
- 1 - 

KERK  IN  BALLINGSCHAP 
De Valse Profeet vestigt zich in Rome 

 

Er zijn drie kerken: de strijdende kerk van de ‘heiligen’ hier op aarde en van hen 
die ontslapen zijn (Ef. 6:12); dan is er de lijdende kerk (in het vagevuur); en tenslotte zal 
er ooit de zegepralende kerk zijn. Met dat laatste wordt de kerk van de ontslapen zielen 
bedoeld van de grote schare uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande 
voor Gods troon en voor het Lam dat geslacht werd van vóór de grondlegging der wereld. 
De schare is bekleed met lange witte gewaden die zijn gewassen in het bloed van het 
Lam. En zij dragen palmtakken in hun handen en roepen met luider stem: De zaligheid 
zij aan onze God, die op de troon zit, en aan het Lam. (cf. Op. 7:9-10, 14; 13:8)  

De strijdende kerk heeft het zwaar te verduren. De overwinning staat reeds bij voor-
baat vast, want er staat geschreven: “Het Lam, dat midden voor de troon staat, zal hen 
hoeden en naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal al hun tranen af-
wissen.” Nóg zucht de wereld onder het meedogenloze regime van de demonische mach-
ten daarin gesteund door de wereldheersers van deze eeuw die zich door hun vuige belof-
tes hebben laten inpalmen, beloftes van rijkdom en macht. 

Onze wereld wordt getekend door de fout van het eerste mensenpaar waardoor in 
kettingreactie alles ontregeld is geraakt. We mogen het paradijsverhaal ridiculiseren en 
ons vermaken over de domheid van hen die daarin geloven, maar de waarheid is dat wij 
mensen in een staat van imperfectie leven en lijden aan grauwe staar: door Adams onge-
hoorzaamheid zien wij Gods Waarheid als in een spiegel van duistere rede. (1 Kor. 
13:12) Het is daarom dat ik spreek over kerk in ballingschap. Ik beperk mij in dit artikel 
tot dat aspect. Het past ook bij ons thema dat God zijn volk in stand houdt. Dit artikel 
had ook kunnen heten: ‘Onder het gerafelde kleed gaat Christus schuil’, want tenslotte 
zijn de Kerk en Christus één, hoe gehavend ook. Ik zou zelfs durven beweren: hoe méér 
de kerk verdrukt en geslagen des te inniger verbonden. 
 

1 – Gij zijt Petrus waarop Ik mijn Kerk bouw 
De bekendste profetie over de vestiging van Gods Kerk op aarde is die van Mattheüs 
16:18: “En Ik (Jezus) zeg je: jij bent Petros, de rots waarop Ik mijn (institutionele) 
Kerk ga bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldi-
gen.” Deze uitspraak komt nadat Petrus, daartoe geïnspireerd door de Heilige Geest, 
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heeft uitgesproken: “Gij zijt de Messias, de Zoon van de levende God.” Daarnaast is er 
de profetie uit de Thessalonicenzenbrief, ontleend aan de profeet Daniël, die hiermee in 
tegenspraak lijkt te zijn, hier in parafrase (2 Thes. 2:3-4): “De Antichrist zal – voor-
afgaande aan Christus’ wederkomst – alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich 
erboven verheffen, om zich in het Vaticaan als de Messias te laten inhuldigen.” (er 
staat: om op de troon in Gods tempel plaats te nemen en zich als God zelf voor te doen.) 
 

The Church’s One Foundation 

Liedboek voor de Kerken 1973 
Tekst: Samuel J. Stone (1839-1900) 
Muziek: Samuel S. Wesley (1810-1876) 
 
De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om.  
 
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs.  
 
Al heeft men haar geteisterd, 
al wordt zij onderdrukt, 
door dwalingen verbijsterd, 
door strijd uiteengerukt, 
de stem der martelaren 
roept uit: o Heer, hoe lang? 
De nacht is vol gevaren, 
de morgen vol gezang.  
 
In 't woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt.  
 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid 
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Door wie anders zal hij worden ingehuldigd dan door de dan zittende paus alias de 
Valse Profeet? Maria Divine Mercy / Maria van de Goddelijke Barmhartigheid zegt in 
haar boodschap van 29 oktober 2013: “De Kerk van mijn Zoon zal worden vervolgd, 
vernietigd, ontwijd – totdat het tenslotte de troon krijgt waarop de Antichrist zal gaan 
zitten. Van die plaats is het dat hij, de Antichrist, zal verklaren dat hij de Christus is en 
dat de wereld door hem zal worden gered.” Dit past ook bij de boodschap van de geze-
gende Moeder Maria, de Moeder van God, die in 1846 aan de twee herdertjes van La 
Salette in Frankrijk verscheen. Daarin zegt zij: “Rome zal het geloof verliezen en de 
zetel van de Antichrist worden.” 
 
De Roomse Kerk heeft op grond van het gezegde uit het Evangelie van Mattheüs altijd 
volgehouden dat zij onwankelbaar is en dat zij daarom gehoorzaamd moet worden, een 
positie die des te gemakkelijker was omdat zij het duizendjarig vrederijk niet in een 
eventueel verre toekomst zag, maar 
reeds door haar volbracht, of an-
derzijds vond zij dat dat diende te 
worden bekeken op een symbolisch 
toneel in het literaire genre van de 
Utopia van Thomas More. Het “Uw 
koninkrijk kome” uit het Onze-
Vader-gebed, daar werd gedachte-
loos aan voorbijgegaan… De voor-
spelde afval voorafgaande aan Gods 
koninkrijk, waarin de ‘Valse Pro-
feet’ (Op. 16:13, 19:20, 20:10) zich 
in Rome vestigt, werd, indien letter-
lijk opgevat, in het rijtje van kette-
rijen geplaatst. Met wat ik nu schrijf, 
ik ben Rooms Katholiek, riskeer ik 
in het rijtje van ketters te worden 
geplaatst, alhoewel ik nog altijd wei-
ger Luther een hand te geven mocht 
ik hem tegenkomen. 
 
Om de twee profetieën (Petrus als 
rots van de kerk en de verheffing 
van de Antichrist) te kunnen be-
grijpen, moeten we eerst kijken naar 
de betekenis van de Griekse woorden 
‘Petrus’ (petros) en ‘rots’ (petra). Een 
steentje is in Grieks lithos; petros is 
iets groter, een stukje rots. Petra, tenslotte, betekent rots of steenrots, hetzelfde woord 
dat we tegenkomen in 1 Korinthiërs 10:4: “En allen dronken dezelfde geestelijke drank. 
Ze dronken uit de geestelijke rots die hen volgde – en die rots was Christus.” Als 
Petrus in dit vers overvloeit in Petra, die Christus is, houdt dat in dat Petrus geheel 
overkleed zal zijn met Christus. Dat is dus een profetie op persoonlijke titel en slaat ze-
ker niet op ‘de functie’ van het pausdom. De geschiedenis kent veel heilige pausen als 
bakens in woelige tijden, maar kent ook pausen die het met de moraal niet zo nauw 
namen of die al te zeer een kind van hun tijd waren om het predikaat te verdienen ‘met 
Christus omkleed’. Als we 2 Thessalonicenzen 2:4 serieus nemen, dan betekent “de 
poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen” dat de volledige vervulling 
van Mattheüs 16:18 op de Kerk in het Vrederijk slaat! Die stelling wordt in het 
volgende hoofdstuk bekrachtigd door de verheerlijking op de berg op de zevende dag 
(of zes dagen later), waarin het beeld van het Vrederijk wordt getekend (zie ook 2 Pet. 
1:16-18), waar de zonen Gods (zie Rom. 8:18-21), net als Mozes en Elia, over een 
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verheerlijkt lichaam zullen beschikken. Mozes vertegenwoordigt hier de dode en 
begraven heiligen, die met een lichaam omkleed zullen worden en Elia – die nooit is 
gestorven maar werd opgenomen – vertegenwoordigt de levenden, die opgenomen 
zullen worden zonder de dood te hebben ge-
smaakt. (Zie 1 Thes. 4:15-17).  

