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De G od van W rake

Dit artikel gaat over Gods onvoorwaardelijke Liefde terwijl het ‘de God
van Wrake’ heet. Toch is het simpel: Er is geen goed en kwaad god, geen
aparte God voor het Oude- en een andere voor het Nieuwe Testament. Ik
kan niet hard genoeg roepen: God is Liefde! Jazeker, maar hoe verzoenen we dat met zijn vreeswekkende oordelen? Zou God een meedogenloos wezen zijn, wraakzuchtig en wreed? Gaan we God boetseren
naar onze eigen kleinheid!? God heeft een onlesbare dorst naar zielen.
“Ik heb dorst!” riep Jezus op het kruishout, maar Hij had vooral dorst
naar zielen. Zou God, die zijn eigen zoon, de schuldeloze, voor de schuldigen heeft laten boeten, wraakzuchtig zijn in onze benepen menselijke
opvatting? Is er tegenstrijdigheid tussen gerechtigheid en ontferming?

1 – Het Speelveld
Gods oordelen over de volkeren, we spreken hier over oordelen via natuurrampen,
kunnen alleen maar goed worden verstaan indien wij het speelveld overzien. Aan de
ene kant staat Lucifer met zijn trawanten met als tegenspeler God met zijn engelen en
heiligen – dat zijn wij conform Romeinen 1:7. Het is een bijzonder spel want de toeschouwers hoeven niet slechts toeschouwer te zijn maar mogen elk moment besluiten
aan het spel deel te nemen. Zoals bij ieder spel is er een tijdslimiet. De Bijbel geeft duidelijk aan dat God de geschiedenis in perioden indeelt. Het is daarom niet onlogisch
dat God zijn plan met de wereld in fasen uitvoert die telkens op een eind toelopen,
zoals: “…het uur om te maaien is gekomen”. (Op. 14:15)
In dit ‘Gottesspiel’ is kamp Lucifer erop uit om zoveel mogelijk te vernielen, alhoewel
dat niet openlijk wordt gezegd. Als Lucifer de Aarde met al zijn bewoners heeft verwoest, heeft hij God gekleineerd en heeft hij de roeping van de mens doorkruist.1) Het
is Lucifer die de echte rampenveroorzaker is. God van zijn kant mag ook rampen
uitdelen, maar die hebben een functie tot uitredding en daar gaat dit artikel over.
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Ik wens te benadrukken dat het niet geloven in het essentiële leerstuk van de gevallen
engelen onder aanvoering van Lucifer, en de strijd die hier op Aarde heerst totdat ze in
de Hel worden teruggeworpen, ons zicht op wat hier op aarde gebeurt sterk verduistert
en de deur opent voor meer ketterse ideeën. Want waarom zouden we dan ook niet aan
de rest gaan twijfelen waaronder vooral een reëel Duizendjarig Vrederijk? Anders dan
de kerkvaders, de kerkleraars en de grote reformatoren, geloven tegenwoordig zelfs
vele priesters en dominees niet meer aan ‘Satan en zijn werken’. Het gemis aan het
besef wat en wie de duivel is, is een kenmerkend teken van de tijd waarin wij leven die
‘duivelser’ is dan ooit (Op. 9:1-3), maar waarin wij door ongeloof niet op onze hoede
zijn en ons te weinig wapenen door gebed.2) De werkelijke strijd vindt tussen de demonische machten en God plaats waarbij de felbegeerde punten uit zielen bestaat. Wij
heiligen zijn actief betrokken als ‘animarum venatori’, als jagers van zielen, en dat
geldt ook voor die andere equipe. 1) 2)
God liet toe dat de demonen op aarde werden neergeworpen in het kader van onze vrije
wil, die alleen functioneert op een mistig terrein. De verlossing van onze ziel, door de
aanvaarding van Christus in berouw en nederigheid, is mogelijk tot op de drempel van
de dood, maar niet daarna. De mens die altijd een afzijdig toeschouwer is gebleven zal,
verlicht zijnde door de Heilige Geest, zich op dat moment in de armen werpen van degeen die hij tijdens dit leven het meeste liefhad, hetzij Satan, hetzij God. Indien hij
voor God kiest zal hij op het allerlaatst met diepe wroeging bij Jezus om vergeving
vragen. Direct daarna zal de mist zijn opgeheven alles transparant zijn geworden. Dan
is er geen vrije wil meer zodat Jezus’ kruiswoord niet meer van toepassing is: “Vader,
vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.” Zie ook de bijlage met een parabel
van de Heilige Birgitta van Zweden.
Als we in het ten kwade neigende lichaam 3) de Hemel en Hel konden waarnemen,
evenals God en de demonen, dan zouden we uit welbegrepen eigenbelang voor God
kiezen, niet uit liefde voor Hem maar uit angst voor het alternatief. Dan zou echter de
verheven positie van het één zijn met God niet verwezenlijkt kunnen worden volgens
Jezus’ hogepriesterlijk gebed: “…opdat zij één zijn zoals Wij één zijn (Jezus en de
Vader).” (Joh. 17:22) Uit puur eigenbelang handelen kwetst het liefdegebod en voldoet
niet aan het gezegde in de petrusbrief: “Wees heilig want IK ben heilig.” (Lev. 11:4445, 1 Pet. 1:16) Die heiligheid is noodzakelijk om tot goddelijkheid te geraken, onze
uiteindelijke lotsbestemming, in de zin van hoogste heiligheid en gelukzaligheid, en
dat gaat ver voorbij hetgeen wij thans kunnen hopen en ons voorstellen. (1 Kor. 2:9)

2 – Het is kamp Liefde tegen kamp Haat
De spelers die de duivel verzamelt voedt hij met haat. Er is zo ontzettend veel te haten
in deze wereld, voor vermeend of echt kwaad! En vergeet niet de jaloezie. Een door
1) Op het internet circuleren berichten dat de heersende elite (ook wel de ‘deep
state government’ genoemd) de wereldbevolking met miljarden wil verminderen. Op
de monumentale ‘Georgia Guidestones’ staat: “Houdt de mensheid onder een niveau
van 500.000.000 in eeuwige balans met de natuur.” Maar dat is een leugen. Alsof de
uitroeiing zich daartoe zou beperken! De verborgen elite stuurt inderdaad af op een
nucleaire holocaust. Als ze hun zin kregen zou volgens de rede over de eindtijd “geen
vlees behouden blijven”. (Mt. 24:22)
2) In het ‘Onze Vader’ gebed staat “verlos ons van de Boze”. Dat is een exorcismegebed
en moest daarom (onder duivelse inspiratie) worden afgezwakt tot het onpersoonlijke
‘het kwade’, waardoor het exorcisme werd afgezwakt. Deze foute vertaling bestaat al heel
lang.
3) Romeinen 8:7 zegt: “Het streven van het vlees staat vijandig tegenover God.
Het onderwerpt zich niet aan Gods Wet, en zelfs kán het dit niet.” (cf. Rom. 3:23)
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haat en jaloezie opgevroten persoon kopieert het karakter van Lucifer: hoogmoed, haat
en eigenliefde. Maar de overwinning staat vast. Ze zullen hen overwinnen “door het
Bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis.” (Op. 12:11) Het meest
opvallende is dat als de rampen over de wereld komen dat het door het Lam is, dus
Christus, die de rampen op aarde ontketent, en dat gebeurt telkens via een zegel dat
verbroken wordt. Bij het laatste en zevende zegel zijn het opeenvolgend zeven engelen
die een bazuin blazen als aankondiging van steeds weer nieuwe straffen.
Na de zesde bazuin staat er: “En ze bekeerden zich niet van hun moorden, hun toverij,
hun seksuele immoraliteit en diefstal.” (Op. 9:21) Impliciet wordt hiermee aangegeven
dat het de bedoeling is dat de mensen zich bekeren, dat wil zeggen dat ze van het tegenkamp overlopen of van toeschouwer medespeler worden in het kamp Liefde. Er staat
niet dat niemand zich bekeerde. Iedereen zal op dit scharnierpunt in de tijd moeten
besluiten of ze voor de ware aanbidding van God kiezen of voor een pseudo-religie die
ter Helle voert. Een besluit kan niet meer worden ontlopen. De aanbidding van God is
het belangrijkste thema. Satan heeft zich de aanbidding van de Schepper onrechtmatig
toegeëigend en heeft de kerken zover gekregen dat ze het ware Evangelie hebben laten
vallen; maar nu is dan eindelijk de tijd van herstel gekomen, de grote restoratie.
De Bijbel zegt aangaande Gods straffen:
«« Als voorlopers hebt U hen horzels gezonden om ze slechts langzaam uit
te roeien, al had U de zondaars in de oorlog aan de rechtvaardigen kunnen
overleveren of ineens vernietigen door grimmige dieren of op grond van een
streng bevel. Door niet ineens te straffen gunde U ze tijd tot bekering ofschoon
U wist dat hun geslacht verdorven was, dat de boosheid hun was aangeboren en
dat hun gezindheid in eeuwigheid niet zou veranderen. Hun nakomelingschap
was vanaf het begin vervloekt. Niet uit ontzag voor iemand gaf U uitstel aan
hun zondestraf, want wie durft zeggen: “Wat doet Gij?” En ook, wie zal zich
verzetten tegen uw oordeel? »» (Wijsheid van Salomon 12:8-12)
Zeg niet dat bekering door straf onmogelijk is. Na de tsunami, die Japan in 2004 trof,
noemde de gouverneur van Tokio dit Gods straf voor het Japans egoïsme; Shintaro
Ishihara is een der meest populaire en controversiële Japanse politici.(5) Hij zei: “De
Japanse politiek is misvormd door egoïsme en populisme. We moeten de tsunami uitbuiten ter verbanning van het egoïsme dat zich over een lange tijd als een roest aan het
Japanse volk heeft vastgehecht. De ramp is een ‘tembatsu’ – een goddelijk gericht –
maar ik voel mee met de slachtoffers.” Die uitspraak werd hem hoogst kwalijk genomen en later heeft hij daarvoor zijn excuses aangeboden. Het getuigt wel van het
mechanisme dat in werking treedt als de mens met calamiteiten wordt geconfronteerd.
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen de vóóroordelen en het eindoordeel,
zoals aangekondigd in Openbaring 11:18: “De tijd van de heidenen om te worden
geoordeeld is gekomen: om te belonen de profeten, uw dienaars, de heiligen, die uw
Naam vrezen, klein en groot, om te verderven die de aarde verdierven!” De vóóroordelen geschieden als het spel nog gaande is. Lokaal, voor regio’s met bewoners die in
Gods ogen reeds hopenloos waren, zijn er reeds eindoordelen die als zovele Sodoms en
Gomorra’s waarschuwend de vinger opsteken. Het mondiale cataclysme geschiedt
nadat de scheidsrechter de wedstrijd heeft afgefloten; de spelers ruimen het veld, de
heiligen worden opgenomen want het getuigenis kan en hoeft niet meer te worden
gegeven. En dan, niet onmiddelijk – om laatkomers nog tijd tot bekering te geven –
zullen de verstokten, die zich met demonen hebben ingelaten en onbekeerlijk zijn, in
de afgrond worden geworpen. Dat laatste doet denken aan het Azteekse balspel waarbij
de verliezende partij werd gedood.
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Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël
De Heilige Aartsengel Michaël verscheen 29 sept. 2011 aan Mario d’Ignazio
van Brindisi, Italië, terwijl hij als krijger gekleed was. Zijn zwaard was een vurige
vlam die de duisternis verdreef op een blauwe wereldbol, en hij zei:
“Lof en zegen aan de Eeuwige. ‘Kleine van de Eik’ loof je Heer omdat je
geroepen bent om in zijn heiligmakende geest te getuigen van zijn heilige naam.
O, gij die gelooft in mijn hulp en bescherming, aanroep mij vaak met dit gebed
dat ik vandaag onthul:
Heilige Aartsengel Michaël,
machtige hemelse strijder,
help ons met uw zegen,
bevrijd ons door uw macht,
verdedig ons met uw hemelse legermacht.
Aan u vertrouwen wij ons toe,
bescherm ons en neem ons mee naar het hoogste goed.
Heilige Michael, onze hemelse bewaker,
kom ons te hulp en vertroost ons,
O bewaker van degenen die geloof hebben,
vervul ons met de liefde van de Vader,
de vrede van de Zoon,
de genade van de Heilige Geest.
Mijn zegen zal elke keer neerdalen als jullie mijn gebed bidden. Ik zend mijn
engelenscharen om jullie leven te beschermen en jullie te leiden naar de Hemel,
waar jullie verwacht worden aan de poorten van het heilige Jeruzalem. Ik zal
jullie helper zijn en mijn bescherming zal nooit ophouden voor de mensen die
mij aanroepen en eerbied hebben voor mij, de gezant van de Allerhoogste, de
Engel van Vrede.”

