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Beste lezer!
Dat wat je nu zult lezen kan niet met het menselijk verstand worden beoordeeld, omdat dit niet vanuit het menselijk standpunt werd geschreven maar vanuit
Gods standpunt!
Dit schrijven wordt gepubliceerd om de geheime machinaties van Satan te onthullen, zoals het mij door GOD is opgedragen. Het moet
daarom met een reële en compromisloze openheid worden geschreven. Maar de kritieken betreffen minder de genoemde personen of
kringen van personen, maar veeleer hun doen of nietsdoen. Dat wil
zeggen, ik beoordeel niet de zondaar maar de zonde van de zondaars,
maar voornamelijk de machinaties van Satan!
Daartoe zijn we door GOD tot Zwaard-Bisschop van JEZUS CHRISTUS
geroepen en uitverkoren!
Maar we moeten nooit vergeten: Zolang een mens niet gestorven is,
probeert GOD hem te redden. En dit met al Zijn liefde. Maar vaak
moet GOD de mens eerst zijn fouten onder het oog brengen, opdat hij
ze erkent en zich verandert!

Zwaard-Bisschop
van JEZUS CHRISTUS
+ Nikolaus
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Om aan de verordeningen van GOD volkomen te kunnen voldoen gaf
GOD ons de
Heilige Schrift!
Ze is het onfeilbare en omvangrijkste werk dat wij bezitten, een doctrine. Naar de Heilige Schrift kan en moet men alles onderzoeken en
beoordelen. Geen paus, geen bisschop, noch de een of ander kan en
mag de Heilige Schrift verdraaien of vervalsen. Maar wel kan men iedere paus, bisschop, theoloog enz., indien hij iets verkeerds onderricht,
door de Heilige Schrift het tegendeel bewijzen. Dus weze gezegd: De
Heilige Schrift is de waarborg waaraan zich iedereen moet toetsen en
waarnaar hij eens zal worden geoordeeld!
De Heilige Schrift vertoont echter grote leemten. Veel wat onzeker of
bedenkelijk scheen en waarover twijfels bestonden of het geschrevene
inderdaad authentiek is, werd eertijds door de Kerk niet opgenomen.
Het andere daarentegen ging voor deze tijd verloren, en veel werd
door vertalingen overeenkomstig de tijd, en aan de kerkelijke cultusopvatting beantwoordend, vervormd. Ondanks dat geldt voor de Heilige
Schrift wat de H. apostel Paulus leerde, toen hij Timotheus schreef:
2 Tim. 3,16 De hele Schrift is door God ingegeven, en is nuttig tot onderrichting, weerlegging, terechtwijzing en opvoeding in de gerechtigheid ...

En iedereen die de daarin bevatte leer wil veranderen, treft de vloek
van de apostel Paulus:
Gal. 1,8 e.v. Waarachtig, wanneer wijzelf, of zelfs een engel uit de hemel,
u een ander evangelie zouden verkondigen, dan wat wij u verkondigd hebben, (vlg. de Schrift), hij zij vervloekt! Zoals we het vroeger hebben gezegd,
zo herhaal ik het ook thans: Wanneer iemand u een ander (veranderd)
evangelie verkondigt, dan gij ontvangen hebt, hij zij vervloekt!

Laten we de woorden van JEZUS zelf nemen:
Matth. 5,18 e.v. „Voorwaar, Ik zeg u: Eer hemel en aarde vergaan, zal er
geen jota of stip van de Wet vergaan, totdat alles is volbracht. (Maar veel is er
al hier op aarde door CHRISTUS gebeurd en heeft daarmee zijn geldigheid
verloren, zoals b.v. het brandoffer van dieren aan GOD enz. Maar daarover
kan alleen een door GOD of door de Kerk gevolmachtigde prediker in de
HEILIGE GEEST spreken.) Wie dus een van die kleinste geboden opheft en dit
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aan de mensen leert, zal de minste worden genoemd in het rijk der hemelen;
maar wie ze (volgens de Schrift) onderhoudt en ze leert, hij zal groot worden
genoemd in het rijk der hemelen.“

Andere bewijzen hierover vinden we in:
Luc. 16,17 / Luc. 10,26 / Luc. 24,44 / Matth. 22,29 / Matth. 26,54 / Luc.
4,21 / Luc. 24,27 / Luc. 24,45 / Joh. 2,22 / Joh. 5,39 / Joh. 7,38 / Joh. 10,35
/ Joh. 20,9 / Hand. 1,16 / Hand. 18,24 / Hand. 18,28 / 1 Cor. 15,3 / Gal.
3,8 / 2 Tim. 3,15 / 2 Petrus 1,20 enz.

De Heilige Schrift (indien ze niet aan de modernistische leer werd
aangepast) is de toetssteen voor alle goddelijke en kerkelijke leren. Het
geweten van een christen heeft voor GOD pas geldigheid, als het volgens de Heilige Schrift werd afgestemd en gevormd. En zo zal ik alles
wat ik aantoon, door de Heilige Schrift bevestigen. Door de Heilige
Schrift zal ik ontmaskeren, onthullen en wat tegen GOD is aan het licht
brengen!
Nog eens weze gezegd: Ook het hoogste gezag van de Kerk moet zich
naar de leer van JEZUS CHRISTUS en Zijn apostelen richten! Doet ze
dat niet, dan mag ze zich niet meer
christelijk en apostolisch
noemen! En zou men ertegen ingaan, dan strijdt men tegen GOD en
zondigt
tegen de HEILIGE GEEST!
Als de Kerk dus tegen de leer van CHRISTUS leert of handelt, verliest ze
het gezag en men moet weigeren te gehoorzamen! Hier geldt dan de
leer van de apostel Petrus:
Hand. 4,19 Oordeelt zelf, of we het voor God verantwoorden kunnen,
naar u te luisteren meer dan naar God.
Hand. 5,29 Men moet meer gehoorzaam zijn aan God, dan aan mensen.