De conclusie dringt zich op dat Petrus met 
Christus wederkomst mee zal terugkeren om in 
het Vrederijk de dienstdoende hogepriester te 
zijn of paus. Dat is ook de tijd dat de overige 
apostelen als koningpriester over de aarde zul-
len regeren. Dat luistert naar Matheüs 19:28, 
geparafraseerd: “Wanneer de tijd aanbreekt dat 
alles hernieuwd wordt, als de Mensenzoon in 
zijn majesteit zal zetelen op zijn (hemelse) 
troon, zullen jullie die mij gevolgd zijn, plaats-
nemen op de twaalf (aardse) tronen en recht-
spreken over de 12 stammen van Israël (de 10 
+ 2).” (1) Dit beeld impliceert dat de wereld 
dan in dominions zal zijn opgedeeld, niet onder 
Britse maar Israëlische souvereiniteit, een visie 
die in het huidig politiek bestel op weinig steun 
kan rekenen… 
 
In dit alles is natuurlijk opmerkelijk dat de 
Roomse Kerk als instituut het langst bestaande instituut op aarde is, waarvan het begin 
kan worden gesteld bij het Edict van Milaan in 313, of liever nog in 391. Toen 
verklaarde de Romeinse keizer Theodosius het Christelijke geloof als de enige 
gewettigde staatsgodsdienst, waarmee de overheidssteun aan de andere godsdiensten 
ophield. In feite vangt dan de geschiedenis van de Kerk aan als instituut, waarbij de 
stappen die Keizer Constantijn had gedaan, zoals het afkondigen van het edict van 
Milaan, slechts als voorbereiding dienden. Tot 313 was het Christendom een onder-
drukte beweging geweest met somtijds felle vervolgingen. Daarna werd het een geto-
lereerde beweging, die in 391 zou uitgroeien tot de heersende. Het spreekt vanzelf dat 
in de voorspelde eindtijd met al zijn vervolgingen, zoals geschetst in Openbaring 12, 
het Christendom haar status van de heersende en tenslotte getolereerde beweging zal 
hebben verloren. Wat overblijft van het zichtbare instituut zal dan een lege dop blijken 
te zijn zonder liefde voor en gerichtheid op zijn Schepper en zonder erkentenis van het 
volbrachte werk op Golgotha. De ware Christelijke Kerk zal dan ondergronds zijn ge-
gaan, zoals in de eerste eeuw, de tijd van de catacombenkerk. Openbaring 12:17 
spreekt van “de rest van haar kinderen”, wat vrij vertaald de restkerk is, in het Engels 
de ‘remnant church’. Die lege dop van het instituut der kerk zal natuurlijk een leidsman 
kennen, een dwaalleraar. In 2 Petrus 21 staat over de valse profeten: “Zo zullen er 
onder u dwaalleraren komen. Ze zullen verderfelijke ketterijen invoeren, ze zullen zelfs 
de Meester loochenen die hen heeft vrijgekocht!”  
 
Dan is er nog de profetie: “…en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen 
overweldigen.” Veel vertalingen spreken van de ‘poorten der hel’, wat in feite de de-
monische machten aangeeft. In het Grieks staat Hades (wat overeenkomt met het He-
breeuwse Sheoel). De Hades is echter niet de hel maar de verzamelplaats van alle over-
leden zielen, waarin zich hel, vagevuur en paradijs bevinden. Het laatste betekent om-
heinde ruimte. (2) In de parabel van Lazarus en de rijkaard bevinden beide zich in de-
zelfde ruimte, waar het paradijs en de hel, de gehenna geheten, door een onoverbrug-
bare kloof gescheiden zijn. (Luk. 16:26) Deze omheinde ruimte heeft poorten natuur-
lijk. Pas bij de opstanding, waarvan sprake is in de eerste brief aan de Thessalonicen-
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zen zullen de poorten van het paradijs ontsloten worden opdat eenieder van Gods kin-
deren met een lichaam kan worden omkleed, het lichaam van de zonen Gods. Hier ziet 
de schepping, conform Romeinen 8:18-22, smachtend naar uit. Want nóg is de schep-
ping onderworpen aan de vergankelijkheid en dán zal het de regeneratie zijn. Het moge 
duidelijk zijn dat het ‘niet overweldigen door de poorten der hel’ niet slaat op het 
intermezzo van tweeduizend jaar (sinds de Kruisiging), maar op de situatie tijdens het 
Duizendjarig Vrederijk als de laatste vijand, de dood, zal zijn overmeesterd, en de 
poorten van het dodenrijk geen opsluitingsmacht meer zullen hebben. De strijdende en 
lijdende Kerk zullen dan hebben plaatsgemaakt voor één Kerk, de triomferende. A.K. 
Emmerick heeft het over de triomferende Kerk als iets dat nog te gebeuren staat. Als 
zij het over het over de huidige tijd heeft, spreekt zij uitsluitend over de lijdende en 
strijdende Kerk. Zij zegt:  

«« Ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk, mijn kerk zijn. Jullie worden 
mijn triomferende en zegevierende kerk op aarde. Jullie worden mijn kerk die zal 
triomferen over iedere duivel, over iedere aardse vijand, en over ieder obstakel dat 
op je weg komt. Jullie zullen het Koninkrijk bezitten en jullie zullen de poorten 
van jullie vijanden bezitten. (Gen. 22:17) »» 

 

2 – De tot puin vervallen Roomse Kerk 

Ook ik was verbaasd toen de boodschappen van Maria van de Goddelijke Barmhar-
tigheid vertelden dat er sprake zou zijn van een dwaalleraar op Petrus’ troon. Ondanks 
de (reeds aangehaalde) profetie uit de Thessalonicenzenbrief vroeg ik mij af of dit wel 
door de beugel kon. En overwoog ik: We leven nu in de eindtijd, de tijd van de ‘ver-
drukking’. In de boodschappen van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid staat 
duidelijk dat als het Vrederijk nu onmiddelijk aanving maar bitter weinig zielen zouden 
worden toegelaten. Meerdere malen geeft Jezus via zijn boodschapster aan dat alle 
verdeeldheid en vervolging die God permitteert ertoe dient om zoveel mogelijk zielen 
te redden. Nu we op de drempel van het Vrederijk staan is de strijd om de zielen los-
gebarsten! Zie daartoe mijn artikel: “De ANTICHRIST — Hij die komen gaat”. Een 
‘ad limina’ (een op de drempel staan) hoort bij de nieuwe en de oude tijd. Het oude 
heeft afgedaan. Zie het nieuwe komt! Daar hoort bij dat Il Commandante Jezus recht-
streeks het roer in handen neemt. Ook vanuit deze optiek wordt de profetie geen ge-
weld aangedaan dat de poorten van het dodenrijk de Kerk niet zullen overweldigen. 
Immers, de Kerk en Christus zijn één. 
 
Het voorgaande betekent niet dat ondergetekende de Rooms Katholieke Kerk geen 
warm hart toedraagt. Ongeacht de interpretatie van Matteüs 16:18 is het mijn vaste 
overtuiging dat de apostel Petrus de eerste paus was van wat later de kerk van Rome 
zou worden en dat hij in een tombe onder de Vaticaanbasiliek ligt begraven, zoals in de 
jaren zestig is aangetoond. In die zin is de Rooms Katholieke Kerk gebouwd op de 
Petrusrots en zij heeft daar altijd genade aan ontleend. De Rooms Katholieke Kerk ziet 
ondergetekende als een voortzetting van de Synagoge, waarbij haar bijzondere taken 
zich richtten op de verkondiging van de moraal en de juiste leer (Lev. 10:10) alsook de 
uitdeling van Gods genaden waartoe de genademiddelen (sacramenten) dienden. Daar-
van zijn volgens de Katholieke leer het doopsel en de Heilige Eucharistie de belang-
rijkste. Het doopsel kan door iedereen worden toegediend; ook de Protestantse doop 
wordt door de Roomse Kerk erkend. Het Eucharistisch misoffer echter is alleen pries-
ters voorbehouden die in de zogenaamde apostolische successie tot priester zijn gewijd 
(3), wat ook geldt voor bepaalde afscheidingsbewegingen zoals de Grieks Orthodoxe. 

Tegenwoordig zien we een wederopvoering van de verwording van de Synagoge in 
Christus’ tijd, waarbij de verwijten die Christus aan het Joods leiderschap richtte nu 
van toepassing zijn op de Roomse clerus. (4) We kijken anno 2012 aan tegen de ruïnes 
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van de Roomse Kerk, die volgens het vroeg 19e eeuwse recept van de Alta Vendita 
(een vrijmetselaarsloge) tot in de hoogste regionen door haar vijanden is geïnfiltreerd. 
Thans zijn het wolven in schaapskleren die de dienst uitmaken. En Christus weent. Als 
een rijpe vrucht ligt zij klaar om in een God-vijandig instituut te worden omgezet, 
aangestuurd door de Valse Profeet. Evenals in Christus’ tijd, denk aan Gamalaël, zijn 
er nog altijd goede priesters, maar in de nieuwe opzet krijgen die het vreselijk zwaar. 
 