De opname, weggeplukt of opgenomen worden op de wolken, houdt verband met Gods
oordeel via cataclysmische natuurkrachten, en is een controversieel Bijbels thema. Het
staat vermeld in 1 Thessalonicenzen 4:15-17: 4)
«« Wij die leven en achterblijven tot aan de komst van de Heer, wij zullen de
gestorvenen zeer zeker niet vóór gaan. Want op een teken, op het geroep van de
aartsengel en de bazuinstoot van God zal de Heer (Jezus Christus) zelf uit de
hemel neerdalen. Allereerst zullen zij verrijzen die in Christus zijn gestorven;
eerst dan zullen wij die leven en achterblijven samen met hen worden weggeplukt
(harpazo) op de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. En zó zullen wij altijd bij
de Heer blijven. »»
Deze opname geschiedt direct voordat Gods oordeel over de wereld raast, als het
getuigenis van de heiligen geen zin meer heeft. God wil hen niet nodeloos laten lijden,
want “het zou verre van God zijn zo te handelen dat de goeden samen met de kwaden
worden gedood, zodat de rechtvaardige hetzelfde lot treft als de kwaaddoener.” (Gen.
18:25) Dan zal het getuigenis uitsluitend komen van Gods schrikwekkend strafgericht.
Het is een Bijbels thema: Noach en de zijnen werden opgenomen op het water, het
volk dat door de Rode Zee trok werd op het land opgenomen, Lot en de zijnen op de
berg, en de twee nog komende opnamen (die van de doden eerst en dan de levenden)
4) Shintaro Ishihara meest controversiële uitspraak dateert uit 1990 toen hij beweerde
dat “De Verkrachting van Nanking” door de Chinezen was verzonnen om de Japanners
in een kwaad daglicht te stellen. De slachting van de Chinezen en de tegen hen begane
wreedheden, eind 1937-begin ‘38, vond plaats tijdens de tweede Sino-Japanse oorlog.
Het Japanse barbarisme aldaar begaan overstijgt ons bevattingsvermogen. Zie: “The
Rape of Nanking: The Forgotten Holocaust of World War II” van Iris Chang # 1997.
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zullen op de wolken zijn. Enoch en Elia werden opgenomen – zijn nooit gestorven – en
wachten sindsdien op een onbekende plaats om pas tegen het eind terug te komen om
de Antichrist een lesje te leren. Hij zal ze ten slotte een menselijke dood laat sterven
want er staat in het Boek Openbaring (11:11-12): “Maar na drie en een halve dag voer
in hen een levensgeest uit God en gingen ze rechtop staan. Grote schrik viel neer op
allen die hen zagen. En ze hoorden een machtige stem uit de hemel, die tot hen riep:
‘Stijgt op hierheen!’ Toen stegen ze in een wolk ten hemel op.”
Volgens het profetisch getuigenis van de Amerikaan Ken Peters (Youtube: “I saw the
tribulation”) zal direct na de opstanding van de doden de Antichrist op het toneel
verschijnen. Het zal met groot geweld een letterlijk opstaan uit het graf zijn die gaten
in de grond slaat. Eerst ná het regime van de Antichrist zal volgens deze profetie de
opname van de levenden zijn. Het is logisch dat de gecremeerden niet zullen meedoen
aan de opstanding uit de doden, alhoewel er tegenwoordig veel kerken zijn die op hun
gewijde grond een columbarium (urnenmuur) hebben geplaatst. Dat ligt wel in Gods
almacht, maar God laat niet met zich sollen.5)
Als in Zacharia 13:8 staat dat tweederde in het land van Israël wordt uitgeroeid, zal dat
natuurlijk ná de opname zijn. Misschien wordt tegen die tijd 80% van het volk van
Israël weggeplukt die tegen die tijd hun Messias zal hebben herkend. Daarna blijft 20%
over van wie 13% wordt uitgeroeid. En gaat het verder in het volgende vers: “Dat
derde deel (dat overblijft) zal Ik (God) door het vuur laten gaan; ze smelten zoals men
zilver smelt; ze louteren zoals goud wordt gelouterd. Dan zal het mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren. Dan zal Ik zeggen: Dit is mijn volk. En zij zullen zeggen:
Jahweh is mijn God!” We mogen ervan uitgaan dat het er velen zijn die zullen worden
opgenomen, want steeds meer mensen zullen de tribune hebben verlaten om mee te
doen. De 80% die tegen die tijd worden opgenomen is geenszins overdreven. Het is
duidelijk dat terwijl de tribune vol toeschouwers zat in het begin van het ‘Gottesspiel’,
met op het veld weinig spelers, dat tegen het einde juist het omgekeerde geldt. Het gros
zal tegen die tijd dankzij Gods handelend optreden hebben gekozen voor God, en
slechts een kleine schare voor zijn tegenstander. Het netto percentage dat wordt uitgeroeid ligt dus veel lager.
Volgens de parabel van het kaf en het koren vindt steeds meer een scheiding der geesten plaats: de middenmoot (de toeschouwers) zal bijna geheel verdwenen zijn. Het is
op het eind onmiddelijk te zien wie bij welk kamp hoort, reeds aan hun manier van
lopen maar vooral aan hun blik. Volgens de herhaalde bevestigingen in het Boek der
Waarheid mogen we ervan uitgaan dat de meesten tegen die tijd in het kamp Liefde
zitten. De volgende verzen hebben betrekking op deze schifting. Matheüs 13:30: “Laat
beide, het tarwe en het onkruid, opgroeien tot de oogst. In de oogsttijd zal Ik tot de
maaiers (de engelen en ook de gevallen engelen) zeggen: Verzamel eerst het onkruid
en bind het in bussels om het te verbranden, maar breng de tarwe in mijn schuur.” En
Matheüs 3:12 (bij monde van Johannes de Doper): “Hij heeft zijn wan in de hand en
zal zijn dorsvloer zuiveren. Hij zal de tarwe verzamelen in de schuur maar het kaf verbranden in onuitblusbaar vuur.” Het kaf, beter bekend als dolik, is een onkruid dat
5) Crematie past niet binnen de Joods-Christelijk praktijk. In het Oude Testament is
wel eens sprake van verbranding zoals bij Achan, maar dan bleven de botten ongedeerd,
terwijl bij crematie ook de botten tot as vergaan. In 1 Koningen 13:2 en 2 Koningen
23:16, 20 is cremeren een straf. In Numeri 24:8 wordt de vergruizing van mensenbotten
als iets heel ergs beschouwd, net als in Micha 3:2. Vergruizing en door crematie tot as
brengen komen op hetzelfde neer. Trouwens, na verbranding van de lijken onder de
extreme termperatuur van 800 tot 1000 ºC gaan de gecremeerde overblijfselen in een
mixer om er fijn poeder van te maken. En dan hebben we het nog niet over de strenge
kerkelijke veroordeling van crematie. Pas sinds het Vaticaans Concilie uit de jaren zestig
van de 20e eeuw zijn de bedienaren van de Roomse Kerk daar anders over gaan denken.
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tijdens het groeiproces heel moeilijk van het goede graan valt te onderscheiden. Pas
tegen de oogsttijd kan het makkelijk worden verwijderd.
Na dit Gottesspiel zal het gehavende speelveld worden hersteld en tot paradijselijke
parken omgetoverd. Terwijl het eindoorddel door de natuurkrachten werd veroorzaakt
zal de dageraad wonderbaarlijk zijn. Het moge duidelijk zijn dat het speelveld de hele
aarde voorstelt. En staat er aan het eind van het voorlaatste hoofdstuk van het Boek
Openbaring: “Nooit zal er iets ingaan dat onrein is, noch die gruwelen pleegt of leugens spreekt, maar zij alleen die in het levensboek van het Lam staan opgetekend.” En
Israël? God zal Israël opnieuw tooien, haar mooie kleding geven, en haar hart zal het
sieraad zijn van een lief en zacht karakter.
Een interessante waarneming is dat de straffen crescendo gaan. In het begin van de
rampen herkennen alleen de gelovigen hier Gods hand in, dat hen ertoe aan moet zetten
om te getuigen en voor de wereld te bidden. Zij worden net als Ishihara weggehoond.
Maar bij het toenemen van de ernst en frequentie van de rampen worden steeds meer
mensen wakker. Dat gebeurt niet zomaar, want de Heilige Geest doet zijn werk “om de
mensen te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel.” (Joh. 16:8) Het getuigenis
van de gelovigen blijft immens belangrijk om het werk van de Heilige Geest vrucht te
laten dragen. Het is immers dankzij het gevleugelde woord dat mensen de knie buigen.
Het woord, niet alleen van God maar ook van ons, is kracht en medium van creatie.