4

De Kerk van JEZUS CHRISTUS

De Kerk van JEZUS CHRISTUS
Aan de hand van de Heilige Schrift zal ik onthullen, dat de roomskatholieke Kerk, hetzij de officiële Kerk of de tridentijns-traditionele
Kerk, maar ook alle anderen die zich Kerk noemen, de leer van
CHRISTUS en Zijn apostelen in vele dingen absoluut tegenspreken, ja
er zelfs tegen handelen! Het is tegenwoordig zelfs zo, dat iemand die
aan de handelingen van JEZUS of aan de leer van de apostelen zou
beantwoorden, in de kerkelijke ban en de excommunicatie zou komen!
Maar alvorens wij daar nader op ingaan, willen wij te kennen geven
welke Kerk de Kerk van CHRISTUS is, die met de rijkste genade van
GOD is uitgerust.
Het antwoord luidt: De ware Kerk van JEZUS CHRISTUS is die, die alle,
door JEZUS CHRISTUS overgedragen bevoegdheden (Sacramenten)
en erfgoederen aan Zijn apostelen bezit, die zonder onderbreking en
aantoonbaar door ceremoniële handoplegging (volgens de Heilige Schrift
1 Tim. 4,14 en 2 Tim. 1,6 enz.) werden verdergegeven.
Dit kunnen maar weinigen overleggen. Het zijn: de rooms-katholieke
Kerk, de orthodoxe Kerken, de oudkatholieke Kerk evenals een paar
van de kant van de vrije bisschoppen, die buiten de officiële Kerk staan.
Toch heeft CHRISTUS niet verschillende Kerken gesticht, maar één. En
opdat ze één weze en blijve heeft Hij Petrus als degene die één maakt
onder alle bisschoppen benoemt als
eerste onder zijnsgelijken!
Deze stichting van de Kerk moet tot aan het einde van de wereld voortbestaan. Zo hebben de apostelen het ook begrepen en de bevoegdheden, die ze van CHRISTUS hebben ontvangen, door handoplegging
verdergegeven, zoals de Heilige Schrift het bevestigt. – Enkele voorbeelden:
1 Tim. 4,13-14 Schenk uw aandacht aan de voorlezing, opwekking en lering, totdat ik kom! Wees niet zorgeloos met de genadegave, die ge bezit, en
die u krachtens een profetie onder h a n d o p l e g g i n g d e r p r i e s t e r schaar is geschonken.
1 Tim. 5,22 L e g n i e m a n d o v e r i j l d d e h a n d e n o p . . .
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2 Tim. 1,6 E n d a a r o m h e r i n n e r i k u e r a a n , d a t g e G o d s g e nade moet doen opleven, die ge door mijn handoplegging
verkregen hebt!
Hand. 6,5-6 (Diakenwijding van Stefanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon,
Parmenas en Nikolaus) ... Men koos dus (deze mannen) uit en stelde ze aan de
apostelen voor; d e z e b a d e n , e n l e g d e n h u n d e h a n d e n o p !
Hebr. 6,1-2 Daarom willen we de aanvangsleer over Christus laten rusten
en tot het volmaakte overgaan, zonder opnieuw een grondslag te leggen
van: bekering uit dode werken, geloof in God, de leer over doopsels,
handoplegging ...

Zouden het offer van JEZUS CHRISTUS aan het Kruis alsmede Zijn leer
alles zijn, wat Hij ons wilde verkondigen, dan zouden er werkelijk
alleen maar verkondigers nodig zijn. Maar de Heilige Schrift leert
anders! En de leer en handelingen van de apostelen tonen duidelijk
aan, dat CHRISTUS de Kerk nog veel meer heeft nagelaten voor alle tijden. Daartoe behoren op de eerste plaats de zeven Sacramenten die er
zijn: Doopsel, Vormsel, Biecht, Ziekenzalving, Eucharistie, Huwelijk,
Priesterwijding.
Nogmaals zij erop gewezen, dat deze erfgoederen en bevoegdheden
van de bisschoppen, en aan wie zij deze overdragen, alleen door een
zichtbare, manuele overdracht doorgegeven kunnen worden, indien
hun wijding zonder onderbreking tot op een van de apostelen kan
worden nagegaan.
Deze erfgoederen en bevoegdheden zijn:
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1. Doopsel
Matth. 28, 16-20 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg, die
Jezus hun had toegewezen ... Jezus trad op hen toe, en sprak: „Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus heen; onderwijst alle
volken, d o o p t z e in de naam van de Vader en van de Zoon en van de
Heilige Geest; en leert ze o n d e r h o u d e n a l w a t I k u h e b g e b o d e n . “

2. Vormsel
Hand. 8,14-18 Toen de apostelen te Jeruzalem vernamen, dat Samaria
het woord Gods had aangenomen, zonden ze Petrus en Johannes er heen.
Zij kwamen af, en baden voor hen, d a t z e d e H e i l i g e G e e s t z o u d e n
o n t v a n g e n . Want deze was nog op niemand van hun neergedaald; ze
waren alleen maar gedoopt in de naam van de Heer Jezus. N u l e g d e n z e
h u n d e h a n d e n o p , e n z e o n t v i n g e n d e H e i l i g e G e e s t ! Toen
Simon zag, d a t d o o r d e h a n d o p l e g g i n g d e r a p o s t e l e n d e G e e s t
werd meegedeeld, ...

3. Biecht
Joh. 20,21-23 Nogmaals zei Hij in: „Vrede zij u! Zoals de Vader Mij heeft
gezonden, zo zend Ik u.“ En toen Hij dit had gezegd, blies Hij over hen, en
sprak: „Ontvangt de Heilige Geest. W i e r z o n d e n g i j v e r g e e f t h u n
zijn ze vergeven; wier zonden gij behoudt, hun zijn ze behouden.“

4. Ziekenzalving
Jac. 5,14-15 Is iemand van u ziek: hij roepe de priesters der Kerk; laat hen
dan over hem bidden, e n h e m z a l v e n m e t o l i e i n d e n a a m d e s
Heren.
En het gelovig gebed zal de zieke behouden, de Heer zal hem opbeuren; en
mocht hij zonden hebben begaan, dan zullen ze hem vergeven worden!
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5. Eucharistie
Joh. 6,48-57 „Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het manna
gegeten in de woestijn, en ze zijn gestorven. Dit is het brood, dat uit de hemel
nederdaalt: eet men daarvan, dan sterft men niet. Ik ben het levend brood,
dat uit de hemel is neergedaald; zo iemand eet van dit brood, zal hij in eeuwigheid leven. E n h e t b r o o d d a t I k z a l g e v e n , i s m i j n v l e e s v o o r
het leven der wereld.“
Maar de Joden twistten onder elkander, en zeiden: „Hoe kan Hij ons zijn
vlees te eten geven?“
Jezus sprak tot hen: „ V o o r w a a r , v o o r w a a r , I k z e g u : Z o g i j h e t
vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt,
dan hebt gij het leven niet in u.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige
leven, en Ik zal hem op de jongste dag doen verrijzen. Want
mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank.
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in
hem. Zoals de Vader die leeft, Mij heeft gezonden, en Ik leef
door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.“
1 Cor. 10,21 Gij kunt de kelk des Heren niet drinken en de kelk der duivels.
Gij kunt geen deel hebben aan de Tafel des Heren en aan de tafel der duivels.
1 Cor. 11,27-30 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de kelk des
Heren drinkt, b e z o n d i g t z i c h a a n h e t L i c h a a m e n B l o e d d e s H e r e n . Laat dus een ieder zichzelf onderzoeken, en dan eerst eten van het
brood en drinken van de kelk. W a n t w i e e e t e n d r i n k t , e e t e n d r i n k t
zich een oordeel, zo hij het Lichaam niet naar waarde beoordeelt.
Daarom zijn er onder u zoveel zwakken en zieken, en zijn er zovelen ontslapen.
Marc. 14,22-24 Terwijl ze nu aten, nam Jezus brood, zegende het, brak
het, gaf het hun, en zei: „ N e e m t , d i t i s m i j n l i c h a a m . Daarna nam Hij
de kelk, sprak een dankgebed uit, en gaf hun de kelk; en zij dronken er allen
uit. En Hij zei tot hen: „ D i t i s m i j n b l o e d v a n h e t N i e u w e V e r b o n d ,
dat voor velen wordt vergoten.“