Dat er vreemde dingen gebeuren blijkt uit een opzienbarend artikel in de Paris Match 
van 7 april waarin staat dat de kardinaal van Palermo, Paolo Romeo, tijdens een ont-
moeting in China eind 2011 van een complot had vernomen om de Paus vóór novem-
ber 2012 te vermoorden. Zijn opvolger, de Valse Profeet in spe, staat al klaar in de 
coulissen. Maar nu die moordplannen aan het licht zijn gekomen, zal men naar een al-
ternatief plan gaan en proberen de Paus onder schandalen die op zijn schouders worden 
gelegd het Vaticaan uit te jagen, zo komt naar voren in de boodschap van Maria van de 
Goddelijke Barmhartigheid van 2 augustus 2012. (5) 

Een ander vreemd geval vond plaats in de laatste week van april toen Paolo Gabriele, 
de majordomus of butler van de paus, door de gendarmerie van Vaticaanstad werd op-
gepakt omdat, zoals later bleek, hij een duizendtal uiterst belangrijke documenten had 
ontvreemd en bij zich thuis bewaarde. De zaak kwam aan het licht na publicatie van 
het boek “Sua Santita” (Zijne Heiligheid) van de Italiaanse journalist Gianluige Nuzzi, 
waaraan Gabriele had meegewerkt. Op 6 
oktober werd hij door de Vaticaanse recht-
bank tot 18 maanden gevangenisstraf ver-
oordeeld. In zijn laatste woord tegenover 
de jury sprak Gabriele: “Ik heb de sterke 
innerlijke overtuiging dat ik dit uit over-
stelpende liefde heb gedaan, om zo te zeg-
gen vanuit mijn diepste wezen, ten bate van 
Christus’ Kerk en zijn zichtbare leider. Ik 
herhaal, ik zie mijzelf niet als een dief.” In 
een reactie op het vonnis zei Nuzzi dat een 
stroom kardinalen en bisschoppen de but-
ler hebben benaderd in de hoop dat ze door 
hem hun ontevredenheid kenbaar konden 
maken over de machtsspelletjes en intriges 
die zich in het hart van de Katholieke Kerk 
afspelen. Hij zei verder dat Gabriele dacht 
dat de Paus wordt geïsoleerd en gaf als zijn 
mening te kennen dat “Benedictus een 
puur mens is temidden van wolven.” 

3 – Seksuele orgieën in Vaticaanstad 
Indien men de Paus een schandaal op zijn 
schouders wil leggen waaraan hij part nog deel had, hoeft men niet ver te zoeken (maar 
er zijn ook andere schandalen, zoals de financiële). Medio mei 2012 kwam een 
gigantisch schandaal aan het licht. Volgens de hoofdexorcist van het Vaticaan, Gabri-
ele Amorth, is de Heilige Stoel nauw betrokken bij de verdwijning van de 15-jarige 
Emanuela Orlandi in 1983. Orlandi was de dochter van een werknemer bij de Vaticaan-
bank die met zijn familie in Vaticaanstad woonde. Dit jaar (2012), in de week van 14 
mei, heropenden de politie en forensische experts het graf van een zware crimineel, 
Enrico De Pedis, nadat een anonieme tip was binnengekomen in een televisieshow 
over vermiste personen dat “de waarheid over Emanuela’s verdwijning daar gevonden 
kan worden”. Inderdaad zijn botten, die niet van de gangster waren, gerecupereerd, 
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maar de identificatie of die van Emanuela zijn moet nog plaatsvinden. Amorth beweert 
dat de kidnapping van het meisje “een seksueel getinte misdaad was.” “Zoiets is al 
eerder door de (de overleden) monsignor Simeone Duca vastgesteld, een archivist bij 
het Vaticaan, die werd verzocht om samen met de Vaticaanpolitie meisjes te ronselen 
voor ‘feestjes’.” – zo vertelde Amorth aan het dagblad La Stampa. “Ik heb nooit in de 
internationale theorie geloofd (van buitenlandse kidnappers) en ik heb ook reden aan 
te nemen dat dit gewoon een zaak van seksuele uitbuiting is, wat tot moord leidde en 
vervolgens tot het verstoppen van haar lichaam. De diplomatieke staf van een aan de 
Heilige Stoel verbonden buitenlandse ambassade is hier ook bij betrokken.” 
 
De Pedis voerde een moorddadige bende aan die in drugs handelde, bekend staande als 
de Banda della Magliana. Hij werd in februari 1990 in een hinderlaag vermoord, die 
door zijn compagnons was opgezet op de Via del Pellegrino in Rome. Zijn graf bevindt 
zich in de Sant’Apollinare Basilica. De begrafenis in een met diamanten bezet praal-
graf schijnt te zijn goedgekeurd nadat de gevangeniskapelaan Pater Vergari had verteld 
dat “De Pedis zich in de gevangenis had bekeerd en veel aan goede doelen had ge-
schonken” (waaronder grote giften aan de Katholieke Kerk). Emanuela’s broer heeft 
onlangs op het Vaticaanplein gedemonstreerd met een poster waarop hij zijn ongenoe-
gen uitte over de afhandeling van de zaak. Op de beschuldigingen van Amorth heeft 
het Vaticaan tot nog toe het zwijgen toegedaan. 
 

4 – De ‘vrijwillige’ terugtreding van de Paus 
Het hiervoor u liggende artikel verscheen in december 2012 in Profetisch Perspectief. 
Niet tot mijn verbazing kwam het Italiaanse persbureau ANSA op 11 februari 2013  
met het bericht dat Paus Benedictus op 28 februari afstand doet van zijn taken. (6) In 
de regel blijft een paus in functie tot aan zijn overlijden. Er zijn een vijftal pausen (het 
exacte aantal is onbekend) die onder druk van de omstandigheden, maar meestal onder 
regelrechte dwang, zijn afgetreden. Alle betrokkenen reageerden heel verbaasd. Zo 
noemde Kardinaal Angelo Sodano het nieuws “een donderslag bij heldere hemel”. Of 
hierbij sprake is van vrijwillige afstand, daar heeft ondergetekende zo zijn twijfels 
over. Onder het dreigement van een opgeklopt schandaal, waardoor veel goede Ka-
tholieken aan het wankelen zouden zijn gebracht, kan Benedictus hebben besloten 
‘vrijwillig’ afstand te doen. (7) Het is opmerkelijk dat in de boodschap van Maria van 
de Goddelijke Barmhartigheid (De Waarschuwing) dit reeds werd voorspeld en wel op 
11 februari 2011, dus precies één jaar eerder: “Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, 
Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome worden verdreven.” 
 
J.N.S.R. (Je Ne Suis Rien / Jésus Notre Seigneur Revient) is een huismoeder uit Frankrijk 
en een van de grote profeten voor onze tijd. Ik volg haar al vanaf het begin. Op 3 augustus 
2007 had zij een opmerkelijke boodschap die betrekking had op de nieuwe pauskeuze: 

«« Luister, zet het snel op papier: het zal rond de maand december gebeuren wanneer 
het verzet tegen God overal werkzaam zal zijn. Het zal reerst het Vaticaan zijn. Er zal 
een geniepige strijd zijn. Zoals de wind overal binnendringt, zal het Vaticaan van 
overal worden overmeesterd en de Paus zal geen weerstand bieden vanwege de schade 
die dat in zijn stad zelf teweeg kan brengen. Hij zal niets zeggen en toegeven aan alles 
wat men hem kan aandoen.  
 Het zal een werk van het Kwaad zijn dat reeds in het Vaticaan is voorbereid: men 
zal zeggen dat het ‘voor het welzijn van de wereld’ is dat men hem van daar laat 
terugtrekken. Slechts hij die zijn plaats inneemt zal verantwoordelijk zijn, want hij 
heeft alles zorgvuldig voorbereid. »» (8) Zie ook Appendix 2. 

Een zorgvuldige voorbereiding, reeds tijdens een zittende paus!, om een bepaalde per-
soon als opvolger te kiezen, ontkracht de werking van de Heilige Geest tijdens een 
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conclaaf (overleg achter gesloten deuren, waarmee de paus wordt gekozen). Wat in de 
politiek is geoorloofd, is absoluut verboden in het proces dat tot een nieuwe paus leidt. 
Reeds die voorbereiding, waarvan ook sprake is in de boodschappen van Maria van de 
Goddelijke Barmhartigheid, heeft de pauskeuze ongeldig gemaakt. Zie Appendix 3. 
 
Wat betreft het vrijwillig afstand doen van zijn positie, kan het inderdaad zijn dat Be-
nedictus op dat moment ‘vrijwillig’ afstand deed van de troon, daardoor geprest door 
foute adviseurs en een arts die door medicamenten zijn gezondheid kan hebben aange-
tast. En God heeft dat gepermitteerd. Een half jaar later kwam in het nieuws dat Bene-
dictus in zijn beslissing werd gesterkt door een goddelijke ingeving. Natuurlijk, zoiets 
belangrijks zou de Paus nooit hebben gedaan zonder een aandrang van de Heilige 
Geest, maar dat wil niet zeggen dat God ‘tevreden’ was. Onder druk van de door men-
sen gecreëerde omstandigheden kan dit een wijselijke beslissing zijn geweest. Vergeet 
niet dat de tegenwoordige situatie een godsgericht is voor de continu afwijzende hou-
ding van de Kerk in de afgelopen honderd jaar op de vermaningen in de vele Maria-
verschijningen en die van Jezus. Onze geloofsschat moge (volgens de gangbare leer) 
volledig zijn, maar indien het de Meester is die spreekt dient men te luisteren. Dat is 
wel de minste geste van beleefdheid. 
 