3 – Indien het Vrederijk nu zou beginnen…
Indien het Vrederijk nu aanving zouden maar bitter weinig mensen gered worden. Het
is daarom dat de wedstrijd nog niet is beëindigd. God heeft nog een paar troeven achter
de hand, daar ben ik zeker van, die tot de bekering van velen zal leiden. Gods toorn,
laten we wel wezen Gods ‘gerechtvaardigde’ toorn, is dankzij de gebeden der heiligen
met genade omkleed. We kunnen nu, anders dan in de oudtestamentische bedeling, op
Jezus zien. Alhoewel God straft heeft Hij de zondaar lief en zoekt zijn redding. De Hel
is toch niet voor ons gecreëerd? Uw toorn, o God, zou alles verwoesten zonder een
spoor achter te laten. De hitte van uw adem zou de aarde doen ontvlammen en tot een
troosteloze woestijn maken! Daarom, wees ons genadig, God, en verzacht uw oordeel
over ons! Ik zoek naar licht om te begrijpen, maar duisternis omvloerst de aarde. We
stellen al onze hoop op U. Denk aan de harten die zich in U verheugen en waarin U
zich verheugt! Denk aan hen die in U geloven en laat uw hand ons niet met kracht
slaan. Wij en onze vaderen hebben gezondigd. Met schaamrood op de kaken buigen we
in het stof voor U neer. Aanhoor ons gebed, al zijn ook wij arme zondaars. Sla vandaag
opnieuw met het leger van uw heilige engelen de slag van de Heer, zoals U eens tegen
Lucifer, de heerser van de trotse rebellen en zijn aanhang van afvallige engelen, gestreden heeft! Ze hadden niet de kracht U te weerstaan en werden op de Aarde gesmeten.
Als het smerigste rioolwater giet deze boze draak nu zijn gif van boosheid uit, namelijk
de geest van leugen, goddeloosheid en kwaadsprekerij, de vieze adem van onkuisheid
en iedere vorm van zonde en gemeenheid, op mensen van bedorven geest en hart.
Breng onze gebeden tot voor het Aangezicht van de Allerhoogste opdat spoedig de
grote barmhartigheid van onze Heer op ons neer moge komen, waarop de draak, de
oerslang, die niets meer is dan de duivel en Satan, zal worden verslagen en geboeid
met kettingen in de Hel geworpen opdat hij de volkeren niet langer kan misleiden.
Hubert Luns
[Gepubliceerd in “Profetisch Perspectief”, winter 2017 – Nr. 97]
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.APPENDIX 1.

Een Godsoordeel over Martinique
In Saint Pierre op het eiland Martinique stak men met het carnaval van 1902 de draak
met alles dat met het geloof te maken had. De burgermeester besloot toen op Pasen 30
maart een processie door de straten te houden met een gekruisigd varken, waartoe aanplakbiljetten werden opgehangen. Toen de vulkaan Pelée, de ‘oude vader’ genoemd,
op 25 april actief begon te worden zag men niet het verband en iedereen werd gesust
met de gedachte dat er niks aan de hand was, ondanks het feit dat in de dagen die
volgden het stadje door zwavelstank werd geteisterd en vogels dood neervielen wegens
de verpeste lucht. De leraar van de plaatselijke school, een zekere M. Landes, stelde de
bevolking nog op 7 mei gerust en vertelde dat Saint Pierre niets te vrezen had net als
Napels niets te vrezen heeft van de Vesuvius. En toen gebeurde het de volgende dag,
op Hemelvaart, dat de vulkaan in vier uitbarstingen ontplofte waarbij in pyroclastische
stromen verschrikkelijk hete as en stenen neervielen. Daardoor kwamen naar schatting
28 tot 40 duizend mensen om het leven. Een deel van de oorspronkelijke bewoners was
reeds gevlucht, maar hun aantallen werden ruim aangevuld door vluchtelingen van
woonoorden rondom de vulkaan en ook door anderen die aan de verkiezingen op 10
mei voor een gouverneur van het eiland wilden meedoen.
Slechts drie overleefden de ramp: de jonge schoenmaker Léon Compère-Léandre vond
een toevlucht vanaf de grens van St. Pierre in het dorp Fonds-Saint-Denis; het meisje
Havivra Da Ifrile probeerde te ontsnappen in een beschutting in de buurt van de kust
maar werd in zee gesleurd waar zij dagen later werd gered; de 25-jarige stuwador
Louis-Auguste Cyparis, die de bekenste van de drie werd. Hij overleefde in zijn kleine
gevangeniscel en raakte bekend als de ‘Samson van St. Pierre’, die was aangeworven
bij het Barnum & Bailey Circus waar hij zijn verhaal telkens opnieuw vertelde.
Informatie hierover op het internet over de religieuze dimensie van deze catastrofe is
heel moeilijk te vinden omdat dit onder bijgeloof wordt geschaard, maar de zeer gerespecteerde Zuid Afrikaanse dominee Erlo Stegen, die niets heeft van een dweper, heeft
dit als thema voor een van zijn preken gebruikt. Stegens motto is: “Een opwekking
bestaat niet uit kerken die vol zijn van mensen, maar uit mensen die vol zijn van God.”
God is nog steeds dezelfde God als de God die Sodom en Gomorra met een zwavelregen verwoestte. Maar waarom doet God dat dan niet nú met onze wereld terwijl onze
zonden die van Sodom en Gomorra overschreiden? Dat is dankzij het Heilig Misoffer
waardoor God via Christus’ Kruisoffer onze aarde beziet. Wees geen spotters zoals zij
die het leven van Noach moeilijk maakten, want die spotters hebben daar een zware tol
voor moeten betalen, net als de spotters van Sint Pierre.

n
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.APPENDIX 2.

Wie luistert naar het reddingsplan?
BOEK DER WAARHEID – Boodschap van MDM van 7 september 2012

Deze Missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch
oceaanschip. Vele zielen worden gewaarschuwd over het gevaar en vooraf
ingelicht omtrent het reddingsplan. Indien ze luisteren zullen ze niet alleen
zichzelf redden maar ook de levens van hun eigen families en vrienden.
Velen zullen niet luisteren en zeggen: “Welk gevaar?” Zij zullen niet willen
weten van de reddingssloepen omdat ze niet geloven dat het schip gaat
zinken. Neen, zeggen zij, dit is een valse waarschuwing, een vals alarm.
Maar wanneer de tijd naderbij komt en de laatste dagen er duidelijk
aankomen, zullen ze zich verdringen en overal naar een veilige plek zoeken.
Ze zullen rennen en zich verbergen voor de explosie als de bergen in de zee
gaan zinken en de lucht bloedrood wordt. Zij zullen echter niet ontsnappen.
De zondaars die verschrikkelijke zonden hebben begaan tegenover mijn
Vader en die weten hoe zwart hun zielen zijn, zullen verloren zijn. Zij, die
partij kozen voor het Beest, zullen in die fase proberen uit zijn klauwen te
ontsnappen. Want dan pas zal de Waarheid hun eindelijk beginnen te dagen,
maar zij zullen geen recht op het Licht hebben. Alleen de duisternis zal hun
pijn verminderen. Die zal ze echter ook meedogenloze terreur en lijden
teweegbrengen.
Weiger nooit de hulp die jullie nodig hebben om jullie zielen voor te bereiden.
Jullie moeten aanvaarden dat de boosaardigheid in de wereld moet worden
uitgeroeid.
Die zondaars die weigeren te veranderen, zelfs nadat zij de Waarheid van
het Woord van God hebben ontvangen, zullen de laatste strijd niet overleven.
Zij zullen samen met het Beest in de vuurpoel geworpen worden, en dat zal
niet het einde van hun lijden zijn. Dat zal pas het begin zijn.
Tot diegenen die spotten met mijn pogingen om jullie zielen voor te bereiden
– jullie zullen elke kans krijgen om tot Mij te komen. Elke poging zal worden
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ondernomen om jullie te redden. Als jullie mijn Hand niet aanvaarden, de
reddingssloep die jullie nodig hebben om boven water te blijven, zullen jullie
in smart wegzinken. Alleen de gebeden van anderen kunnen jullie dan
redden.
De aarde ziet eruit zoals zij er eeuwenlang heeft uitgezien. De lucht ziet er
hetzelfde uit. De zon schijnt zoals zij altijd heeft gedaan. De maan schijnt in
een heldere nacht en de mens houdt van verbazing nog steeds de adem in
voor Gods Schepping. Maar de veranderingen zijn reeds begonnen. Tot hen
die waakzaam zijn zeg Ik dit: “Jullie kennen en voelen de verandering. Doe
jullie plicht en gebruik gebed opodat de ogen van de mensheid opengaan
voor de Waarheid en de harten van allen zich voor de Liefde van God
openen.”
Het zal door Gods Liefde voor al zijn kinderen zijn en door het antwoord van
zijn kinderen op zijn Oproep, dat het menselijk ras wordt gered.
Jullie Jezus

t
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.APPENDIX 11.

Dr. Roberto De Mattei over
‘Het Oordeel van God in de Geschiedenis’

Op 21 en 22 mei 2020 werd in Rome een (online) Life Forum gehouden met diverse
sprekers over diverse onderwerpen. Stof tot nadenken geeft de verhandeling van
Roberto de Mattei over of en hoe God oordeelt. Immers dat oordeel van God wordt
door velen binnen de Kerk tegenwoordig ontkend, ondanks de talloze uitspraken van
de Schrift en de continue Traditie van de Kerk.