JEZUS zegt: „Doet dit, zo dikwijls jullie het doen ...“ – Wat dan? Toch
dat, w a t e r i s g e b e u r d ! En niet gewoon eten en drinken! Laten we
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niet vergeten: De HEILAND heeft bij het laatste Avondmaal met de
apostelen eerst gewone spijzen tot zich genomen. Naderhand pas
nam Hij brood en wijn en veranderde dit in Zijn Lichaam en Zijn Bloed!
Met dit Lichaam en Bloed sloot Hij het Nieuwe Verbond, waarna Hij
zei: „Doet dit, zo dikwijls jullie het doen tot voortdurende vernieuwing!“
(“Gedachtenis” is een verkeerde vertaling!) CHRISTUS zei dit niet
over de voorafgaande maaltijd, maar over de verandering van het
brood en de wijn in Zijn allerheiligste Vlees en Bloed! Daarom zegt de
apostel:
1 Cor. 11,29 …want wie eet en drinkt, eet en drinkt zich een oordeel, zo hij
het Lichaam niet naar waarde beoordeelt.

6. Huwelijk
Matth. 19, 4-6 Hij antwoordde hun: „Hebt gij niet gelezen, dat Hij, die in
het begin de mens heeft geschapen, hen man en vrouw heeft gemaakt en dat
Hij gezegd heeft: , D a a r o m z a l d e m a n v a d e r e n m o e d e r v e r l a t e n ,
en zich hechten aan zijn vrouw en die twee zullen één vlees
zijn‘. Ze zijn dus geen twee meer, maar één vlees. Wat dus
God heeft verenigd, dat scheide geen mens.“
Marc. 10,9-12 „Wat dus GOD heeft verenigd, dat scheide geen mens.“
Thuis ondervroegen zijn leerlingen Hem hierover opnieuw. En Hij sprak tot
hen: „ W i e z i j n v r o u w v e r s t o o t , e n e e n a n d e r e h u w t , b e g a a t
echtbreuk tegen haar. En wanneer een vrouw haar man verlaat en een andere huwt, begaat ze echtbreuk.“

Omdat GOD hier een verbond aangaat met het echtpaar, is het dus
iets bindends tussen GOD en de echtelieden!

7. Priesterwijding
1 Tim. 4,13-15 Schenk uw aandacht aan de voorlezing, opwekking en
lering, totdat ik kom! Wees niet zorgeloos met de genadegave, die ge bezit,
en die u krachtens een profetie onder h a n d o p l e g g i n g d e r p r i e s t e r schaar is geschonken.
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Draag daarvoor zorg, en leef er in, opdat uw vooruitgang aan iedereen mag
blijken.
1 Tim. 5,22 L e g n i e m a n d o v e r i j l d d e h a n d e n o p , en maak u niet
schuldig aan vreemde zonden! Bewaar uw reinheid.

Dat zijn dus de erfgoederen van JEZUS CHRISTUS, die Hij de Kerk
heeft nagelaten, naast andere dingen zoals b.v. de macht van de priesters om te zegenen enz.

Bedoeling van de Sacramenten
Nu tot diegenen die geloven het zonder Kerk en Sacramenten te
kunnen stellen!
Juist omdat CHRISTUS wist dat de ziel uitdroogt of sterft als zij geen
voedsel ontvangt, stelde Hij de Sacramenten in. De Kerk kan deze door
de geldig gewijde priester, als geestelijk voedsel, versterking en verkwikking aan de zielen uitdelen! Wie nu gelooft dat hij dit niet nodig
heeft, ondanks beter weten van onze HEILAND, die zegt niets anders
dan: „Lieve GOD, ik geloof wel in Je en zal zeker eens bij Jou in de
Hemel geraken, zonder de genaden die Jij hebt ingesteld te moeten
aannemen! Ik kom tot Jou, omdat ik het op eigen kracht klaarspeel! Ik
heb Je hulp niet nodig!“
Maar wie op zichzelf bouwt, bouwt niet op GOD, maar op zand! Wie
Gods hulp en verordeningen veracht, zal niets bereiken.
Maar uit dit alles zou men moeten erkennen, dat de ware Kerk van
CHRISTUS de e e r s t e i n s t a n t i e op aarde zou moeten zijn. Dus niet
de staat, maar de Kerk van CHRISTUS! Want ook het staatsbestuur
moet in opdracht van GOD handelen. Zei CHRISTUS niet tegen Pilatus,
toen hij zich op zijn staatsgezag beroemde: „Je zou niet de minste
macht ..., zo ze je niet van hogerhand (van de Hemel) was gegeven!“
GOD heeft de mens en de aarde geschapen en hen een opdracht
gegeven. Om deze te vervullen is de Kerk nodig, want het doel van
deze goddelijke opdracht is sinds de verlossingsdaad van CHRISTUS
het eeuwige leven in de zaligheid en het aanschouwen van GOD. Hier
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kan de staat maar een ondergeschikte hulpverlening uitoefenen. Geen
staatsman kan een dode ziel van de verdoemenis redden, noch de
president of koning van een land, noch de hoogste rechter of de officier van justitie. De eenvoudigste, maar rechtsgeldig gewijde priester
heeft de mogelijkheid, als de mens wil. Want wij zijn immers op aarde
om het eeuwige leven te verwerven.
Daartoe kan ons alleen de Kerk helpen!
Nu willen wij aantonen en onthullen, dat er op aarde nauwelijks nog
iets is dat aan de leer van CHRISTUS alsmede Zijn apostelen beantwoordt. Daarom ook de chaos, krachteloosheid, ja zelfs het falen van
de Kerk van CHRISTUS!
Zo beginnen we meteen bij deze Kerk van CHRISTUS:
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Het Pausdom
Men leert dat de paus de opvolger van apostel Petrus is. Dat is voor zover juist wanneer hij als een rots de apostolische leer hoedt, maar niet
doordat hij een andere rots wil zijn, waarop JEZUS de Kerk bouwt. Petrus is en blijft
de rots van de Kerk!
Maar de paus moet op de rots van Petrus staan. Men noemt de Kerk
immers niet pauselijk, maar apostolisch.
Matth. 16,18-19 „En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik
mijn Kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. En u
zal Ik de sleutels geven van het rijk der hemelen. En al wat ge op aarde zult
binden, zal ook in de hemel gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de hemel ontbonden zijn.“