Kerkelijke Eenheid in de Heilige Geest 
 “Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van het 
lichaam, hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus; want door één 
Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij 
slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.” (1 Kor. 12:12-13) 
 Als wij zeggen dat de gemeente uit Christus voortkomt, hebben we het over 
de oorsprong, de herkomst van de gemeente (waar de institutionele kerk, inzo-
verre zij de Meester volgt, deel van uitmaakt, een uiterst belangrijk deel van is). 
Alle Christenen hebben nieuw leven. Dat ene leven van Christus heeft zich ver-
menigvuldigd tot vele tienduizenden Christenen. Johannes 12 toont ons hoe een 
graankorrel in de aarde valt en sterft en vele graankorrels voortbrengt. Alle kor-
rels hebben deel aan het leven van de oorspronkelijke korrel. Eén korrel wordt 
tot vele korrels en de velen komen allemaal uit die ene.  
 We hebben gezien hoe één graankorrel kan uitgroeien tot vele graankorrels, 
maar hoe kunnen de vele graankorrels weer één graankorrel worden? De Bijbel 
laat ons zien dat de vorming van het lichaam van Christus het werk van de Hei-
lige Geest is. Hoe doet de Heilige Geest dat? Hij doet dat door de doop. Door de 
doop voegt Hij vele graankorrels samen zodat zij samen één graankorrel vormen. 
Uit één Christus komen vele tienduizenden Christenen voort. Deze vele tiendui-
zenden Christenen worden in de Geest tot één lichaam gedoopt. Dat is wat 1 Ko-
rinthiërs 12:12-13 in feite leert. Om een andere metafoor te gebruiken: we kun-
nen zeggen dat wij allemaal stenen zijn die uit dezelfde rots gehouwen zijn en 
vervolgens weer aan elkaar gemetseld tot één geheel door de Heilige Geest.  
 Het lichaam van Christus kent hieruit twee basisprincipes: ten eerste, als 
het niet uit Christus komt, is het niet het lichaam (of kerk) van Christus; ten 
tweede, als het werk van de Heilige Geest niet aanwezig is, is het ook niet het 
lichaam van Christus.  

Uit: “Het Beste van het Koren”, uittreksels uit de gepubliceerde werken van Watchman  
 Nee - Uitgeverij Maatkamp, Zelhem # 2014 (deel 1, hfst: Het Lichaam van Christus) 

 
Marie-Madeleine, een eenvoudige vrouw, kreeg na de H. Mis, de dag nadat Paus Bene-
dictus (op 11 februari 2013) had laten weten dat hij terugtreedt, de volgende bood-
schap, hetgeen met het voorgaande in overeenstemming is: “Zeg aan allen die uitleg 
vragen: De Heer heeft gezegd: Mijn Volk jullie hebben niet naar Mij willen luisteren 
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en nu gaan jullie een grote prijs betalen voor jullie koppigheid. Jezus de Gekruisigde 
uit Liefde. Ik heb Gesproken. Amen!” (9) Marie-Madeleine is vooral bekend van de 
vier delen “Paroles de Vie” met onderwijzingen en profetieën die zij van onze Heer en 
Redder had gekregen (te bestellen bij Editions Résiac, net als de boeken van JNSR). 
 
Eén ding staat vast: Christus’ Kerk als KERK zal het zwaar te verduren krijgen. Let 
wel de KERK en Christus zijn één. Toen Petrus zei: “U bent de messias, de Zoon van 
de levende God”, antwoordde Jezus: “Jij bent Petrus en op deze rots (dus óók Chris-
tus) zal Ik mijn kerk bouwen.” We mogen verdrukt zijn en terneergeslagen, maar niet 
ontmoedigd. Immers, “dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden 
noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, zal ons kun-
nen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze 
Heer.” (Rom. 8:38-39) 

In de dagen die op de bekendmaking van het aftreden van de Paus volgden, konden we 
getuige zijn van de herhaalde waarschuwingen van Paus Benedictus tegen de verdeling 
binnen de Kerk. Ze brengen een van de meest sombere verklaringen van Zijne Hei-
ligheid in herinnering toen hij op weg naar Portugal het volgende zei: 

«« Wat de nieuwe dingen betreft die we nu in  deze Fatima-boodschap ontdekken, 
is er ook het feit dat de aanvallen op de paus en de Kerk niet alleen van buitenaf 
komen, maar dat het lijden van de Kerk juist van binnenuit komt, vanuit de zonde 
die binnen de Kerk heerst. Dit is iets wat we altijd al hebben geweten. Maar wat 
wij tegenwoordig zien vindt werkelijk op angstwekkende wijze plaats: dat de 
grootste vervolging van de Kerk niet van haar vijanden buiten komt, maar van de 
zonde binnen de Kerk zelf, en dat de Kerk daarom grote nood heeft om opnieuw 
boete te leren doen, om reiniging te accepteren, en enerzijds vergeving leert geven, 
maar ook de noodzaak erkent van gerechtigheid. »» (interview 11 mei 2010) 

 

5 – Licht in duisternis 
Als wij de desastreuse gebeurtenissen in de wereld bezien, weten de bijbelkenners dat 
het reeds lang tevoren is voorzegd. Zij weten ook het vervolg, dat het niet lang duurt en 
dat deze beroeringen de opmaat zijn tot het aards Vrederijk. De Bijbel is ook in die 
betekenis het vaste anker tot behoud. De uitrijping van het kwaad moet, is noodzake-
lijk, om een schifting toe te passen, want alleen de zuiveren van hart mogen het Vrede-
rijk binnengaan. Immers, “alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke 
dingen en leugens inlaat, wordt de toegang ontzegd.” (Op. 21:27) 

De Antichrist heeft macht de gelovigen te vervolgen. Zoals Emden een toevluchtsoord 
was tijdens de reformatorische eeuw, zullen er ook nu toevluchtsoorden zijn, alleen 
groter, want ook de vervolging is groter. Let wel, zijn macht is beperkt en kan door ge-
bed nog verder worden ingeperkt. Tenslotte zal hij door Christus overwonnen worden. 
Zelfs de overleden martelaren hebben toegang tot het aards Vrederijk naar het woord: 
“Ook zag ik (…) de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden ge-
tuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden 
en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand ontvangen. Zij waren tot 
leven gekomen en heersten met Christus duizend jaar lang.” (Op. 20:4) 
 
Als wij onze concordance erop naslaan komen we prachtige burcht- en rotsspalmen 
tegen die troost verschaffen in tijden van rampspoed: 

(Ps. 18:3) “Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij U 
kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.”  
(Ps. 27,5) “Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt 
mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.”  
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(Ps. 31:3) “Hoor mij, haast U mij te helpen, wees voor mij een rots, een toevlucht, een 
vesting die mij redding biedt.”  
(Ps. 40:3) “Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette 
mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten.”  
(Ps. 42:10) “Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: Waarom vergeet U mij, waarom ga ik 
gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd?”  
(Ps. 61:3) “Van het einde der aarde roep ik U aan, want mijn hart bezwijkt. Breng mij 
op de rots hoog boven mij.”  
(Ps. 62:3, 7-8) “Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik 
wankelen. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. 
Bij God is mijn redding en eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.”  
(Ps. 71:3) “Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt 
mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent U.”  
(Ps. 73:26) “Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, 
al wat ik heb, is God, nu en altijd.” 

Hieruit blijkt, ja, God houdt zijn volk in stand! 

Hubert Luns 
[In verkorte uitvoering in “Profetisch Perspectief”, winter 2012 – Nr. 77] 
 
 
 

Noten 

(1) Omdat volgens Openbaring op het eind van het Vrederijk een hernieuwde afval zal 
ontstaan (Op. 20:1-3, 7-10), is het ondenkbaar dat Christus in het Vrederijk op een 
aardse troon zal zitten. Hij is wel lichamelijk aanwezig in de parousia, wat de zegetocht 
is van zijn ‘komst’ of ‘toekomst’. (Mt. 24:3, 27, 37-39) 
 
(2) Paradeisos (Grieks) of Pardes (Hebreeuws) is verwant aan de uitdrukking in het 
Avestan (een Persische taal) ‘pairi-daeza’, wat omsloten ruimte betekent of lustoord. 
Het gebruik van het Hebreeuwse ‘pardes’ (boomgaard) duidt nergens op de Tuin van 
Eden, waarin Adam en Eva vertoefden, dat ook bekend staat als het aards paradijs. 
Eden betekent in het Hebreeuws lustoord. Paradeisos, vertaald met tuin of paradijs, 
komt voor in Lukas 23:43, 2 Korintiërs 12:4, en Openbaring 2:7. Het eerste geval is als 
Jezus aan de moordenaar naast Hem aan het Kruis zegt: “Vandaag zal je bij Mij in het 
paradijs zijn.” Dus niet na de drie dagen toen Jezus ten hemel opsteeg, maar onmid-
delijk ten tijde van Zijn afdaling. In het tweede geval spreekt Paulus over zijn extase, 
toen hij werd meegevoerd naar het paradijs, maar daar treedt hij niet over in details, 
want hij vernam ‘onzegbare woorden’. Openbaring 2:7 verwijst heel duidelijk naar de 
Tuin van Eden. 
 
