noegdoening voor de tijdelijke bestraffing van 
zonde [1434, 1459-1460]. 

18. Jezus volbracht volmaakte genoegdoening 
voor alle zonden (1 Joh 2:1-2). 

19. Aflaten door de Kerk uitgereikt voor hande-
lingen van vroomheid bevrijdt zondaars van tij-
delijke bestraffing [1471-1473]. 

19. Jezus bevrijdt gelovigen van hun zonden 
door Zijn bloed (Op 1:5). 

20. Het Vagevuur is noodzakelijk voor verzoe-
ning van zonden en het reinigen van de ziel 
[1030-1031]. 

20. Het Vagevuur bestaat niet. Jezus verwezen-
lijkte reiniging van zonden aan het kruis (He-
breeën 1:3). 

21. Arme zielen die lijden in het vagevuur kun-
nen geholpen worden door de levenden op aarde 
die gebeden offeren, goede werken doen, en door 
het misoffer [1032, 1371, 1479]. 

21. Zij die in Christus ontslapen zijn hebben 
geen hulp nodig. Uit het lichaam uit te wonen en 
bij de Heer in te wonen is verkieslijker (2 Kor 
5:8). 

22. Niemand kan weten of hij eeuwig leven zal 
verwerven [1036, 2005]. 

22. De gelovige kan weten dat hij eeuwig leven 
heeft door het Woord van God (1 Joh 5:13). 

23. Eeuwig leven is een verdiende beloning 
1821, 2010]. 

23. Eeuwig leven is de genadegave van God 
(Rom 6:23). 

24. De Rooms-katholieke Kerk is noodzakelijk 
voor redding [846]. 

24. Er is redding in niemand anders dan de Heer 
Jezus Christus, “want er is onder de hemel geen 
andere Naam onder de mensen gegeven waar-
door wij zalig moeten worden” (Hand. 4:12). 

 
Download hier de RKK-Catechismus, 1995: http://www.verhoevenmarc.be/_RKK-catechismus.zip 
(Worddocument; Pdf-formaat op aanvraag). 
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