“Terra infecta est ab habitatoribus suis, propter hoc maledictio vastabit terram.” (De
aarde is door haar bewoners besmet; vanwege de vloek wordt de aarde vernietigd.) –
Jesaja 24:6. In het tijdperk van het coronavirus heeft iedereen het over van alles en nog
wat, maar er zijn bepaalde onderwerpen die taboe zijn, vooral in de Katholieke wereld.
Het primaire verboden onderwerp is dat van het oordeel en de goddelijke vergelding in
de geschiedenis. Het feit van deze censuur is een goede reden om het argument nader
te bekijken.
Het Rijk Gods en zijn Gerechtigheid
We beginnen niet in het Oude Testament, waar veel verwijzingen zijn naar goddelijke
kastijdingen, maar met de woorden van Onze Lieve Heer zelf die tegen ons zegt:
“Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al de rest zal u in de schoot
worden geworpen.” (Mt. 6:31-33) Deze woorden van het Evangelie zijn een levensprogramma voor ieder van ons en ze herinneren ons aan een van de zaligsprekingen:
“Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd
worden.” (Mt. 5:6)
Het rechtvaardigheidsgevoel is een van de eerste morele zintuigen van onze rede: filosofen definiëren het als de neiging van de wil om aan iedereen het hem toekomende te
geven. Het verlangen naar gerechtigheid ligt in het hart van ieder mens. We zoeken niet
alleen wat waar, goed en mooi is, maar ook wat rechtvaardig is. Iedereen houdt van
gerechtigheid en verafschuwt onrecht. En omdat de wereld vol onrechtvaardigheid is,
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en de menselijke gerechtigheid zoals die door de rechtbanken wordt toegepast altijd
onvolmaakt is, streven we naar een volmaakte gerechtigheid – een gerechtigheid die
niet op aarde bestaat en die alleen in God kan worden gevonden.
Het beroemdste proces in de geschiedenis is die van Onze Heer Jezus Christus, dat het
meest flagrante onrecht aller tijden bekrachtigde. God in zijn oneindig rechtvaardigheid geeft ieder mens onfeilbaar zijn eigen gerechtigheid. De schoonheid van het universum bestaat uit zijn orde, en die orde is het koninkrijk van de gerechtigheid, want
orde betekent elk ding op zijn plaats zetten en gerechtigheid betekent ieder zijn eigen
gerechtigheid geven: unicuique suum (ieder het zijne), zoals het Romeinse recht zegt.
Gods Oneindige Rechtvaardigheid
De oneindige rechtvaardigheid van God manifesteert zich in twee verschillende oordelen die de mens op het einde van zijn leven wachten: het bijzondere oordeel, waaraan elke ziel op het moment van zijn dood wordt onderworpen, en het algemene oordeel, waaraan alle mensen na het einde van de wereld in lichaam en ziel zullen worden
onderworpen. Dat is het geloof van de Kerk: ieder mens zal aan het eind van zijn leven
voor God verschijnen om ofwel de beloning ofwel de straf van de Heer en Opperste
Rechter te ontvangen. Het is om deze reden, zegt Sirach (Pred. 38): “Memor est judicii
mei, sic enim erit et tuum.” (Denk aan mijn oordeel want zo zal ook uw oordeel zijn.)
Pater Garrigou-Lagrange legt uit dat de ziel in het betreffende oordeel geestelijk
begrijpt dat zij door God wordt beoordeeld en dat zijn geweten in dat goddelijke licht
hetzelfde goddelijke oordeel uitspreekt. “Dit gebeurt op het eerste moment dat de ziel
van het lichaam wordt gescheiden, en daarom is het waar om te zeggen dat als een
persoon dood is, die persoon ook wordt geoordeeld. Het vonnis is definitief en de uitvoering van het vonnis is onmiddellijk.” (a)
Gods oordeel is anders dan van een mens. Zo is er het beroemde geval van Raymond
Diacres, de gewaardeerde professor van de Sorbonne, die in 1082 stierf. Een groot
aantal mensen woonde zijn begrafenis bij in de kathedraal van de Notre Dame in
Parijs, waaronder zijn leerling de heilige Bruno van Keulen. Tijdens de plechtigheid
had een verontrustende gebeurtenis plaats die door de Bollandistische geleerden in al
zijn bijzonderheden werd onderzocht. Het lichaam van Diacres werd in het midden van
het middenschip van de kerk gelegd en slechts bedekt met een eenvoudige doek, zoals
in die tijd gebruikelijk was. De begrafenisrituelen begonnen en gingen door totdat de
priester de rituele woorden sprak: “Antwoord mij: hoeveel ongerechtigheden en zonden hebt ge…” Op dat moment zei een grafstem van onder het lijkkleed: “Door het
rechtvaardige oordeel van God ben ik beschuldigd!” Het lijkkleed werd onmiddellijk
van het lichaam gehaald maar de dode man lag er koud en roerloos bij. Het begrafenisritueel, dat onverwacht was onderbroken, werd onmiddellijk hervat te midden van het
tumult van de hele gemeenschap. De vraag werd herhaald en de dode man schreeuwde
nog harder dan voorheen: “Door het rechtvaardige oordeel van God ben ik veroordeeld!” De ontzetting van de aanwezigen bereikte zijn hoogtepunt. Enkele artsen
gingen naar het lichaam en bevestigden dat hij echt dood was. Te midden van de algemene schrik en verbijstering besloten de kerkelijke autoriteiten de begrafenis uit te
stellen tot de volgende dag. De volgende dag werd de begrafenisplechtigheid herhaald,
waar men tot dezelfde vraag in de rite kwam: “Antwoord mij: hoeveel ongerechtigheden en zonden heb ge…?” Dit keer ging het lijk onder het lijkkleed overeind zitten
en riep luidkeels: “Door het rechtvaardige oordeel van God ben ik voor altijd tot de
Hel veroordeeld!” (b) Geconfronteerd met dit vreselijke getuigenis werd de begrafenis
stopgezet. Er werd besloten dat het lichaam niet op de gemeenschappelijke begraafplaats mocht worden begraven. Op de kist van de verdoemde man werden de woorden
geschreven die hij zal spreken op het moment van de opstanding: “Justo Dei judicio
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accusatus sum; Justo Dei judicio judicatus sum: Justo Dei judicio condemnatus sum.”
(De beschuldiging, de beoordeling, het vonnis – dit is wat de onverlaat wacht op de
dag van het Algemene Oordeel.)
Daarom zegt de Heilige Augustinus in “De Stad van God”: “Al degenen die uiteraard
zullen sterven, moeten zich niet zozeer zorgen maken over hoe ze zullen sterven, maar
over de plaats waar ze gedwongen zullen worden om na de dood heen te gaan.” (c) En
deze plaats, dat moeten we erbij zeggen, is of de Hemel of de Hel.
De Boodschap van Fatima opent met het angstaanjagende visioen van de Hel en herinnert ons eraan dat ons leven op aarde een serieuze aangelegenheid is omdat het ons
stelt voor een dramatische keuze: Hemel of Hel, eeuwig geluk of eeuwige verdoemenis. Naargelang onze keuze zullen we worden geoordeeld op het moment van onze
dood, en het vonnis zal als het eenmaal is uitgesproken definitief zijn.
Het Algemeen Oordeel
Maar er wacht ons een tweede oordeel na de dood: het algemeen oordeel. Het bestaan
van een algemeen oordeel dat eens op het bijzondere oordeel zal volgen is een geloofsartikel. De Heilige Augustinus vat de leer van de Kerk met deze woorden samen:
“Niemand kan twijfelen of ontkennen dat Jezus Christus, zoals de Schrift verkondigt,
het algemeen oordeel zal uitspreken.” (d) Het zal het Laatste Oordeel zijn waaraan
niemand ontsnappen kan.
In het uur van het Algemeen Oordeel zal Jezus Christus, de Godmens, aan de hemel
verschijnen, voorafgegaan door het Kruis en omringd door heerscharen van engelen en
heiligen, en Hij zal gezeten zijn op een troon van majesteit. (Mt. 24:30-31, 25:30) De
rol van rechter is aan hem door zijn Vader gegeven, zoals Jezus zelf aan ons in het
Evangelie openbaart: “Door mijzelf kan ik niets doen; Ik oordeel naar wat Ik hoor, en
mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn eigen wil, maar de wil van Hem
die mij gezonden heeft.” (Joh. 5:30)
Maar waarom is er een algemeen oordeel nodig als God elke ziel onmiddellijk na de
dood oordeelt en het algemeen oordeel slechts het vonnis bevestigt dat al in het bijzonder oordeel is uitgesproken? Is één oordeel niet voldoende?
Thomas van Aquino zegt daarop: “Ieder mens is een persoon op zichzelf en hij is tegelijkertijd een deel van het gehele menselijke ras; daarom moet hij een dubbel oordeel
ondergaan: een bijzonder oordeel na zijn dood, wanneer hij krijgt naar wat hij in zijn
leven heeft gedaan, hoewel niet helemaal, omdat hij het niet voor het lichaam maar
voor de ziel zal krijgen; maar er moet nog een ander oordeel komen overeenkomstig
het feit dat wij deel uitmaken van het menselijke ras: het algemeen oordeel van het
gehele menselijke ras door de scheiding tussen de goeden en de kwaden.” (e)
De ‘engelachtige leraar’ legt in een andere passage uit dat het tijdelijke leven van de
mens weliswaar eindigt met de dood, maar in de toekomst op een bepaalde manier
doorgaat, omdat hij blijft leven in de herinnering van mensen, te beginnen met zijn
kinderen. Bovendien gaat het leven van de mens door in de effecten van zijn werken.
Zo zegt hij: “Door de bedriegerij van Arius [die de leer van de Heilige Drieëenheid
ontkende] en die van andere bedriegers, zal het ongeloof welig tieren tot aan het einde
van de wereld. En tot dan toe zal ook het geloof zich uitbreiden dankzij de prediking
van de apostelen.” (f)
Het oordeel van God eindigt dus niet direct na de dood, maar strekt zich uit tot aan het
einde der tijden, omdat de goede invloed van de heiligen en de kwade invloed van de
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verworpenen zich uitstrekt tot aan het einde der tijden. De Heilige Benedictus, de Heilige Franciscus en de Heilige Dominicus zullen het verdienen om te worden beloond
voor al het goede dat hun werk tot aan het einde van de wereld heeft bewerkt, terwijl
Luther, Voltaire en Marx zullen worden gestraft voor al het kwade dat hun werk tot
aan het einde van de wereld heeft bewerkt. Om deze reden moet er een eindoordeel
komen waarin alles over ieder mens afzonderlijk, op welke manier dan ook [wat alleen
God kan overzien in afweging van de niet gerealiseerde daden], perfect en duidelijk zal
worden beoordeeld. In het bijzonder oordeel zal ieder mens vooral worden geoordeeld
over de gerechtigheid van de intentie waarmee hij [ten goede of ten kwade] heeft gehandeld. [Het goede doen met de verkeerde intentie draagt niet bij tot ons eeuwig heil,
terwijl het foute met een goede intentie verdienstelijk kan zijn.] In het universele oordeel, echter, zullen zijn daden objectief worden beoordeeld, vooral ten aanzien van de
gevolgen die ze op de brede samenleving hebben gehad.
Na het onmiddellijke oordeel voor God op het moment van de dood is het noodzakelijk
dat er ook een openbaar oordeel komt, niet alleen voor God, maar voor alle mensen,
alle engelen, alle heiligen en de Heilige Maagd Maria, want, zoals het Evangelie zegt:
“Niets is verborgen dat niet geopenbaard zal worden; niets geheim dat niet geweten
zal zijn.” (Luk. 12:2) Het is juist dat degenen die dankzij het lijden en de vervolgingen
de Hemel hebben veroverd, verheerlijkt zullen worden, terwijl de vele goddelozen en
perverse mensen die in de ogen van de mensen een gelukkig leven hebben geleid, in
het openbaar aan de kaak gesteld zullen worden. Pater Schmaus zegt dat het uiteindelijke oordeel de waarheid of de valsheid van de culturele, wetenschappelijke en artistieke werken van de mensen zal onthullen: de waarheid of de valsheid van de filosofische richtlijnen, de politieke instellingen en de religieuze en morele krachten die de
geschiedenis hebben bewogen; de betekenis van de verschillende sekten en ketterijen,
van oorlogen en revoluties. (g) De lichamen van Arius, Luther, Robespierre en Marx
zijn al tot stof vergaan, maar op de dag van het oordeel zullen hun boeken, beelden en
namen in het openbaar moeten worden verguisd.
We voegen hieraan toe dat ieder mens geboren is en in een natie leeft en dat zijn activiteit bijdraagt aan de omvorming van de naties en volkeren waarin hij ten goede of ten
kwade leeft, en dat deze naties en volkeren zullen worden beoordeeld in hun cultuur,
instituten en wetten. Om deze reden zegt het Evangelie dat wanneer de Zoon des Mensen in zijn glorie komt “alle naties voor Hem zullen worden verzameld, en Hij zal ze
van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de
schapen ter rechterzijde en de bokken ter linkerzijde plaatsen.” (Mt. 25:31- 46)
Het oordeel zal dus niet alleen over individuele mensen en individuele engelen worden