(3) De apostolische successie is de ononderbroken doorgave van het bisschopsambt 
vanaf Christus. Volgens de kerkleer kan alleen zo’n bisschop een geldige priesterwij-
ding doen en een ander tot bisschop wijden.  
 
Abraham-Synagoge versus Petrus-Kerk 
(4) Interessant in dit verband is de opmerking van David H. Stern uit zijn boek “Je-
wish New Testament Commentary” uit 1992 (p. 54), waarin hij naar een midrasj ver-
wijst waarin wordt gezegd: “Toen de Eeuwige de wereld wilde scheppen ging Hij voor-
bij aan de generaties van Henoch en de zondvloed; maar toen Hij Abraham zag, die 
zou opstaan, zei Hij: Zie, Ik heb een rots (petra) gevonden waarop Ik de wereld kan 
bouwen en vestigen. Daarom noemde Hij Abraham een rots, zoals staat geschreven in 
Jesaja 51:1: “Zie de rots waaruit gij gehouwen zijt.” Opmerkelijk is dat hier het Griek-
se leenwoord ‘petra’ in de Hebreeuwse tekst wordt gebruikt. Deze noot zet ik op deze 
plaats vanwege de opmerkelijke parallel van de ontrouw van de Abraham-Synagoge 
tegenover de ontrouw van de Petrus-Kerk.  
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Een wederopvoering van Christus’ Passie 
(5) Zie www.dewaarschuwing.be Zie in het bijzonder de boodschappen van 1 juni 
2011; 18 januari 2012; 20 maart 2012; 12 april 2012; 7 en 26 mei 2012; 8, 15, 16, 20, 30 
en 31 juli 2012; 2 en 4 augustus 2012. In de boodschap 2 augustu2 2012 staat onder-
meer het volgende: 

«« De doornenkroon zal nu op het hoofd van de Kerk van mijn Zoon worden gezet 
en slechts weinigen van zijn volgelingen zullen hem bijstaan. Net zoals de 
apostelen van mijn Zoon Hem in de steek lieten tijdens zijn berechting en 
terechtstelling – met uitzonderling van Johannes – zo zullen ook zij die binnen het 
Vaticaan hoge posities bekleden mijn heilige plaatsvervanger in de steek laten. Als 
hoofd van de Katholieke Kerk zal hij een verschrikkelijk onterende weg moeten 
gaan, alhoewel hem geen blaam treft. Alhoewel hij gekastijd, bespot en voor gek 
versleten zal worden, is hij niet degeen tegen wie hun woede zich richt. Het zal 
tegen de ‘Waarheid van de Kerk’ zijn, de Christelijke Kerk, gevormd dankzij het 
offer van mijn Zoon, waartegen hun haat zich richt. Het Christendom zal in alle 
hoeken en gaten worden gegeseld, in elke natie, in elke gebedsplaats, totdat ze 
door uitputting verzwakt is. Wanneer ze op de weg naar Calvarië wordt geleid, net 
als mijn Zoon die deze weg moest gaan, zal ze met touwen gebonden worden en 
vastgemaakt om het onmogelijk te maken deze kwelling te ontgaan. Dan, wanneer 
ze de heuvel beklimt, zal ze de hele weg omhoog met stenen worden bekogeld en 
worden bespuwd en uitgejouwd. Dan zal ze aan het kruis worden genageld. Er zal 
weinig blijk van sympathie zijn bij hen die de Kerk verantwoordelijk houden voor 
haar zonden die tegen de onschuldigen zijn begaan, waarbij zij het hoofd van de 
Kerk, mijn zoon, veroordelen. Zij zullen hem de zonden van anderen, veroorzaakt 
door de bekoring van Satan, aanrekenen. »» 

 
Fout Latijn vernietigt een pauselijke beschikking 
(6) Het is opmerkelijk dat in de Latijnse ‘Declaratio’ van 11 februari, waarin de Paus 
zijn abdicatie wereldkundig maakte, een ernstige grammaticale fout zit. In de daarin 
voorkomende zin “declaro me ministerio Episcopi Romae Successoris Sancti Petri, 
mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commissum renuntiare” had ‘com-
missum’ als ‘commisso’ moeten zijn gespeld (de dativum). In vertaling luidt de zin: “Ik 
verklaar dat ik afstand doe van het ambt van bisschop van Rome, de opvolger van 
Sint Petrus, wat mij door de kardinalen op 19 april 2005 werd verleend.” De uitvaar-
diging van het besluit Ad audientiam van Paus Lucius III (†1185), die in de oude cano-
nieke wet stond, stelt dat “fout Latijn een pauselijke beschikking vernietigt”. (cf. De 
uitgevaardigde besluiten van Gregorius IX (†1241) - In Rescriptis XI) De officiële tekst 
van Gregorius XIII uit 1582 legt uit waarom een pauselijk besluit “geen enkele fout 
mag bevatten”, en waarom enig verkeerd Latijns taalgebruik zulk een sterke aanwijzing 
van ongeldigheid vormt “dat geen enkel tegengesteld bewijs kan worden aanvaard”. 
Terwijl sommige moderne canonieke deskundigen van mening zijn dat de codices van 
1917 en 1983 automatisch alle voorgaande regels hebben ontkracht, geeft de grote zorg 
die de “Pontificale Commissie voor de Interpretatie van Pontificale Teksten” aan de dag 
legt getuigenis af van het tegendeel. Ik zou willen zeggen dat het buitengewoon onwaar-
schijnlijk is dat de door Benedictus gemaakte taalfout aan onachtzaamheid te wijten 
valt, maar dat eerder sprake is van opzet om hiermee op bedekte wijze aan te geven dat 
de Declaratio nietig is, implicerend dat ‘ongeoorloofde dwang’ (undue influence) werd 
toegepast om hem te laten aftreden. 
 
Het begrip van ongeoorloofde dwang 
(7) In de canonieke wet kan een fundamentele vrijheidsberoving vergeleken worden 
met het Engelse begrip “undue influence” (ongeoorloofde dwang). Indien een accoord 
onder ongeoorloofde dwang tot stand komt, dan is zoiets volgens de regels der wet 
nietig. Geen werkelijke toestemming kan volgen tenzij er tussen de vrij onderhande-
lende partijen een ‘toenadering van intenties’ is. Indien het accoord door ongeoorloofde 
dwang tot stand is gekomen, is er tussen de twee partijen nooit een werkelijke toenade-
ring van intenties geweest, in ons geval dat van de Paus en de Antipaus met zijn entou-
rage. Indien een accoord uit ongeoorloofde dwang voortkomt, zal de wil van de toege-
vende partij aan de wil van de ander zijn onderworpen. Echter, indien een accoord uit 
pure noodzaak voortkomt, dan blijft het besluit van kracht.  
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(8) De oorspronkelijke tekst van JNSR in het Frans luidt als volgt: 

«« Écoute-Moi, prends vite note : cela se passera aux alentours de Décembre où la 
résistance à Dieu s'opposera déjà partout. D'abord cela sera la Vatican. Il se 
formera une lutte sournoise. Comme le vent qui rentre de partout, le Vatican sera 
envahi de toutes parts et le Pape ne résistera pas à cause de dégâts que cela peut  
entraîner dans sa ville même. I ne dira mot et sera consentant à tout ce qu'on peut 
lui faire. 
 Ce sera une œuvre du Mal qui est déjà préparée au Vatican : ils diront que c'est 
« pour le Bien du Monde  » qu'on va le retirer de là. Seul celui qui prendra sa place 
sera responsable car il a tout préparé avec soin. »» 

(9) De oorspronkelijke tekst van Marie-Madeleine in het Frans luidt als volgt: « Tu 
diras à ceux qui te demandent des explications : Le Seigneur a dit : Mon Peuple, vous 
n'avez pas voulu M'écouter, maintenant vous allez payer le prix fort de votre entête-
ment. Jésus, le Crucifié par Amour. J'ai Parlé. Amen ! » 
 

• 
 
Zie ook het artikel: “Onder Gerafelde Kleed gaat Christus Schuil” 

De beschrijvende tekst van dat artikel gaat als volgt: “De rook van satan is de Kerk 
binnengedrongen. Inmiddels moeten het duizenden zijn die als een soort vijfde 
colonne de Kerk hebben geïnfiltreerd. Sommigen zullen het tot bisschop hebben 
gebracht, misschien zelfs tot kardinaal, en enkelen staan nu ongetwijfeld aan het 
hoofd van een seminarie. Naast andere aspecten leggen de notities op een gestruc-
tureerde en intelligente manier bloot hoe onder valse voorwendsels de kerkleer en 
riten moesten worden afgekalfd. Dat is pas later werkelijkheid geworden en thans 
duidelijk zichtbaar.” 