Daaruit volgt, dat de pausen op de rots van Petrus moeten staan wat
betreft leer, vastberadenheid en opdracht.
Doet de paus dit niet, staat hij niet meer op de rots van Petrus, en
onmiddellijk spreekt en handelt hij niet meer als diens vertegenwoordiging. Dus is hij zonder autoriteit! Petrus was en is de rots, waarop
CHRISTUS Zijn Kerk bouwde, maar hij maakte op generlei wijze aanspraak op de een of andere grotere macht of alleenheerschappij
tegenover zijn medeapostelen. Hij zag zijn ambt helemaal zo, zoals
CHRISTUS het hem verklaarde, namelijk
als eerste onder zijnsgelijken!
Dit zou al alles moeten zeggen. Dus is het niet volgens het inzicht van
GOD, als de paus zich bevoegdheden toeëigend, maar ze aan zijn
medebroeders in de bisschoppelijke waardigheid onttrekt. Daardoor
is hij niet meer eerste onder zijnsgelijken, maar iemand die overheerst
en voorschrijft. Eerste zijn betekent voornamelijk, dat hij de eerste gevolmachtigde is, die onder zijnsgelijken (bisschoppen) voor eenheid
zorgt, troost geeft, aanmoedigt, helpt, raad geeft en het a m b t v a n
b e w a k e r in de geest van Petrus uitoefent. Alleen bij onenigheid en
conflicten zou hij een machtwoord moeten kunnen spreken. Het is
dus totaal verkeerd als de paus over bisschoppen heerst en hen
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handelingen verbiedt, waartoe ze door hun hogepriesterlijke wijding
door de HEILIGE GEEST bevoegd zijn! De apostelen spraken Petrus
zeker niet met vader aan, maar met broeder, en dit als de eerste onder
hen. Zijn woord gold. Zijn beslissingen werden gerespecteerd, omdat
JEZUS het zo bepaalde. Maar Petrus heeft nooit zijn medeapostelen dit
of dat verboden en alleen voor zichzelf geëist.
Zoals we reeds schreven, heeft GOD Petrus als degene die voor eenheid zorgt, d.w.z. als eerste onder zijnsgelijken uitverkozen en aangesteld. CHRISTUS wilde ook dat alles, zoals Hij het bepaalde, zou
blijven bestaan voor alle tijden d.w.z. zo zou worden voortgezet.
CHRISTUS liet hieromtrent uitdrukkelijk weten:
Matth. 20,25 e.v. Maar Jezus riep hen naar Zich toe, en sprak: „Gij weet,
dat de vorsten over de volkeren heersen, en dat de rijksgroten ze hun macht
laten voelen. Zo moet het niet zijn onder u; maar wie onder u groot wil worden, moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil wezen, moet uw
knecht zijn. Ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,
maar om te dienen, en zijn leven te geven tot losprijs voor velen.“

Maar zo is het zeker niet! En als ik nu hier het pausdom kritiseer, dan
toch in geen geval de “opvolging van Petrus”, zoals JEZUS ze wilde,
maar de door de mensen gemaakte koninklijke cultus, het door ceremonies bezwangerde pausdom. Niet eens JEZUS krijgt deze koninklijke cultus, als Hij bij de Heilige Consecratie op het altaar tegenwoordig
wordt. Daarbij is JEZUS toch de Koning, maar de paus Zijn dienaar!
De paus begroet men met kniebuiging en ringkus. Bij het ontvangen
van JEZUS (in de Heilige Communie) daarentegen wordt HEM niet de
kleinste betuiging van eerbied gegeven!
Dit heeft geen betrekking op de persoon paus; onder hen waren er
waarachtig grote heiligen, die toch allemaal (min of meer) onder deze
on-goddelijke, door mensen ingevoerde dwang, hebben geleden.
Een oud verhaal vertelt, dat eens een in diepe armoede levende kluizenaar er meer genoegen aan had als hij het zijdeachtig vel van een kat
streelde, dan dat de heilige bisschop Ambrosius, die zich in deemoed
aan de rijke pronk van de Kerk moest onderwerpen, en in alle praal
een stad moest binnentrekken.
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Dus het gaat niet om de persoon van de paus, maar om het van ceremonies barstende pausdom!
Petrus droeg bij ceremonies een wit kleed, een soort koormantel en een
staf.
Hij zou zich nooit hebben laten kronen, omdat hij zich nooit als koning
of heerser zou hebben voorgesteld; want JEZUS was en bleef zijn
koning. Petrus heeft zich als dienaar van zijn Koning JEZUS CHRISTUS
en als dienaar van de aan hem toevertrouwde broeders en zusters
gezien en getoond. Hij wilde niet eens met opgeheven hoofd aan het
kruis sterven zoals zijn boven alles geliefde Meester, maar verlangde
met het hoofd naar beneden te worden gekruisigd. Wie wil dan aannemen dat Petrus zich zou hebben laten kronen.
Keizer Constantijn heeft het afgedwongen, dat de paus een soort onderscheidingsteken op het hoofd zou dragen, hoewel de toenmalige
paus dit meermalen probeerde af te wijzen. Maar toen begonnen de
pausen, diverse bisschoppen eveneens zulke onderscheidingstekens
toe te voegen. Het werden steeds meer sieraden en zichtbare tekenen
van macht! Maar, zoals gewoonlijk wist men hieruit religieuze tekens
en symbolen te maken.
In de Kerk van CHRISTUS is maar één koning:
JEZUS CHRISTUS!
Dus dragen Zijn dienaren noch kroon noch de een of andere insignes
van een heerser!
Willen jullie zeggen dat het voorbije alsmede het huidige pausdom met
de leer van CHRISTUS, volgens Matth. 20,27 e.v.: „Wie onder u de eerste wil wezen, moet uw knecht zijn ...“, overeenstemt? Vroeger moest
men voor de paus drie keer knielen en zijn voeten kussen en men
mocht hem niet aanspreken, men mocht slechts antwoorden als het
hem behaagde vragen te stellen enz. Dat komt niet overeen met de bovenstaande leer van CHRISTUS en ook niet met die van de H. Petrus!
Ziet, ook tegenwoordig nog heeft geen bisschop het recht, als hij onaangemeld of zonder ticket op een pauselijke audiëntie verschijnt, zich
naar voren aan zijn zijde te begeven, ofschoon hij eveneens het
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hogepriesterlijk gezag van JEZUS CHRISTUS bezit zoals de paus,
alleen is de paus de eerste als degene die eenheid maakt. Noemt men
dat medebroeder?
Wat de paus betreft, hij bezit in de Kerk wel de rol van eerste leider, en
heeft in dit opzicht een heel bijzondere genade en volheid van zegen
om eerste bewaker van de Kerk te zijn. Maar bevoegdheden over de
bisschoppen heeft hij alleen dan, wanneer een bisschop of verscheidene tegen de leer van CHRISTUS en de apostelen leren of handelen.
Verder is hij wel eerste, maar onder zijnsgelijken. – Bewaker in de
naam van Petrus!
De mens kan en wil het, ondanks de duidelijke leer van CHRISTUS en
de apostelen, gewoon niet laten te heersen, in het ambt macht uit te
oefenen, wetten uit te vaardigen; en dit alles op een feodale wijze!
Het ergste ervan is dat alles nog in de Naam van JEZUS CHRISTUS
gebeurt!
CHRISTUS leerde heel anders!
Ja, er is beslist een pausdom nodig, maar op de wijze van Petrus!
Alleen dan is het volgens de Schrift! Alleen dan klopt het dat de Kerk
christelijk en apostolisch is!
A l h e t a n d e r e i s l e u g e n , niet christelijk en niet apostolisch!
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Kleding van de Kerk
Konden jullie toch allen zien hoe Petrus de bonte en verwijfde opschik
en praal van de kardinalen en bisschoppen verafschuwt! Een volstrekt
onmannelijk gedoe!
De Kerk van CHRISTUS was goed tot aan de tijd van Constantijn.
Daarna werden hoge kerkelijke waardigheidsbekleders in de paleizen
van de keizers, koningen en vorsten gehaald. JEZUS zelf zegt over
Johannes de Doper:
Luc. 7,25 „Neen; wat zijt gij gaan zien? Een mens in zachte kleren gedost?
Zie, die dure kleren en overvloed hebben, zijn in de paleizen!“