uitgesproken. Ook volkeren zijn geroepen om de plannen van de Goddelijke Voorzienigheid te vervullen en moeten zich daarom richten naar de Goddelijke Wil die het universum regeert en beheerst. Bij het universele oordeel zal worden geopenbaard of en in
hoeverre ieder volk de taak heeft vervuld die God het heeft opgedragen. (h) Monseigneur Antonio Piolanti schrijft: “Redenen van wijsheid houden bepaalde zaken door de
tijd geheim, maar op het eind zal de tijd zijn schat voor de ogen van de gehele vergadering moeten uitstorten. Alle maskers zullen vallen en het tevreden farizeïsme zal de
stempel dragen van een onuitwisbare schande.” (i) Het oordeel zal zich uitstrekken
over de gehele menselijke geschiedenis, die tot grotere glorie van God ten toon zal
worden gesteld. Het zal de triomf van de Goddelijke Voorzienigheid zijn die in de loop
der geschiedenis het lot van de mensen en de volkeren op een onzichtbare en ondoorgrondelijke wijze heeft geleid [waarbij niettemin de vrije wil onverlet is gelaten]. In de
aanwezigheid van dit definitief vonnis zal iedereen die in het dal van Josafat is verzameld het grootse oordeel verkondigen: “Iustus es, Domine, et rectum iudicium tuum.”
(U bent rechtvaardig, o Heer, en uw oordeel is gerechtigd.) – Psalm 118:137.
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Het bijzonder oordeel en het algemeen oordeel zijn de twee hoogste momenten waarop
Gods oordeel zich over mensen en volkeren manifesteert. Dit Goddelijke oordeel wordt
gevolgd door beloning of straf. Voor individuele mensen kan het loon of de straf ofwel
tijdens hun aardse leven ofwel in de eeuwigheid plaatsvinden, maar voor de naties, die
geen eeuwig leven hebben, kan het loon of de straf alleen in de loop der geschiedenis
worden gegeven. En omdat het algemeen oordeel de geschiedenis ten einde brengt, zal
Jezus Christus op dat moment de verschillende naties niet veroordelen tot eeuwige
straf, maar zal Hij de ogen van de hele verzamelde mensheid openen zodat ze zien hoe
elke natie in de loop van de geschiedenis is beloond of gestraft naar de mate van haar
deugden of zonden.
Het is belangrijk te begrijpen dat zowel voor het individue als voor de volken het algemeen oordeel het hoogtepunt van het goddelijke oordeel is, maar God beperkt zich niet
tot het oordeel alleen in dat uur: we mogen zeggen dat Hij oordeelt vanaf het scheppingsmoment [wat het begin der geschiedenis]. Op een punt in de geschiedenis is er
een oordeel – het oordeel van God over Lucifer en de opstandige engelen – net zoals er
bij de schepping van de mens een oordeel is over Adam en Eva. Vanaf die tijd tot aan
het einde der tijden houdt het oordeel van God over zijn schepselen niet op, want de
Goddelijke Voorzienigheid houdt het hele geschapen universum in stand [en andere
werelden zoals de Hemel] en voert die naar hun eindbestemming. Alle bewegingen van
de materiële, de morele en de bovennatuurlijke wereld worden door God gewild, met
uitzondering van de zonde, die alleen door het vrije schepsel kan worden gecreëerd.
Jezus zegt dat alle haren van ons hoofd zijn geteld. (Luk. 12:8) Nog meer is het waar
dat elk van onze daden, zelfs de kleinste, door God wordt beoordeeld. Maar God is niet
alleen oneindig rechtvaardig, hij is ook oneindig barmhartig. (j) Er is geen goddelijk
oordeel zonder barmhartigheid, net zoals er geen uiting is van goddelijke barmhartigheid zonder de meest diepgaande rechtvaardigheid. Misschien wel het mooiste voorbeeld van dit samengaan van rechtvaardigheid en barmhartigheid wordt ons gegeven in
de grote gave van het Sacrament van de Boete. In dit sacrament, waarin de zondaar
wordt beoordeeld en vrijgesproken, oefent de priester, die in Persona Christi handelt,
de rechterlijke macht van de Kerk uit, maar ook de moederlijke barmhartigheid van
God, die ons van onze zonden verlost. De gerechtigheid van God grijpt in om de orde
te herstellen door middel van de boetedoening die de zonde verdient, en de goddelijke
barmhartigheid manifesteert zich door middel van de vergeving van onze zonden waardoor God bevrijdt van de eeuwige straffen.
De Kastijding van de Volken
Wat voor de mens geldt, geldt ook voor volken. God is niet afwezig in de geschiedenis;
Hij is daar ook altijd in al zijn onmetelijkheid in aanwezig en er is geen punt of
moment van de geschapen tijd waarin Hij zijn Goddelijke gerechtigheid en barmhartigheid voor alle volken niet openbaart. Alle tegenslagen die de volkeren in de loop van
hun geschiedenis treffen, hebben een betekenis. Hun oorzaken ontgaan ons soms, maar
het is zeker dat de oorsprong van elk door God toegestaan kwaad in de zonde van de
mens ligt. De Heilige Prosper van Aquitanië, een leerling van de Heilige Augustinus,
zegt dat “vaak de oorzaken van de Goddelijke werking verborgen blijven en dat alleen
de gevolgen ervan worden gezien”. (k) Eén ding is zeker: wat de secundaire oorzaken
ook mogen zijn, God is altijd de eerste oorzaak: alles hangt van Hem af. Op dit punt
moeten we ons afvragen op welke manier God het gedrag van verschillende volkeren
en naties in de geschiedenis oordeelt en straft. Het antwoord van de Heilige Schrift,
van theologen en heiligen is eenduidig: “Tria sunt flagella quibus dominus castigat”
(De Heer kastijdt met drie plagen). Met oorlog, pest en hongersnood, legt de heilige
Bernardus van Siena uit, (l) straft God de drie belangrijkste ondeugden van de mensen
– hoogmoed, weelde en gierigheid: hoogmoed, wanneer de ziel in opstand tegen God
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komt, weelde wanneer het lichaam in opstand tegen de ziel komt, gierigheid wanneer
de geschapen dingen in opstand tegen de mens komen. (Op. 12:7-9, Gen. 6:5-7, Ps.
96:3) Oorlog is de straf voor de trots van de volkeren, epidemieën voor hun weelde, en
hongersnood voor hun gierigheid.
De Tekenen waardoor we weten dat de Oordelen Gods Nabij zijn
In zijn preken analyseert de Heilige Bernardinus psalm 119, waarin staat: “Tempus
faciendi dissipaverunt legem tuam.” (Het uur breekt aan voor de Heer om te handelen:
zij slaan schendig de hand aan uw wet.) – Psalm 119:126. In deze uitdrukking van de
psalmist onderscheidt de Heilige Bernardus drie fasen:
• Tempus – de tijd die de barmhartigheid van God aan de mensen geeft om hun wegen
te veranderen. Tijdens deze periode biedt God de zondaars de mogelijkheid dat de straf
wordt opgeschort, de straf herroepen, de overtreding vergeven en dat genade wordt
ontvangen. God wacht omdat Hij de bekering van de zondaars wenst. De tijd van
wachten kan lang zijn, maar heeft een grens. Als er in die tijd geen berouw komt, is
straf logisch en noodzakelijk.
• In de tweede fase bereidt God de bestraffing voor van de onbekeerlijke zondaars: dat
wordt uitgedrukt door de woorden “faciendi Domine” (Gods handelend optreden), die
volgens de Heilige Bernardinus “de bittere wraak en de strenge bestraffing van God”
samenvatten indien het volk niet wenst te veranderen. (m) De straf is echter een daad
van barmhartigheid van de Vader. Hij wenst niet de eeuwige dood van de zondaars,
maar hun leven, en door de plagen waarmee Hij hen slaat, probeert Hij nog steeds hun
bekering te bewerken. Het is de tijd waarin de bijl aan de wortel van de boom wordt
gezet: “Securis ad radicem arboris posita est.” (Mt. 3:10)
• De derde fase breekt aan als de overtreding voltooid is: “dissipaverunt legem tuam”
(ze overtreden uw wet). Het is het uur van het opnemen van de sikkel en het binnenhalen van de oogst, zoals de engel in het Boek Openbaring zegt: “Sla uw sikkel erin en
maai want het uur om te maaien is gekomen; overrijp is de oogst van de aarde.” (Op.
14:15)
Wat zijn de tekenen die erop wijzen dat de oogst rijp is? Sint Bernardinus noemt er in
totaal zeven: (n)
1. Het bestaan van vele afschuwelijke zonden, zoals in Sodom en Gomorra;
2. Het feit dat de zonde met volledige kennis van zaken en met weloverwogen
toestemming wordt begaan;
3. Dat deze zonden door heel het volk worden begaan;
4. Dat dit op een publieke en schaamteloze manier gebeurt;
5. Dat het gebeurt met alle genegenheid van het hart van de zondaars;
6. Dat de zonden met aandacht en zorgvuldig worden begaan;
7. Dit alles op een continue en volhardende manier.
Dit is het uur waarin God de zonden van hoogmoed, weelde en gierigheid bestraft met
de plagen van pest, oorlog en hongersnood. “Tempus faciendi Domine, dissipaverunt
legem tuam.” (Het is tijd om te handelen, o Heer, want ze hebben uw wet overtreden.)
Een andere grote heilige met een profetische stem waarin de Heilige Bernardine doorklinkt, is de Heilige Louis Marie Grignon de Montfort, die in zijn “Vurig Gebed voor
de Apostelen der Laatste Dagen” uitroept:
«« Het is tijd om te handelen, O Heer, ze hebben uw wet verworpen. Het is
inderdaad tijd om uw belofte te vervullen. Uw goddelijke geboden zijn met voeten
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getreden, uw Evangelie is terzijde geschoven, stromen van ongerechtigheid
overspoelen de hele aarde, het betreft zelfs uw dienaren. Het hele land is verlaten,
goddeloosheid heerst, uw heiligdom is ontheiligd en de gruwel der verwoesting
heeft zelfs de heilige plaats verontreinigd. God van de gerechtigheid, God van
wraak, laat Gij dan alles op dezelfde manier voortgaan? Zal alles op dezelfde
manier eindigen als Sodom en Gomorra? Zult Gij nooit uw stilzwijgen verbreken?
Zult Gij dit alles voor altijd tolereren? »»
Grignon de Montfort schreef deze woorden aan het begin van de achttiende eeuw.
Twee eeuwen later verschijnt de Heilige Maagd in Fatima om aan te kondigen dat als
de wereld God blijft beledigen, zij zal worden gestraft met oorlog, hongersnood en
vervolgingen van de Kerk en de Heilige Vader (de paus) en dat “verschillende volkeren zullen worden uitgeroeid”.
Maar is vandaag, honderd jaar na de verschijningen in Fatima, driehonderd jaar na de
dood van de Grignon de Montfort, de wereld opgehouden God te beledigen? Is de
Goddelijke wet misschien minder overtreden, het Evangelie minder ter zijde geschoven, het heiligdom minder ontheiligd? Zien we geen zonden die om wraak schreeuwen
voor Gods aangezicht, zoals abortus en sodomie – gerechtvaardigd, aangeprezen en
beschermd door de wetten van de volken? Hebben we niet gezien dat de Pachamamaafgod zelfs binnen de heilige gebieden van het Vaticaan wordt verwelkomd en vereerd? Moet dit alles nu niet door God worden geoordeeld? En moet wie God liefheeft
ook niet het uur van zijn gerechtigheid liefhebben en ernaar verlangen en het respectteren, zoals op de dag van het Laatste Oordeel? “Iustus es Domine, et rectum iudicium
tuum.” (U bent rechtvaardig, o Heer, en uw oordeel is gerechtigd.) – Psalm 118:137.
Waarom beseffen de volken niet dat Gods straffen nakend zijn?
Onder de Katholieken zijn er mensen die zeggen dat ze niet weten of dit een straf is of
een beproeving, wanneer een bepaald volk of een bepaalde natie getroffen wordt. Maar
in tegenstelling tot beproevingen die individuele mensen treffen, zijn rampen die naties
teisteren altijd straffen. Het kan gebeuren dat een deugdzame man veel moet lijden om
in zijn geduld te worden beproefd, zoals met Job. Het lijden dat de individuele mens in
zijn leven ondervindt is niet altijd een straf; vaker is het een beproeving die hem voorbereidt op het verkrijgen van het eeuwig geluk. Maar in het geval van naties is het
lijden als gevolg van oorlog, epidemieën of aardbevingen altijd een straf, omdat naties
geen eeuwig bestaan hebben. Zeggen dat een plaag ‘een beproeving’ voor een natie
zou kunnen zijn, is betekenisloos. Het zou een beproeving kunnen zijn voor individuele mensen van een bepaalde natie, maar niet voor de natie als geheel, omdat naties
hun straf in de tijd krijgen die hen op aarde gegeven is, niet in de eeuwigheid.
De straffen van een volk nemen toe in verhouding tot de zonden van dat volk. Naarmate
hun zonden toenemen, neemt bij de goddelozen ook de afwijzing van het idee van straf
toe, zoals Voltaire deed in zijn godslasterlijke gedicht over de ramp in Lissabon na de
vreselijke aardbeving die de hoofdstad van Portugal in 1755 verwoestte. De Kerk heeft
altijd gereageerd op de godslasteringen van de atheïsten door eraan te herinneren dat
alles wat gebeurt afhankelijk is van God en een betekenis heeft. Maar als het juist de
mannen van de Kerk zijn die het idee van de goddelijke straf ontkennen, betekent dit