 
 
Zie ook het artikel: “De ANTICHRIST – Hij die komen gaat” 

De beschrijvende tekst van dat artikel gaat als volgt: “De Antichrist, of wat daar-
voor doorgaat, is het slotaccoord van een complot van lange adem. Reeds Oswald 
Spengler voorzag dat de Europese cultuur “in ihre Endzeit ist eingetreten”. De 
‘New World Order’ (NWO) heeft oude papieren: de Bijbel noemt het ‘de verbor-
genheid der wetteloze’. Zullen de Christelijke gemeenschappen over voldoende 
stootkracht beschikken om de door de NWO gecreëerde wantoestanden een halt 
toe te roepen? Men zoekt graag een zondebok. Wie is er dan beter zondebok dan 
het Joodse volk? Als niet de Joden mikpunt zijn, tja, dan moeten het wel die ver-
foeilijke Jezuïeten zijn of de superrijken. Inderdaad zijn de rijken en de duivel vaak 
goede maatjes. Het moeilijkste te begrijpen is de continuïteit van de samenzwe-
ring. Die kan alleen maar zijn gegeven vanuit een hogere en verschrikkelijke macht 
— onze strijd is niet tegen vlees en bloed…” 

 
 
Zie ook het artikel: “Het Vaticaan en de Ene Wereldkerk” 

De beschrijvende tekst van dat artikel gaat als volgt: “Als de tekens niet bedriegen, 
stuurt Rome aan op de Ene Wereldkerk. Denk maar niet dat dit een zuiver Katho-
lieke aangelegenheid is. Ook de Protestantse kerken zullen zich niet aan de ten-
dens kunnen onttrekken, want de grootste eindtijdplaag zal de valse oecumene 
zijn, ook wel het pseudo-messianisme genoemd. Naast de Nieuwe Wereldorde zal 
de Ene Wereldkerk staan. Daar ziet men vaak aan voorbij in de commentaren op 
de Nieuwe Wereldorde. En onze Paus Franciscus zal daar een niet onbetekende rol 
in spelen.” 
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.APPENDIX 1.  
 
 
EEN TIJD VAN GROTE BENAUWDHEDEN 
 
Profetie van de Heilige Franciscus van Assisie ca. 1226 
 

In een Latijns uitgave “S. Francisci Assisiatis”, dat in 1880 werd uitgegeven door de 
Imprimerie de la Bibliothèque Ecclèsiastique (dat is: de Drukkerij van de Kerkelijke 
Bibliotheek) te Parijs werd een profetie van de Heilige Franciscus van Assisië gevon-
den, die op onze tijd betrekking heeft. Immers wat de Heilige voorspelde over de 
geloofscrisis in de Kerk komt in grote lijnen overeen met hetgeen wij kunnen waarne-
men. In de woorden van de Heilige zijn de woorden herkenbaar van Christus en de 
Evangelisten. Hieronder volgt de vertaling van de Latijnse tekst. 
 
Nadat Fransciscus voor zijn dood de broeders bijeen had geroepen, waarschuwde hij 
voor toekomstige benauwde tijden, waarover hij zei: 
 
1.  Handelt dapper, broeders, weest sterk, en stelt uw hoop op de Heer. Grote tijden van 
benauwdheden komen naderbij, waarin de verwarring en gevaren van wereldse en 
geestelijke aard de overhand zullen hebben, de liefde van velen zal verkoelen, en de 
slechtheid van de bozen elke maat zal overschrijden. (Mt. 24:12) De macht van de 
demonen zal meer dan gewoonlijk vrij spel krijgen. (Op. 12:12; 1 Petr. 5:8) 
 
2.  De onbevlekte reinheid van onze en andere orden zal zozeer worden misvormd, dat 
slechts zeer weinigen onder de Christenen de ware paus en de Roomse Kerk met op-
recht hart en in volkomen liefde zullen gehoorzamen. Iemand die niet op canonieke 
wijze [tot paus] is gekozen, maar op het hoogtepunt van die verdrukking tot het paus-
schap verheven wordt [zijnde de antipaus], zal zich met scherpzinnigheid inzetten om 
het dodelijke gif van zijn dwalingen te verspreiden. Dan zullen de ergernissen zich 
vermenigvuldigen, onze orde zal gespleten worden, vele andere orden zullen volledig 
uit elkaar vallen, omdat zij de dwalingen niet bestrijden, maar er mee instemmen. Er 
zullen allerlei meningen zijn en er zal tweespalt zijn bij het volk, in de orden en bij de 
clerus, zo erg dat wanneer die dagen niet werden bekort zelfs de uitverkorenen (indien 
zoiets mogelijk ware) in dwaling zouden worden gebracht. (Mt. 24:22-24) 
 
3.  Onze regel en levenswijze zullen door sommigen op de scherpste wijze worden be-
streden. Er zullen onmetelijke beproevingen komen. Zij die dan voldoende standhou-
den, zullen de kroon des levens ontvangen. (Op. 3:11; Mt. 10:22; Luk.21:17-19) Wee 
echter diegenen, die hun hoop alleen op het ordeleven zetten, lauw worden, en in de 
beproeving niet volharden, dat wil zeggen de beproeving van de uitverkorenen, die 
toegelaten zal worden. 
 
4.  Eenieder, die met gloeiende geest uit liefde en ijver voor de waarheid aan de vroom-
heid vasthoudt, zal als ongehoorzaam en als schismaticus vervolging en onrecht lijden. 
Hun vervolgers zullen, door boze geesten gedreven, beweren dat het een grote daad 
van gehoorzaamheid is tegenover God dergelijke verderfelijke mensen te doden en van 
de aarde te verwijderen. (Joh. 16:2). 
  
5.  Maar dan zal de Heer een toevlucht zijn voor de verdrukten en Hij zal iedereen red-
den die op Hem gehoopt heeft. (Luk.21:28; Op. 3:10) De waarheid zal dan door vele 
predikers doodgezwegen worden en door anderen vertrapt en verloochend. 
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.APPENDIX 2.  
 
 
De Rebellie is Alrede aan het Werk 
 
Vassula Ryden, 17 maart 1993 
 
Ziehier wat Jezus zei tegen Vassula Ryden zei, we spreken van eind februari en begin 
maart 1993; dus precies twintig jaar voordat Paus Benedictus zich uit zijn ambt terug-
trok (letterlijk overgetypt uit het boek), met dank aan Michaël Dekee die mij hierop 
wees: 
 
Vrede zij met je. Mijn kind, jij moet aan Mijn kinderen alles leren wat Ik je gegeven 
heb. Wees niet bevreesd, want Ik sta voor je en Ik ben je Schild. Niemand zal ooit, het 
maakt niet uit hoezeer de Boze zich inspant, tussen jou en Mij kunnen komen. Hoewel 
Satan mensen mobiliseert om jou te hinderen en hoewel hij hen hun krachten doet 
bundelen tegen jou, wees nooit bevreesd. Ik ben de Almachtige en Mijn Ogen zijn ge-
tuigen van de ongerechtigheid die jou, beminde, wordt aangedaan. Ik zal je doordren-
ken met Mijn Sterkte en Ik zal aan al Mijn kinderen brood in overvloed geven. Ik zal 
door jouw ijver voor Mijn Huis mijn vijanden doen verslinden, ik zal je tot een bedrei-
ging voor hen maken. Wees dus nooit bang want ‘Ik Ben’ staat voor je. Mijn zege-
ningen rusten op je en elke vezel van je hart zal bedekt zijn met moed, sterkte en vrede. 
Op deze wijze zul je verzoening schenken voor de redding van zielen en voor de ver-
nieuwing van Mijn huis op de meest volmaakte wijze.  
 