Wel waren er onder hen steeds weer prijzenswaardige uitzonderingen,
die echter zeldzaam waren.
Om hun waardigheid en macht als zogenaamde “vorsten van de Kerk”
tot uitdrukking te brengen en als zodanig te werken, pasten zij zich aan
de pronk van het hof aan. Alle nog zo ongepaste, niet mannelijke opschik, alle kwasten, alle kleurentover werden met een vrome, religieuze
spreuk aangeduid. Hier maar één voorbeeld: De rode sokken van de
bisschoppen betekenen de navolging van de bloedige voetstappen van
JEZUS CHRISTUS. Daarop zeg ik: Als een bisschop werkelijk in de
navolging van CHRISTUS leeft en onvermoeibaar de voetsporen van
JEZUS volgt, zal hij inderdaad doorgelopen voeten krijgen; hij moet ze
niet voorwenden met zachte, opvallende sokken.
Wat voor een Kerk, die mannen in verwijfde en hoofs gekleurde alsmede zachte gewaden kleedt, wat toch in het Nieuwe Verbond helemaal in strijd is met de leer van JEZUS CHRISTUS en de apostelen! Hoe
kan zich zo’n Kerk apostolisch noemen? Het was toch niet zo, dat de
apostelen armzalig of zelfs haveloos gekleed waren. Daarvoor hadden ze JEZUS CHRISTUS als meester en voorbeeld. Bij GOD is er geen
vuil, geen verwaarlozing, geen onverzorgdheid en iets dergelijks. Bij de
joden was de uiterlijke reinheid zelfs een religieuze wet. En zo waren de
apostelen heel eenvoudig gekleed, maar keurig en netjes. Bartholomeüs droeg soms nog (in JEZUS’ tijd) enkele kwasten aan het kleed,
die aangaven dat hij geleerde was, zoals het bij de joden gebruikelijk
was.
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Het ligt niet in de wil van JEZUS CHRISTUS dat priesters zich moeten
kleden in soutanes die 1.000 tot 2.000 Zwitserse franken kosten. Het is
wel juist dat de priester, als dienaar van de almachtige Majesteit Gods,
gepaste kleding draagt. Hij moet en mag ter ere Gods (niet ter ere van
zijn eigen waardigheid) een voornaam en aangepast kleed dragen,
maar toch eenvoudig, natuurlijk en aan de aarde aangepast; want hij
is nog niet in de Hemel.
Het is een verachting van de mens, als men heeft gezien en moet zien,
hoe hoge kerkelijke waardigheidsbekleders, bekleed met de duurste
sieraden (bisschopskruis) en edelsteen (bisschopsring), arme of door
rampen getroffen volkeren bezochten, die noch huis noch voedsel
bezaten. Met vrome spreuken komt men er niet. De opbrengst uit de
niet door GOD gewilde praal zou vele mensen van honger en ziekte
hebben gered.
De dienaar van GOD moet zich niet als GOD of een koning kleden,
maar als een dienaar weliswaar als een dienaar van GOD! Het is interessant dat b.v. het tridentijns misgewaad uit de joodse gebruiken en
joodse gewoonten werd overgenomen, en dezelfde Kerk dan juist de
joodse handelwijze veroordeelde. Interessant is ook dat deze kleding
door de hoge kaste van de joden werd gedragen, zoals de Farizeeën
enz., wat JEZUS herhaaldelijk bekritiseerde. Intussen is dit misgewaad
door de jaren heen al zo veranderd, dat het helemaal niet meer aan de
eertijds overgenomen traditie beantwoordt. Wat voor een omslachtige,
onmannelijke, ja verwijfde verscheidenheid van zes stukken en meer!
Een eenvoudig, tot op de grond vallend, aan de liturgie aangepast
kleed is genoeg. Zo kwamen het in ieder geval de apostelen na.
Wat ter bewaring of als woning voor GOD in de geconsecreerde
tegenwoordigheid dient, zoals vaatwerk en houders, sieraden en versiering, mag en moet in de Kerk kostbaar zijn!
Is dan alles verkeerd en niet waard nagevolgd te worden, wat CHRISTUS en de apostelen deden?
Waarom dan K e r k v a n C H R I S T U S e n a p o s t o l i s c h ? CHRISTUS
en de apostelen streeft men toch in bijna niets meer na! Integendeel:
Vele van hun handelwijzen zijn volgens de Kerk ongeldig, ja zelfs tot
doodzonde verklaard! Is de menselijke leiding van de Kerk dan volmaakter dan CHRISTUS en de apostelen?
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De zucht naar titels in de Kerk
Ook hier gaat het totaal tegen de leer van CHRISTUS en de apostelen!
Titels in de Kerk zijn b.v.: kardinaal, kardinaal-diaken, prins-bisschop,
aartsbisschop, titulair-bisschop, wijbisschop, aartsdiaken, prelaat,
professor, doctor, metropoliet, vicaris-generaal, eminentie, excellentie,
Zijne Heiligheid, procurator, prior enz. Belachelijk als iemand durft te
zeggen: „Ik ben doctor in de theologie (godgeleerdheid)!“ Wat is een
mens tegenover Gods Alwetendheid, Almacht, Alomtegenwoordigheid
enz.! Dan wil een mens er zich op beroemen dat hij hierin een doctorsgraad heeft.
Wat zou apostel Petrus gezegd hebben als men hem een doctorsgraad
zou hebben aangeboden?
Hij had toch, zoals de overige apostelen, de absolute leraar en meester: GOD – JEZUS CHRISTUS – zelf! Daarna de HEILIGE GEEST, de
GEEST van de VADER en van de ZOON!
Zouden zij, die alleen menselijke professoren hadden, intelligenter
zijn en meer kennis bezitten dan zij, die tegelijk twee goddelijke Personen als leraar hadden? In de Schrift staat toch, dat zij vol van de
HEILIGE GEEST waren!
Toen de H. bisschop Albert Magnus, die de leraar van Thomas van
Aquino was, zijn kennis aan Thomas had verdergegeven – en hij was
een “licht” in de wereld en op alle gebieden van kennis –, voerde hij
Thomas op een nachtelijk uur naar een open terras en zei inhoudelijk
tegen hem: „Zie, mijn zoon, ik heb je mijn hele kennis gegeven, toon
nu hoeveel je weet en kunt en hoeveel het je baat.“ Hij wees met zijn
hand naar de hemel die vol sterren stond en sprak: „Tel me nu de
sterren!“ Ondanks al zijn geleerdheid kon Thomas dit niet.
Wat de onderscheidende titels betreft, leerde JEZUS: „Laat u geen
rabbi noemen; want één is uw Meester, die in de Hemel troont!“
Ambten die er zijn kunnen in de Kerk genoemd worden: paus, bisschop, priester, clericus (al naar ambt), al het andere is niet van GOD,
maar van de mens!
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Kerkelijke wetten
De Kerk heeft de opdracht van JEZUS CHRISTUS:
Matth. 28,19 e.v. „Gaat dus heen; onderwijst alle volken, doopt ze in de
naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest; (Marc. 16,16:
„Wie gelooft en gedoopt is, zal zalig worden; maar wie niet gelooft (maar wie
het verwerpt), zal worden veroordeeld.“) en leert ze onderhouden al wat Ik u
heb geboden ...“