dat de straf al aan de gang is en onherstelbaar. In de dagen van de uitbraak van het
coronavirus [in 2020] ging aartsbisschop Mario Delpini van Milaan zelfs zo ver door te
zeggen dat “het een heidens idee is om te denken dat God plagen stuurt”. In werkelijkheid maakt het denken dat God géén plagen stuurt iemand niet tot een heiden, maar
tot Atheïst [of agnosticus]. Het feit dat dit precies is wat veel bisschoppen over de hele
wereld denken, betekent dat het Katholieke bisschopsambt over de hele wereld is ondergedompeld in Atheïsme [of agnosticisme]. Dit nu is teken van een reeds aan de gang
zijnde Goddelijke kastijding.
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De Heilige Bernardinus legt uit dat des te meer de straf van God nadert, des te minder
de mensen die het verdienen zich ervan bewust zijn. (o) De reden voor deze blindheid
van geest is trots: “initium omnis peccati” (het begin van alle zonde) – Prediker 10:15.
Trots verduistert het verstand, voorkomt dat het ziet hoe dichtbij de vernietiging is, en
God wil door deze blindheid de hoogmoedigen vernederen. Met hulp van Bernardinus
kunnen we ook een regel uit het Boek der Psalmen interpreteren die door Paus Leo
XIII in zijn “Exorcisme tegen de Opstandige Engelen” is opgenomen: “Veniat illi
laqueus quem ignorat, et captio quam abscondit, apprehendat eum et laqueum cadat in
ipsum.” (Ps. 35:8) De vrije vertaling van deze passage zou kunnen luiden: “Laat de
strik komen, de val waar hij niet aan denkt. Laat de manoeuvre die hij verbergt hem
grijpen en laat hem vallen in zijn eigen valstrik van de dood.”
De Heilige Bernardinus zegt dat deze passage van de Psalmen onder drie aspecten kan
worden geïnterpreteerd. Ten eerste, vanuit het standpunt van God: “Veniat illi laqueus
quem ignorat.” (Laat hem gevangen worden in een strik die hij niet vermoedde.) –
Psalm 35:8. De eerste oorzaak van deze onwetendheid komt van God die voor het verbergen van zijn plannen gebruik maakt van epidemieën en hongersnood. “Laqueus est
pestis vel fames et consimilia”, zegt Bernardinus: “De strik is de pest of hongersnood
of iets dergelijks.” (p) Allereerst neemt God de gidsen van het volk weg, niet alleen
hun politieke en spirituele gidsen, maar ook de engelen die over de naties presideren.
Vervolgens neemt God de “lumen veritatis” (het licht der waarheid) weg, wat een
genade is zoals al het goede dat van God komt. Tenslotte laat God het zondige volk ten
prooi vallen aan hun eigen ondeugden, van demonen die de engelen vervangen en van
de goddelozen, die hen naar de afgrond leiden. “Et captio quam abscondit, apprehendat eum.” (Laat het net dat hij spande hem vangen.) – Psalm 35:10. Als elke gids eenmaal van hen is weggenomen en ook het licht der waarheid, dan als God de kastijding
aankondigt veranderen de onberouwelijken niet alleen niet, maar ze vergroten zelfs
metterdaad hun zonden. En deze vermenigvuldiging van zonden verhoogt de blindheid
van de volkeren. “Et laqueum cadat in ipsum.” (Laat hem in zijn eigen kuil vallen.) De
zondige mens is zich niet bewust van het uur van de straf die plotseling en onverhoeds
op hem afkomt. De manoeuvres waarmee ze de goede mensen probeerden te vernietigen, keren zich tegen henzelf. Ze worden niet alleen gestraft, maar ook vernederd. Zo
wordt de profetie van Jesaja vervuld: “Over u zal een ramp komen en u zult geen idee
hebben waar die vandaan komt; een onafwendbare ramp zal op u afkomen; een onvoorstelbare catastrofe zal u plotseling overvallen.” (Jes. 47:11)
De Angst voor God en voor Menselijke Terreur
Als dan de kastijding aanvangt verspreidt de demon, die zijn plannen ziet mislukken,
het gevoel van terreur onder de volkeren, de voorkamer van de wanhoop. De goddelozen ontkennen het bestaan van de ramp. De goeden begrijpen dat deze is aangekomen, maar in plaats dat de goddelozen de gelegenheid aangrijpen voor hun wedergeboorte in Christus worden ze in de verleiding gebracht om er slechts het uur van hun
eigen ondergang in te zien. Dit gebeurt omdat zij weigeren om achter de gebeurtenissen Gods wijze hand te zien en jagen dus de herstelpogingen van sterfelijke mensen na.
De Aartsdiaken Henri-Marie Boudon, een auteur die Grignon de Montfort na aan het
hart ligt, schrijft: “Dieu ne frappe que pour être regardé; et l’on n’arrête les yeux que
sur les creatures.” (God slaat slechts om de aandacht op zich te vestigen, maar in
plaats van onze blik op Hem te richten, wenden we ons tot schepselen.) (q) Dit houdt
niet in dat we de manoeuvres van de revolutionaire krachten niet moeten observeren,
analyseren en bestrijden. Desondanks mogen we nooit vergeten dat de revolutie in de
geschiedenis altijd wordt verslagen door de zelfvernietigende natuur die ze intrinsiek in
zich draagt, terwijl de contrarevolutie altijd wint door de vruchtbaarheid van het goede
dat zij in zich draagt [een vruchtbaarheid die natuurlijk van God komt].
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Atheïsme [c.q. het agnosticisme] is de verdrijving van God uit elk aspect van het
menselijk bestaan. De grote overwinning van de vijanden van God ligt niet in het
onderdrukken van ons leven of het beperken van onze fysieke vrijheden, maar eerder
in het verwijderen van het idee van God uit onze geest en ons hart. Alle menselijke
redeneringen en filosofische, historische en politieke speculaties waarin God niet de
eerste plaats inneemt, zijn vals en illusoir. Bossuet zegt: “Toutes nos pensées qui n’ont
pas Dieu pour objet sont du domaine de la mort.” (Al onze gedachten die God niet tot
object hebben behoren tot het domein van de dood.) (r) Dit is waar. We kunnen ook
zeggen dat al onze gedachten die wél God tot voorwerp hebben tot het domein van het
leven behoren, want Jezus Christus, de rechter en verlosser van het menselijk geslacht,
is “de Weg, de Waarheid en het Leven.” (Joh. 14:6) Spreken over het oordeel van
God in en over de geschiedenis is dus niet spreken over de dood maar over het
leven, en wie over het goddelijke oordeel spreekt is dus geen ‘onheilsprofeet’ maar
eerder een ‘bode van hoop’.
Degenen die vandaag de dag met steeds grotere kracht het idee van de Goddelijke straf
verwerpen zijn de mannen van de Kerk. Zij verwerpen de straf omdat zij het oordeel
van God verwerpen dat zij vervangen door het oordeel van de wereld. Maar de vrees
voor God is geboren uit nederigheid terwijl de vrees voor de wereld is geboren uit
hoogmoed. Vrees voor God is de hoogste wijsheid: “Timor Domini initium Sapientiae.” (De vreze Gods is het begin der wijsheid.) zegt het Boek Prediker, dat eindigt
met deze woorden: “Deum time, et mandata ejus serva: hoc est enim omnis homo.”
(Vrees God en neem zijn geboden in acht, want dit is alles voor de mens.) – Prediker
12:13. Wie God niet vreest vervangt de goddelijke geboden door de geboden van de
wereld uit angst om door de wereld geïsoleerd, afgekeurd en vervolgd te worden. De
vrees voor de wereld, die een gevolg is van de zonde, drijft mensen ertoe om te vluchten voor de strijd, terwijl de vrees voor God ertoe aanzet om de confrontatie aan te
gaan. Een grote Franse schrijver, Ernest Hello, zegt: “De vrees voor de naam van God
betekent niet dat je nergens bang voor bent.” (s) En Hello herinnert ons ook aan een
woord uit de Heilige Schrift waarvan de diepte nooit ten volle zal kunnen worden
begrepen: “Laetetur cor meum ut timeat nomen tuum.” (Mijn hart verheugt zich dat
het uw naam mag vrezen.) – Psalm 85:11. Vreugde bestaat alleen daar waar de aanwezigheid van God is, en God kan niet aanwezig zijn als de vrees voor de Heer afwezig
is. De Heilige Geest zegt dat er niets groter is dan de vrees voor de Heer: “Nihil melius
est quam timor Domini.” (Pred. 23:27). De Heilige Geest noemt de vrees voor de Heer
de bron van het leven: “Timor Domini fons vitae.” (Spr. 14:27), evenals jubelen en
vreugde: “Timor Domini gloria, gloriatio et laetitia et corona exultationis!” (De vreze
des Heren is eer en roem; zij is blijdschap en een vreugdekrans!) – Sirach 1:11. Het is
deze vrees voor God die ons ertoe brengt de Goddelijke hand in de tragische gebeurtenissen van onze tijd te herkennen en met rustige moed de strijd aan te gaan.
De Ruiter, de Dood en de Duivel
“De Ruiter, de Dood en de Duivel” is een koperplaatgravure gemaakt door Albrecht
Dürer in 1513. Het werk toont een ruiter met een helm op zijn hoofd, gewapend met
een zwaard en lans, rijdend op een majestueus ros, de dood trotserend, die hem een
zandloper toont met de tijdspanne van het leven dat vluchtig is, en dan is daar de duivel
die wordt afgebeeld als een gehoornd dier dat een hellebaard vasthoudt. Bijna zeventig
jaar geleden gebruikte Plinio Corrêa de Oliveira dit beeld in een artikel dat in februari
1951 in het tijdschrift Catolicismo werd gepubliceerd om de botsing te illustreren
tussen de revolutie die niet kan terugkeren en de Kerk die ondanks alles niet heeft
kunnen zegevieren. Hij schreef:
«« Oorlog, dood en zonde bereiden zich opnieuw voor om de wereld te
vernietigen, deze keer in grotere proporties dan ooit. In 1513 stelt het
onvergelijkbare talent van Dürer hen voor in de vorm van een ridder die ten
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oorlog vertrekt, volledig gekleed in zijn harnas en vergezeld van de dood
en de zonde, deze laatste uitgebeeld door een eenhoorn. Europa, dat toen al
ondergedompeld was in de onlusten die aan de pseudo-hervorming voorafgingen, stevende af op het tragische tijdperk van de religieuze, politieke en
sociale oorlogen die het Protestantisme ontketende.
De volgende oorlog zal, zonder dat het expliciet en onmiddelijk om
godsdienstoorlog gaat, de heilige belangen van de Kerk zozeer aantasten dat een
echte Katholiek er vooral het religieuze aspect in kan zien. En de verwoesting
die wordt aangericht zal zeker onvergelijkbaar destructiever zijn dan die van de
afgelopen eeuwen. Wie gaat er winnen? De Kerk? De wolken die zich voor ons
hebben opgestapeld zijn niet rooskleurig. Maar ze bemoedigen ons met een
onoverwinnelijke zekerheid en die zekerheid houdt in dat niet alleen de Kerk –
wat gezien de goddelijke belofte evident is – niet zal verdwijnen, maar zal in
onze dagen een nog grotere triomf behalen dan die van Lepanto.
Hoe? Wanneer? De toekomst is aan God. Veel redenen voor verdriet en
angst komen in ons op, zelfs als we kijken naar enkele van onze geloofsbroeders
en -zusters. In het heetst van de strijd is het mogelijk en ook waarschijnlijk dat er
een vreselijke afval komt. Maar het is ook absoluut zeker dat de Heilige Geest in
de Kerk bewonderenswaardige en ontembare geestelijke energieën van geloof,
zuiverheid, gehoorzaamheid en toewijding blijft inspireren, die op het juiste
moment de Christelijke naam weer van glorie zal doen stralen. »»
Plinio Corrêa de Oliveira sloot zijn artikel af met de hoop dat de twintigste eeuw “niet
alleen de eeuw van de grote strijd, maar vooral de eeuw van de immense triomf” zou
zijn. Wijzelf herhalen deze hoop, die zich uitstrekt tot in de eenentwintigste eeuw, onze
eeuw, het tijdperk van het coronavirus en van nieuwe tragedies, maar ook de tijd van
een hernieuwd geloof in de belofte van Fatima, een geloof dat wij willen uitdrukken
met de woorden die Paus Pius XII tot de “Katholieke Actie” in 1948 richtte: (t)
«« U weet, geliefde zonen, van de mysterieuze ruiters waarover het Boek
Openbaring spreekt. De tweede, derde en vierde ruiter zijn oorlog, honger en
dood. Wie is de eerste ruiter op het witte paard? “De ruiter had een boog, en hij
kreeg een kroon, en hij reed zegevierend weg.” (Op. 6:2). Hij is Jezus Christus.
De ziener-evangelist zag niet alleen de ondergang veroorzaakt door de zonde, de
oorlog, de honger en de dood; hij zag ook op de eerste plaats de overwinning van
Christus. En inderdaad is de weg van de Kerk door de eeuwen heen slechts een
‘via crucis’ (kruisweg), maar het is ook in elke tijd een triomftocht. De Kerk van
Christus, de mannen van het geloof, van de Christelijke liefde, zijn het altijd die
licht, verlossing en vrede brengen aan de mensheid die zonder hoop is. “Iesus
Christus heri et hodie, ipse et in saecula.” (Jezus Christus is dezelfde, gisteren en
heden tot in eeuwigheid!) – Hebreeën 13:8. Christus is uw gids, van overwinning
op overwinning. Volg Hem! »»
Vanuit het Engels vertaald door priester Cor Mennen