Verhef je stem zonder vrees en profeteer, profeteer Mijn kind, om de slechtheid teniet 
te doen in zovele harten! Laten zij die oren hebben luisteren naar wat de Geest vandaag 
zegt tot de kerken, laat allen komen die dorst hebben. Schrijf en zeg tot mijn priester-
zielen het volgende: “De rebellie is al aan het werk, maar in het geheim, en degene die 
het tegenhoudt moet eerst worden verwijderd, voordat de Rebel openlijk verschijnt.” (2 
Thess. 2:7-8) 
  
Ik zeg jullie: bemint Mijn kerk zoals ik haar bemin. En zoals Ik Mijzelf voor Mijn kerk 
offerde om haar volkomen heilig te maken, zo moeten jullie, mijn priesters, jezelf offe-
ren voor Haar – volgt Mij na. Ik zeg jullie dit alles en Ik weet dat Mijn schapen die Mij 
toebehoren naar Mijn stem zullen luisteren en Mij nooit zullen verlaten. Ik richt mij 
vandaag tot jullie om jullie uit de grond van Mijn hart dezelfde verbitterde woorden te 
zeggen die ik bij Mijn Laatste Avondmaal tot Mijn leerlingen sprak: “Iemand die de 
tafel met mij deelt, rebelleert tegen Mij. Ik zeg jullie dit nu voordat het gebeurt, opdat 
wanneer het gebeurt jullie moogt geloven dat Ik het ben die vandaag spreekt.” 
  
Mijn kindertjes, laat jullie hart niet verontrust raken, vertrouwt op Mij en weest niet 
bang. Weldra zal een Doop van Vuur door de Vader worden gezonden om de misdaden 
van de wereld te verbranden. Het uur zal komen dat machtigen Mijn Heiligdom zullen 
binnengaan, mensen die niet van Mij komen. In feite is dat uur er al. Ik Jezus Christus, 
wil mijn priesters, bisschoppen en kardinalen waarschuwen. Ik wens heel Mijn Huis te 
waarschuwen voor een grote beproeving. Mijn kerk nadert een grote beproeving.  
 
Bedenkt dat Ik jullie door mijn Heiligmakende Geest heb uitverkoren om Mij te ver-
heerlijken. Ik heb jullie vanaf het begin uitgekozen om de sterke zuilen van Mijn Kerk 
te zijn en om door het geloof in de Waarheid te leven. Ik heb jullie uitgekozen om in 
Mijn Heerlijkheid te delen en Mijn lammeren te weiden. Ik verzeker jullie plechtig dat 
jullie spoedig door het vuur zullen worden beproefd. Bidt en vast om niet op de proef 
te worden gesteld. Blijft standvastig en bewaart de tradities die jullie geleerd zijn.  
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Gehoorzaamt Mijn Paus (destijds Johannes Paulus II), wat er ook gebeurt. Blijft hem 
trouw en Ik zal jullie de genade en kracht geven die jullie nodig hebt. Ik spoor jullie 
aan hem trouw te blijven en je ver te houden van iemand die tegen hem in opstand 
komt. Luister bovenal nooit naar iemand die hem verjaagt, laat jullie liefde voor hem 
nooit onoprecht worden. 
  
Spoedig zullen jullie geconfronteerd worden met een beproeving zoals jullie nog nooit 
eerder hebt ervaren. Mijn vijanden zullen proberen om jullie voor zichzelf te winnen 
door arglistige toespraken – de Boze is al aan het werk en de Vernietiging is niet ver 
meer van jullie verwijderd. De Paus zal veel te lijden hebben – daarom zullen jullie 
allen worden vervolgd omdat je de waarheid verkondigt en gehoorzaam bent aan 
Mijn Paus (ik denk nu Paus Benedictus). Dat is ook de reden waarom ze jullie zullen 
haten, want hun werken zijn slecht, en inderdaad, ieder die voor het kwaad werkt haat 
het Licht en vermijdt het uit vrees dat zijn vernietigende werken ontmaskerd zullen 
worden. Ik verzeker jullie plechtig, dat elke vezel van Mijn Hart verscheurd is. Als 
iemand jullie weg kruist en een andere leer brengt dan die Ikzelf onderwezen heb, luis-
ter dan niet naar hem – deze mensen komen van de Bedrieger. Ik heb mijn funda-
menten op Petrus gebouwd, de rots… en de poorten van de onderwereld zullen nooit 
kunnen standhouden… Als iemand jullie weg kruist en jullie zegt: “Verruil je trouw 
voor deze paus voor een gezonde beweging van iemand anders”, verruil dan niets! 
Wees waakzaam! Het gist van de bedrieger moge machtig zijn en goed smaken, maar 
in werkelijkheid is het een dodelijke misleiding. Laat niemand je bedriegen, weersta de 
tactiek van de duivel, want vandaag zullen jullie, mijn priesters, het kwaad moeten 
overwinnen met de kracht die jullie van Mij ontvangen, die de Waarheid is. Jullie 
zullen als nooit tevoren in een geestelijke oorlog zijn tegen een leger dat uit de mach-
ten der Duisternis voortkomt. 
  
Bidt voortdurend, Mijn beminden. ‘Ik Ben’ is met jullie. Ik bemin jullie allen. Geen 
mens heeft groter liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden, zoals Ik heb ge-
daan. Jullie zijn Mijn vrienden. Weest oprecht tegenover elkaar, bemint elkaar en 
blijft standvastig, zonder vrees wanneer de Grote Verdrukking, die nu als een zwarte 
wolk boven Mijn Huis hangt, het als een zwarte sluier zal bedekken. Ik heb jullie dit 
alles nu verteld voordat het gebeurt, opdat jullie mogen geloven terwijl het gebeurt. 
 
 
I X θ Y ∑ 
 
 
 
 
In de boodschap van Maria van de Goddelijke Barmhartigheid van 13 maart 2013 staat 
het volgende dat aansluit bij de boodschap van Vassula: “Mijn geliefde Paus Bene-
dictus XVI werd vervolgd en vluchtte, zoals voorspeld. Ik heb deze persoon niet aange-
steld, die in Mijn Naam beweert te komen. Hij, Paus Benedictus zal mijn volgelingen 
naar de Waarheid leiden. Ik heb hem niet in de steek gelaten en zal hem dicht bij Mijn 
Hart houden en hem de troost schenken die hij in deze verschrikkelijke tijd nodig heeft. 
Zijn troon is gestolen, niet zijn macht.” 
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.APPENDIX 3.   
 

Het ‘Bergoglio Team’, dat Bergoglio in het zadel 
hielp, streeft naar de Omverwerping van de Kerk 
 
Broeder Alexis Bugnolo, 10 februari 2015  
(‘From Rome’ blog - Engels) 
 
Uittreksels: 
 
Het “Bergoglio Team” is de naam die Dr. Austen Ivereigh voor een groep kardinalen 
bedacht in zijn boek: “De Grote Hervormer: Franciscus – en de Totstandbrenging van 
een Radicale Paus”. Deze groep, zegt Ivereigh in zijn boek, heeft samengezworen om 
middels een stelselmatig gevoerde lobbying-campagne (an organized vote-canvassing 
campaign) de uitverkiezing veilig te stellen van Kardinaal Jorge Mario Bergoglio. * 
 
De zeven leden van de samenzwering (die geïdentificeerd mogen worden als behorend 
tot het Modernistische kamp van de Rooms Katholieke Kerk) worden door Dr. Ive-
reigh in zijn boek met harde kaft met name genoemd: Kardinaal Jorge Mario Bergo-
glio, Kardinaal Cormac Murphy-O’Connor, Kardinaal Godfried Danneels, Kardinaal 
Karl Lehman, alsook Kardinaal Walter Kasper, Kardinaal André Armand Vingt-Trois, 
Kardinaal Santos Abril y Castelló, en Kardinaal Christoph Schönborn. 
 
Dat de samenzwering, die Dr. Ivereigh heeft ontdekt, ketters is, volgt uit een eenvou-
dige opsomming der feiten: ketterse denkers zoeken elkaar op met maar één doel voor 
ogen, en dat is de gezamenlijke ketterij. Sinds 12 maart 2013 – wat het begin van het 
conclaaf was – past iedere actie van Paus Franciscus, iedere gedachtewisseling en toe-
spraak, en iedere benoeming of promotie direct of indirect in het kader van de bevor-
dering van de algehele ketterij van het theologisch Modernisme (Zie “De Catechismus 
van het Theologisch Modernisme” door Pater Lemius). En geen enkele poging werd 
ondernomen zulks te voorkomen. Opvallend is dat alle leden van het Bergoglio Team, 
bijna alle, tot de Raad van Kardinalen werden benoemd. Ieder lid of speler van het 
Bergoglio Team mocht elk soort ketters geluid uiten zonder dat hij op de vingers werd 
getikt. Katholieke bisschoppen zijn onmiddelijk uit hun functie ontheven na trouw aan 
het geloof te hebben beleden (denk aan Paraguay); zij die het Heilig Misoffer prezen of 
die een correcte opleiding van seminaristen of religieuzen nastreefden, werden uit hun 
ambt ontzet. De opzet is duidelijk, reëel en boosaardig, met maar één doel. 
 
Het is om die reden dat Aartsbisschop Langa op 1 januari 2015 klaagde dat in Rome 
ieder onderzoek naar de agenda van de Vrijmetselarij is gestaakt. Om die reden heeft 
Kardinaal Burke verzet aangetekend en werd hij vandaag gedwongen een verduidelij-
king te geven op zijn perfect Katholieke verklaring, terwijl de kardinalen Marx en Ro-
drigues-Maradiaga geen strobreed in de weg wordt gelegd bij het spuien van hun kette-
rijen. 
 