Helaas is het zo, dat voornamelijk de wetten van de kerkelijke
hiërarchische leiding en hun vertegenwoordigers worden verkondigd,
en de leren van CHRISTUS worden op de achtergrond verdrongen.
CHRISTUS heeft ons van het juk van de wetskerk, die de joden hadden,
bevrijd.
E n n u ? O menselijke handelwijze! Tegenwoordig heeft onze Kerk nog
meer wetten, dan de joden ze destijds hadden en waarvan CHRISTUS
ons bevrijdde! Tegenwoordig zijn er kerkelijke advocaten en geleerden
nodig, om inzicht te verkrijgen in de wetten van de Kerk, die door mensen werden gemaakt.
En wat hebben deze wetten bewerkt?
Z o n d e ! Nieuwe zonden die er nog helemaal niet waren! Daardoor
zijn vele zielen naar de eeuwige verdoemenis gegaan! Is dat de
zaligmakende Kerk? Dat is weer tegen de leer van CHRISTUS en de
apostelen!
Luister hier naar de apostel Paulus:
Rom. 2,12 Immers, wie buiten de Wet heeft gezondigd, zal ook verloren
gaan buiten de Wet; en wie gezondigd heeft onder de Wet, zal worden geoordeeld volgens de Wet!

Het betekent dus, dat degene die zonder een bestaande wet zondigt,
eerder volgens zijn onwetendheid of overeenkomend zijn zwakheid
door GOD gestraft kan worden. Maar GOD is steeds barmhartig.
Maar hoe is het als de zondaar volgens de wet van de mensen (kerkelijke wet), volgens de letter van de mensen moet worden gestraft?
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Rom. 4,15 De Wet toch verwekt toorn, maar waar geen wet is, daar is ook
geen overtreding!
Rom. 10,4 Immers Christus is het eind van de Wet ...
1 Cor. 15,56 De prikkel des doods is de zonde; de kracht der zonde de
Wet!
Gal. 4,5 ... opdat Hij allen zou loskopen, die staan onder de Wet, en wij het
kindschap zouden beërven.

Enz.
Als Paulus met deze wetten gedeeltelijk ook wat anders bedoelde, zo
heeft het woord van GOD (het woord van een apostel is het woord van
GOD, want JEZUS zei tegen de apostelen: „Wie u hoort, hoort Mij!“)
steeds een meervoudige betekenis op reële evenals geestelijke wijze.
Waarom moet de mens nog altijd volmaakter willen lijken dan
CHRISTUS?
GOD gaf 10 geboden! Maar de kerkelijke wetgeleerden van het Oude
Verbond deden er 1000 bij! CHRISTUS bevrijdde ons daarvan! Hij
stichtte een Kerk van vrije kinderen met de 10 geboden van GOD en
een paar nieuwe geboden! En wat doen de menselijke kerkleiders? Ze
doen er weer 1000 wetten bij!
Onchristelijk en onapostolisch!
In plaats van dodelijke wetten zouden er richtlijnen moeten zijn. Zeker,
zo’n grote gemeenschap als de Kerk heeft een constitutioneel stelsel
nodig. Dit mag ze ook opstellen, JEZUS zei immers tegen Petrus en
later tegen de andere apostelen en zij tegen de door hen gewijde
opvolgers: „En al wat ge op aarde zult binden, zal ook in de hemel
gebonden zijn; en al wat ge op aarde zult ontbinden, zal ook in de
hemel ontbonden zijn!“
In plaats van dodelijke w e t t e n :
Richtlijnen!
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Laten we er hier maar één van nemen: het gebod van het vasten.
Waarachtig, vasten is aan te bevelen. Het verheft de trage geest en
geeft kracht tegen de gemakzuchtige en begerige driften. Maar het kan
niet onder zonde tot gebod gemaakt worden! Dat is opnieuw in strijd
met de leer van de apostel Paulus.
1 Tim. 4,1 e.v. Toch zegt de Geest uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof (en de leer), en aan dwaalgeesten en
duivelse leringen gehoor zullen geven, door de huichelarij van leugenaars,
die hun eigen geweten hebben toegeschroeid. Lieden, die v e r b i e d e n te
trouwen, en s p i j z e n t e g e b r u i k e n , welke God heeft geschapen, om met
dankzegging te worden genuttigd door hen, die geloven en de waarheid
hebben erkend. Inderdaad, al wat door God is geschapen, is goed; en niets
is verwerpelijk, zo het onder dankzegging genuttigd wordt; want dan wordt
het geheiligd door Gods woord en gebed. Zo ge de broeders dit alles voorhoudt, zult ge een goed dienaar zijn van Christus Jezus, u voedend met de
woorden van het geloof en met de degelijke leer, die ge u tot richtsnoer
gesteld hebt.
Wijs dus de profane oudewijven-fabels van u af. Oefen ook uzelf in godsvrucht. Want de lichaamsoefening is van weinig nut; maar de godsvrucht is
nuttig onder alle opzichten ...