-
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Commentaar van Hubert Luns:
In het hoofdstuk over het algemeen oordeel is sprake van de effecten van de
werken die uitwerking hebben nog nadat iemand is overleden. Sint Augustinus
spreekt over de goede invloed van de heiligen en de kwade invloed van de verworpenen. Daaraan zou ik willen toevoegen dat hier ook de zonde van nalatigheid meespeelt. Nalatigheid is het missen van onze door God gegeven levensopdracht en het
missen van wat binnen ons vermogen lag tijdens specifieke momenten in ons leven
maar wat wij niet hebben gedaan, hetgeen verstrekkende gevolgen kan hebben.
Zo is er het vluchtmisdrijf na een auto-ongeluk waardoor anders iemand gered
had kunnen worden die nu ter plekke is overleden. In veel gevallen kan alleen God
overzien wat de gevolgen zijn, ook op langere termijn, van ‘niets doen’. De Fransen
zeggen: “Le possible non réalisé ne se discute pas.” (De niet gerealiseerde mogelijkheid is geen discussie waard.) Maar voor God ligt dat anders. Die kan het gerealiseerde en het ongerealiseerde tegen elkaar afwegen. De ons gegeven talenten en
de door ons bereikte maatschappelijke positie brengen een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee die in het algemeen oordeel zal meetellen.
Een interessant geval van de zonde van nalatigheid is het niet informeren van
iemand die van een bepaalde situatie onvoldoende op de hoogte is. Neem het geval
van het softenon drama (thalidomide) dat in de jaren vijftig op de markt kwam als
middel tegen ochtendmisselijkheid, wat enige tijd bijna even gewoon was als aspirine. Bij zwangere vrouwen zorgde het voor miskramen en kinderen bij wie de
ledematen ontbraken. Men schat dat het tot ongeveer 100.000 miskramen heeft
geleid en 10.000 mismaakte kinderen van wie veel nog in leven. Voordat het middel op de markt kwam, had reeds een werkneemster van Chemie Grünenthal een
mismaakt kind gekregen. Een hondertal werknemers hebben de directeur toen verzocht om het middel nog niet op de markt te brengen en het effect van het middel
op zwangere vrouwen te onderzoeken – juist omdat de steekproef voor het testen
van een nieuw medicijn altijd klein is moet ieder ernstig schadelijk effect buitengewoon serieus worden genomen. Welnu, aan deze petities is geen gehoor gegeven,
met desastreuse gevolgen. Maar financieel was het een daverend success.
We zouden kunnen concluderen dat die werkneemster met de kennis van dat
mismaakte kind wegens die medicatie net zo goed niets had kunnen doen. Welnu,
in dat geval had die directeur voor Gods troon voor zijn onschuld kunnen pleiten
omdat hij zich van de negatieve gevolgen van het medicament in geval van zwangere vrouwen niet bewust was (slechts voor een korte periode tijdens de zwangerschap leidde het tot misvormingen, hetgeen dus niet zo evident was). Echter, in dat
geval had het de vrouw medeverantwoordelijk gemaakt voor de catastrofe. Zijn
ontheffing van schuld had dan op haar schouders gerust. Een ander geval van de
zonde van nalatigheid is als een priester zijn kerkgangers niet op hun foutieve
gedrag wijst omdat zij, indien ze daarin volharden, Gods gerechtigheid over zich
afroepen. Hoeveel zielen heeft de Pastoor van Ars niet gered door op Gods gerechtigheid te wijzen …en vergeving door de biecht! Welnu die nalatige priester zal een
zwaar oordeel treffen omdat hij de confrontatie met zijn kerkgangers had ontweken. Zo dragen ouders ook schuld voor het niet willen corrigeren van hun kinderen terwijl ze dat wel hadden moeten doen. Ach, de lijst is eindeloos lang.