Die ogen heeft om te zien, laat hem zien! 
 
* “From Rome” blog publiceerde op 12 dec. 2014: “De Monstruositeit van de Beschul-
digingen tegen het ‘Bergoglio Team’ = Kardinaal Bergoglio is niet de Paus” (door Pater 
Alexis Bugnolo). Dit artikel geeft de implicaties weer van hetgeen Dr. Ivereigh heeft 
aangevoerd, door de gevolgen aan te tonen van de effecten van Canons 1329 en 1331: 
wat inhoudt dat de omstandigheden aantonen dat Bergoglio onwettig tot paus is verko-
zen, en daarom geen paus is in de religieuze betekenis van het woord. 
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 .APPENDIX 4.  
 
 

De Zalige Anna Katharina 
Emmerick over de Eindtijdpaus 
 
Op 10 augustus 1821 profeteerde zij: 

«« Ik zie de Heilige Vader in grote nood. 
Hij bewoont een ander paleis en laat 
slechts weinig vertrouwelingen toe. Als de 
slechte partij haar grote kracht zou kennen 
was zij reeds losgebroken. Ik vrees dat de 
Heilige Vader voor zijn einde nog groot 
lijden te wachten staat. Ik zie dat de zwarte 
pseudo-kerk een toenemende slechte 
invloed heeft op de geestesgesteldheid. De 
nood van de Heilige Vader en van de Kerk 
is zo groot, dat men dag en nacht tot God moet smeken. Mij is opgedragen veel 
voor de Kerk en voor de Paus te bidden… Deze nacht werd ik naar Rome gevoerd, 
waar de Heilige Vader zich in grote nood nog verborgen houdt om slechte 
onredelijke eisen te ontlopen. Hij is uiterst zwak en is door bedroefdheid, zorg en 
gebed totaal uitgeput. Hij houdt zich hoofdzakelijk verborgen omdat hij zovelen 
niet meer kan vertrouwen. Er is echter een oude, eenvoudige, heel vrome priester 
bij hem, die zijn vriend is en die men simpelweg niet de moeite waard vind om uit 
de buurt van de Paus te houden. Deze man krijgt echter veel genaden van God. Hij 
ziet en merkt veel en deelt het de Heilige Vader getrouw mee. Aan hem moest ik 
meerdere dingen in gebed openbaren over de verraders en slecht gezinden onder 
de meest vertrouwde hoge beambten van de Heilige Vader, waar hij hem van op 
de hoogte moest stellen. Op deze manier is hij gewaarschuwd voor degene die tot 
nu toe alles voor hem deed; hij zal voortaan niets meer doen. De Paus is zo zwak, 
dat hij niet meer zelf kan lopen. »» 

 
 

  

 
Anna Katharina Emmerick 

 

  

 
Paus Benedictus kon wegens uitputting niet meer  

lopen en werd reeds voordat hij aftrad op een 
podium rondgeleid. 

 

  

 
 

De trouwe vriend van Paus Benedictus,  
Pater Stephan Otto Horn, komt hem regelmatig  
opzoeken. Deze laatste vertelde aan de media dat  

de gezondheid van de Paus drie weken na zijn aftreden  
nog heel zwak was, maar dat het sindsdien verbeterd is.  
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.APPENDIX 5.   
 

DE HEILIGE BIRGITTA VAN ZWEDEN 
SPREEKT OVER EEN PAUS 

 
Woorden van de Schepper in het midden van de 14e eeuw, meegedeeld aan de 
hemelse heerscharen en de bruid (de H. Birgitta), over hoe de Schepper vijf mans-
figuren aanklaagt van wie in eerste instantie de paus. Blijkbaar niet zomaar een of 
andere paus maar de zogenaamde ‘eindtijdpaus’. Want hoe zou een paus zich zo 
kunnen misdragen als dit niet op de drempel van het Vrederijk was? 
 

g 
 
Ik ben de schepper van alle dingen. Ik ben nog voor de morgenster door de Vader 
verwekt en vertoef onafscheidelijk in de Vader zoals de Vader in Mij, en we zijn in 
beiden één Geest. Daarom zijn de Vader, de Zoon en de Geest één God, niet drie 
goden. Ik ben het die Abraham een eeuwige heerschappij heeft beloofd en mijn volk 
onder Mozes’ leiding uit Egypte heeft geleid. Ik ben dezelfde die door de profeten 
sprak. De Vader heeft Mij in de schoot van de Maagd gezonden (maar heeft zich niet 
van Mij gescheiden want Hij is onlosmakelijk met Mij verbonden), opdat de van God 
afgedwaalde mens dankzij mijn liefde naar God zou kunnen terugkeren. 
 
Maar nu, ten aanschouwen van mijn aanwezige heerscharen, die natuurlijk alles in Mij 
zien en weten, richt Ik mij voor kennis en onderrichting tot de hier aanwezige bruid 
(Birgitta), die het geestelijke alleen via het lichamelijke kan begrijpen. Ik klaag in uw 
bijzijn vijf mansfiguren aan die hier voor ons staan, want ze beledigen Mij bovenmatig. 
Zoals Ik ooit in de wettische tijd met de term Israël heel het Israëlitische volk aanduid-
de, zo duid Ik met deze vijf mannen alle mensen over de hele wereld aan. De eerste 
van deze vijf belichaamt de opperherder van mijn Kerk. Daarna komen diens geeste-
lijken. De derde figuur betreft de boze leken, de vierde de Joden en de vijfde de heide-
nen. 
 
Van u, o Jood, neem Ik niets kwalijk als u heimelijk Christen zijt en Mij in oprechte 
liefde, in het ware geloof en met volmaakte werken heimelijk dient. 

Van u, heiden, neem Ik niets kwalijk als u graag op de wegen van mijn geboden had 
willen wandelen indien u had geweten hoe en wanneer ze onderricht werden. Maar 
binnen de beperkingen van wat u kunt doen en weten heeft u toch ook goede werken 
verricht. Deze woorden zijn dus niet voor u bestemd. 
 
Het is daarom dat Ik u aanklaag, opperherder van mijn Kerk, u die op mijn stoel zit die 
Ik aan Petrus en zijn opvolgers heb gegeven om daarop in drievoudige waardigheid en 
aanzien plaats te nemen. U is de macht gegeven zielen te binden en van zonde te be-
vrijden. Aldus opent u voor de boetvaardigen de hemel maar voor de vervloekten en 
verachters sluit u die. 
 
• U die de zielen moest verlossen en Mij schenken, u bent waarlijk een doder van 
zielen. Ik heb Petrus als herder en hoeder over al mijn schapen aangesteld (om die tot 
rechtschapenheid te leiden). U echter bent een vernieler en verscheurder van zielen.  

•  U bent erger dan Lucifer, want hij was jaloers op Mij en wilde Mij alleen doden om 
in mijn plaats te kunnen heersen. U bent veel erger want het is niet alleen dat u Mij 
door uw boze werken doodt en Mij van zich afstoot, maar door uw slechte voorbeeld 
vermoordt u zielen. Ik heb de zielen met mijn Bloed vrijgekocht en ze u als mijn trou-
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we vrienden toevertrouwd. Maar u heeft ze gewoon aan de vijanden teruggegeven van 
wie Ik ze eerst had vrijgekocht. 

•  U bent onrechtvaardiger dan Pilatus die buiten Mij niemand tot de dood veroor-
deelde. Niet alleen word Ik door u veroordeeld als zijnde iemand zonder heerschappij, 
als een onwaardige, maar u veroordeelt tevens onschuldige zielen terwijl u de schul-
digen vrij laat gaan.  

•  U bent wreder dan Judas die Mij slechts verkocht heeft. Niet alleen Mij verkoopt u 
voor een smerige winst en onbetekenende naam, maar doet dat ook met de zielen van 
mijn uitverkorenen.  

•  U bent verachtelijker dan de Joden. Die kruisigden slechts mijn lichaam, maar u 
kruisigt en straft de zielen van mijn uitverkorenen. Tegen hen komen uw boosheid en 
overtreding bitterder aan dan om het even welk zwaard.  
 
Het is daarom, daar u op Lucifer gelijkt, onrechtvaardiger bent dan Pilatus, wre-
der dan Judas en gruwelijker dan de Joden, dat Ik u terecht aanklaag 
 
 

g 
 
 
Bron: “Die Gerechtigkeit Gottes – Visionen der heiligen Birgitta von Schweden”, samengesteld 
door Helmut Friedlmayer vanuit het boek “Leben und Offenbarungen der Heiligen Birgitta”, 
heruitgegeven door Ludwig Claus, Regensburg 1856, dat door Pro Fide Catholica in 1992 in 
brochurevorm werd uitgegeven. 