Jullie zien dus:
Matiging en tuchtiging van het vlees moet men aanbevelen, maar men
mag daaruit geen gebod maken, zodat het genot van een spijs (b.v.
vlees) een zonde wordt.

21

Lees en erken

Studie en geleerdheid
Maar het grootste gedeelte, zoniet bijna alles, komt van de menselijke
geleerdheid. Wat zegt de apostel Paulus hier?
1 Cor. 8,1 ... allen hebben we kennis, maar de kennis maakt hoogmoedig
(kennis blaast op!), de liefde bouwt op!

Wie dus kennis in zich opneemt uit pure liefde, om GOD beter te leren
kennen, Hem daardoor nog meer lief te hebben en Hem ook beter te
kunnen dienen, die kan niet hoogmoedig worden. Hij zal zich daarop
noch beroemen noch opscheppen, maar hij wordt iemand die dient,
een wijze. Wie door zijn kennis een hoge dunk van zichzelf heeft en zich
daarop beroemt is verwaand. Aan hem zal de Geest van GOD zich
niet openbaren.
Wat zei CHRISTUS?
Matth. 11,25 e.v. In die tijd nam Jezus het woord, en sprak: „Ik dank U,
Vader, Heer van hemel en aarde, o m d a t G i j d e z e d i n g e n v o o r w i j z e n e n v e r s t a n d i g e n h e b t v e r b o r g e n en aan kleinen geopenbaard.
Ja, Vader, z o i s u w w e l b e h a g e n g e w e e s t ! “

De lange studietijd van de priester schaadt de meeste priesters en de
Kerk meer dan dat ze nuttig is. Er wordt hen zoveel ingepompt, tot
iedere toekomstige priester moet geloven dat hij nu volleerd is, een
geleerde, een intellectueel, iemand die de vakkennis heeft en zijn
boeken en kennis kan raadplegen als hij toch eens iets te vragen zou
hebben.
En zo vraag ik: W a t h e e f t d e H E I L I G E G E E S T n o g t e d o e n ?
Is Hij alleen nog de Ontvanger van bevelen van de priester, dat Hij kome als de priester Hem roept voor de heilige Sacramenten?
Zij hebben toch zoveel gestudeerd en ingepompt gekregen, dat er
nauwelijks nog iemand te vinden is die tegen zichzelf zegt: „Niets weet
ik!“ of „Ik weet nu dat ik niets weet!“ Ze voelen zich volleerd, goed
toegerust, en dus heeft de HEILIGE GEEST geen plaats in hen.
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Ze zijn niet meer vol van de HEILIGE GEEST en door de HEILIGE GEEST
geleid, maar door de jarenlange theorieën van menselijke professoren!
Wat beoogt de bisschop er eigenlijk nog mee, als hij bij de priesterwijding de HEILIGE GEEST over de priester afroept? Is de HEILIGE GEEST
dan alleen nog maar een noodhulp, om dat te geven wat de professoren weggelaten zouden kunnen hebben? Of is de HEILIGE GEEST
ondertussen zo zwak geworden, dat Hij dat niet meer kan bewerken,
wat Hij eertijds bij de apostelen en hun opvolgers kon bewerken?
Mijn priesters, die ik in de Geest van GOD opleid, krijgen eerst een
scholing van het hart en in de mystiek. Als het hart bereid is voor de
waardigheid (last) van het priesterschap, wat één tot drie jaren kan
duren, ontvangt de kandidaat de priesterwijding. En nu pas krijgt hij
van mij priesteronderricht en noodzakelijke kennis. Pas als geconsecreerde priester bezit hij door de gave van de HEILIGE GEEST een
priesterhart en het priesterlijk gevoel. Nu kan zijn hart begrijpen – in,
met en door de HEILIGE GEEST. Dat was bij de apostelen ook zo. Ze
begrepen pas na de nederdaling van de HEILIGE GEEST.
GOD heeft geen verstandspriesters nodig! GOD heeft
hartspriesters nodig!
Ik word door het werken van de HEILIGE GEEST bij mijn priesters steeds
weer verrast. Hun gesprekken en preken zijn grammaticaal en in de
redenaarskunst maar zelden volkomen, maar de w e r k i n g i n d e
h a r t e n v a n d e t o e h o o r d e r s die ze bereiken is zo groot, zoals ze
nauwelijks bij andere priesters te ervaren is!
Wat verlangt GOD van een priester meer: Dat hij een kunstvolle redevoering of preek houdt, of dat zijn woord werking laat zien en vrucht
voortbrengt?
Door het aangeleerde en uit het verstand gesprokene bekeert men
maar zelden een zondaar, maar het uit het priesterhart gesproken
woord gaat naar en in het hart. – Wat uit het verstand komt, gaat het
verstand in. Wat uit het hart komt, gaat het hart in. Is het hart vol van de
HEILIGE GEEST, wordt de HEILIGE GEEST werkzaam.
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Iedere priesterkandidaat zou zijn bisschop zo goed mogelijk moeten
leren kennen en liefhebben, zodat er een vader-zoon-relatie kan ontstaan en de toekomstige priester in kinderlijke liefde de leer van zijn
vader en hogepriester doorgeeft. Zo brengen mijn priesterkandidaten
hun tijd zoveel als mogelijk in mijn huis door. Wat zouden een Timoteus, een Titus, een Philemon geweest zijn zonder hun geestdrift voor
de leer van hun leraar Paulus? Wat zouden ze geweest zijn zonder hun
geestelijke zoon-liefde tot hem?
Deze ontbreekt in de Kerk!
Hoe vaak zijn de apostelen bij hun goddelijke leraar voor hun examens gezakt. En toch werden ze door Hem gewijd. Bij CHRISTUS ging
het niet om het van buiten leren en het geven van een cijfer, maar Hij
onderrichtte hen in eenvoud en gaf hun op het juiste moment de
HEILIGE GEEST, die hen aan alles herinnerde wat Hij hun had geleerd.
Zo doe ik het ook bij mijn priesters. Het is hetzelfde succes, want het
geloof van de hogepriester bij de oplegging van de handen bewerkt
het. Als de Kerk toch nog dit geloof in het werken van de HEILIGE
GEEST zou hebben! Intussen moeten de priesterkandidaten van de
officiële Kerk onder examenangst en puntendruk, met hun verstand en
menselijk herinneringsvermogen vaak angst uitstaan om het vurig
verlangde doel van hun hart te bereiken!
Deze praktijk is anderzijds niet in overeenstemming met de navolging
van JEZUS CHRISTUS en de apostelen!
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Celibaat
Ook hier wordt niet in de navolging van CHRISTUS en de apostelen
gehandeld!
1 Tim. 4,1 e.v. Toch zegt de Geest uitdrukkelijk, dat in de laatste tijden
sommigen zullen afvallen van het geloof, en aan dwaalgeesten en duivelse
leringen gehoor zullen geven, door de huichelarij van leugenaars, die hun
eigen geweten hebben toegeschroeid. Lieden, die verbieden te trouwen ...