n
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.APPENDIX 4.

Birgitta van Zweden
Hemelse Openbaringen
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Een veelzeggende gelijkenis over een tovenaar en zijn pad,
waarmee wordt bewezen hoe iemands leven nú
bepaalt wat er later na zijn dood gebeurt.

B OEK 1 - 21
Jezus, de bruidegom, sprak tot zijn bruid (de H. Birgitta) met een
gelijkenis die over een pad handelt, als voorbeeld van onze wellustige
ziel. Hij zei:
Een zekere tovenaar had mooi glinsterend goud. Een eenvoudige
en zachtaardige man kwam naar hem toe en wilde het kopen. De
tovenaar zei tegen hem: ‘Je zult dit goud niet krijgen tenzij je mij fijner
goud in een grotere hoeveelheid geeft’. Hij antwoordde: ‘Ik wens je
goudvoorraad zozeer dat ik je zal geven wat je wilt, liever dat dan zonder.’ Nadat hij de tovenaar fijner goud (hoger goudgehalte) en in
grotere hoeveelheid had gegeven, nam hij het glinsterende goud van
hem aan en legde het in een kistje met het plan om er voor zichzelf een
ring van te maken.
Na korte tijd kwam de tovenaar bij deze eenvoudige man en vertelde: ‘Het goud dat je hebt gekocht en in je kistje gestopt is geen goud
zoals je denkt, maar een lelijke pad die aan mijn borst is grootgebracht
en met mijn voedsel gevoed. En om de waarheid hiervan te bewijzen
kun je het kistje openmaken en je zult dan zien hoe de pad naar mijn
borst springt waar het is grootgebracht.’ Toen de man het kistje opende
kwam hij erachter dat er een pad in het kistje zat; het deksel dat met
vier scharnieren had vastgezeten viel er bijna vanaf. Toen het deksel
geopend was en de pad de tovenaar zag sprong die op zijn borst. De
bedienden en vrienden van de eenvoudige man zagen dit en zeiden:
‘Meester, het fijne goud zit in de pad en als je wilt kun je het goud eenvoudig pakken.’ ‘Hoe doe ik dat?’ vroeg de man. Ze zeiden: ‘Als iemand
een vlijmscherp verhit mesje neemt en dat in de rug van de pad steekt,
moet het goud snel uit de rug van de pad komen waar het in een holte
verborgen ligt. Als er geen holte te vinden is, moet het mes heel stevig
in de pad worden gestoken. Op die manier lukt het om terug te krijgen
wat je gekocht hebt.’
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Wie is deze tovenaar zo niet de duivel die mensen naar lege genoegens en roem lokt? Hij doet alsof de leugen waarheid is en de waarheid leugen. Hij is het die dat kostbare goud in zijn bezit heeft. Daarmee doel Ik op de ziel die door mijn goddelijke kracht kostbaarder is
dan alle door Mij geschapen sterren en planeten. Ik heb deze ziel onsterfelijk en onbederfelijk gemaakt en voor Mij betoverender dan al het
andere van mijn schepping. Ik heb voor die ziel een rustplaats en
woning bij Mij bereid. Ik heb ze uit de macht van de duivel gekocht met
beter en duurder goud, want mijn eigen vlees heb Ik ervoor gegeven
dat van elke zonde vrij was. Ik heb er zo’n bitter lijden voor doorstaan
dat geen enkel lichaamsdeel gespaard werd. Ik heb de vrijgekochte
ziel als bij een schrijn in een lichaam gestopt en die blijft daar totdat
de tijd rijp is dat Ik haar een plaats geef in het hof van mijn goddelijke
waardigheid.
Nu echter is de vrijgekochte menselijke ziel als een verachterlijke
lelijke pad, die in zijn trots springt en wellustig in het slijk leeft. Het
goud, waarmee Ik doel op hetgeen mij rechtens toekomt, is Mij ontnomen. Daarom kan de duivel inderdaad tegen Mij zeggen: ‘Het goud
dat je hebt gekocht is geen goud maar een pad die aan de borst van
mijn pleziertjes werd grootgebracht. Scheid het lichaam van de ziel en
je zult zien dat de pad direct naar de borst van de duivel vliegt waar het
werd grootgebracht.’
Mijn antwoord daarop is als volgt: ‘Omdat de pad er lelijk uiziet,
afgrijselijk is om naar te luisteren en giftig om aan te raken, Mij geen
goed doet en Ik mij niet in hem kan verheugen, maar dat die zich wel
aan jouw borst heeft gevleid en gekoesterd, mag je hem houden. Dat is
jouw goed recht. Dus als het deksel opengaat betekent dat dat bij de
scheiding van lichaam en ziel zo’n ziel direct naar hem toe zal vliegen
om voor altijd bij hem te blijven.’
Dit nu is de ziel van bepaalde mensen die Ik nu voor je zal
beschrijven. Die is als een boze pad vol onreinheid en lust, die zich aan
de borst van de duivel heeft gekoesterd. Bij het naderen van de dood
kom Ik tot het kistje, waarmee Ik het lichaam van de ziel bedoel. Het
deksel is op vier scharnieren losgeraakt en staat op het punt eraf te
vallen, in die zin dat de vier zaken die zijn lichaam ondersteunen, namelijk kracht, schoonheid, wijsheid en gezichtsvermogen, hem beginnen te verlaten. Nadat de ziel van het lichaam gescheiden is, zal die
rechtstreeks naar de duivel vliegen met wiens melk hij werd gevoed,
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want vergeten is mijn liefde waarmee Ik voor zijn bestwil leed. Daarom
verdient hij straf. Hij beantwoordt mijn liefde niet met liefde maar ontsteelt mijn rechtmatig bezit.
Hij is aan Mij die hem heeft vrijgekocht meer verschuldigd dan
ieder ander, maar hij vindt meer plezier bij de duivel. Zijn gebed klinkt
voor Mij als het geluid van een pad, en hoe verschrikkelijk ziet hij eruit.
Zijn oren zullen nooit mijn vreugde horen. Zijn vergiftigde manier van
aanraken zal nooit mijn goddelijkheid voelen. Omdat Ik echter barmhartig ben, kan hij nog steeds mijn genade krijgen als het hem belieft,
tenminste als iemand zijn ziel aanraakt, ook al is deze onrein, en nagaat of er enige wroeging of goedheid in zijn wil zit. Dat komt naar
buiten als iemand een scherp en heet mes in zijn verstand steekt. Met
dat scherpe hete mes doel Ik op mijn strikte rechtvaardigheid. Als er
geen wroeging of liefdadigheid in hem is, bestaat er misschien toch nog
hoop indien iemand hem tot verbetering aanspoort en streng berispt,
want zolang de ziel in het lichaam leeft, en dat geldt voor iedereen, sta
Ik met mijn genade klaar.
Zie hoe Ik uit liefde stierf, maar niemand betaalt Mij met liefde
terug. In plaats daarvan pakken ze wat Mij rechtens toekomt. Het zou
billijk zijn indien de mensen hun leven beterden in verhouding tot de
pijn die het Mij heeft gekost om ze te verlossen. Daarentegen wil men
in verhouding tot diezelfde pijn een slecht leven leiden. Hoe meer Ik ze
toon hoe verschrikkelijk hun zonden zijn, des te brutaler willen ze met
zondigen doorgaan. Ziehier waarom Ik niet zonder reden boos ben. Het
lukt ze om in zichzelf mijn goedheid in kwaad te veranderen. Ik heb ze
van hun zonden verlost en toch blijven ze ontzettend aan hun zonden
gehecht. Dus, mijn bruid, geef wat Mij toekomt. Ik bedoel hiermee dat
je je ziel voor Mij zuiver moet houden, want door mijn sterven heb Ik
bereikt dat dat binnen bereik ligt.
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