CHRISTUS riep onder de apostelen ook gehuwde mannen. Petrus, die
getrouwd was, benoemde Hij tot eerste paus! Waarom zou verkeerd
zijn wat JEZUS CHRISTUS zelf deed en de apostelen bepaalden?
Wel is het celibaat van de priester een heilige en bevoorrechte staat,
doordat zo’n priester zich alleen aan GOD bindt en dus helemaal vrij
ter beschikking van GOD staat. Het is echter de vraag of een gehuwde
priester niet vaak grotere of andere offers en ontzeggingen draagt; ook
diens vrouw en kinderen brengen offers en doen afstand, wat anderzijds voor GOD zeer waardevol is.
Paulus leert heel eenduidig:
1 Tim. 3,1 e.v. Dit woord is waarachtig: Streeft iemand naar het bisschopsambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. De bisschop dan moet onberispelijk zijn, s l e c h t s é é n m a a l g e h u w d (indien hij gehuwd is) ...

Dus, waarom verbiedt de Kerk wat een apostel preekte? Juist gehuwde
priesters zouden in de begeleiding van huwelijk en familie zegenrijk
hebben kunnen werken.
Hier heeft de Kerk vaak o n g e l u k k i g g e h a n d e l d ! Tenslotte is het
huwelijk toch een heilig Sacrament! Kan de mens of de Kerk een heilig
Sacrament verbieden? Hier bestaat alleen de vrije keuze voor de priesterwijding. Wat dus de wil van GOD is en door het Sacrament geheiligd, noemde de leiding van de Kerk al te vaak o n r e i n ! Er zouden
boeken geschreven kunnen worden over wat de leiding van de Kerk in
dit opzicht aangericht en gezondigd heeft en heeft laten voorbijgaan!
Dit komt ervan als onwetenden en onervarenen hierover praten en
wetten maken! Helaas is er nu het andere uiterste. CHRISTUS stelde
niet voor niets een getrouwde apostel aan het hoofd.
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Ook Paulus (als ongehuwde) heeft zich inzake vrouwen gematigd, toen
hij erkende waar en hoe de HEILIGE GEEST door en met hen werkt. Ik
noem alleen Thekla. Eens leerde Paulus: „De vrouwen moeten in de
bijeenkomsten zwijgen ...“, later zei hij: „Ga naar Thekla, ze is vol van
de HEILIGE GEEST en ze zal jullie alles leren.“
Maar het moet niet gebeuren, dat een gewijde priester huwt. De
priesterwijding staat boven het huwelijk! Men kan niet afdalen, alleen
stijgen naar GOD!
Een gehuwde kan met toestemming van zijn echtgenote zeggen: „We
willen GOD helemaal dienen en Hem toebehoren!“ Maar geen gewijde priester kan zeggen: „GOD alleen is niet genoeg voor mij, ik wil
een vrouw nemen!“
Overwegen we toch de woorden van CHRISTUS:
Matth. 10,37 „Wie zijn vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mijner niet
waardig; wie zijn zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mijner niet
waardig.“

Zoals CHRISTUS het gedaan en voorgeschreven heeft, is het de goddelijke wil! De Kerk zou beiderlei priesters kunnen gebruiken. Of moet het
hier ook weer zo zijn dat, wat JEZUS en de apostelen hebben gedaan,
niet waard is nagevolgd te worden?
Waarom dan c h r i s t e l i j k e n a p o s t o l i s c h ? Waar is daar de navolging?
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GOD wil toch in de storm alle verantwoordelijken van de Kerk de kennis openbaren over het godslasterlijk en slordig gedragen en dulden
tegenover het Lichaam en Bloed van JEZUS CHRISTUS in
de Heilige Eucharistie!
Maar zo ook bij de grote, openbare missen van de paus enz. waarbij
het LICHAAM van CHRISTUS ook al in korven op goedkope bestelwagens onbedekt werd weggebracht, zoals niet eens natuurlijke spijs
wordt getransporteerd !
Verder wordt aan iedereen die komt de Communie uitgedeeld, hoewel
men er zich van bewust zou moeten zijn dat vele van de aanwezigen
geen gelovige katholieken zijn, en alleen uit nieuwsgierigheid en andere interesses de Communie ontvangen. Dan zou iemand van een
ander geloof nog moeten kunnen geloven dat dit w a a r a c h t i g
L i c h a a m e n B l o e d v a n J E Z U S C H R I S T U S is!
Hij – JEZUS CHRISTUS – wordt in goedkope bestelwagens weggevoerd, maar Zijn dienaar, de paus wordt met grote eer, in de duurste
transportmiddelen, met uitstekende bescherming en begeleiding vervoerd! I s d e k n e c h t d a n m e e r d a n z i j n H E E R e n M e e s t e r ?
Wee jullie allen!
Kijk eens rond! De woningen van Gods knechten zijn feodaal ingericht.
– Hoe ziet het in de woning van hun HEER en GOD uit? Een groot
gedeelte is oud, muf, vuil, dan weer gemoderniseerd, maar koud en
onpersoonlijk. Ofschoon zij Hem hier op aarde een koude, liefdeloze
woning aanbieden, verwachten zij dat CHRISTUS hen in de Hemel een
heerlijke woonplaats bereidt.
Wie zal dan onze woorden begrijpen?
Het zullen zij zijn, die het belangrijkste van alle geboden proberen te
leven, dat het h o o f d g e b o d is:
Gij zult de HEER uw GOD beminnen met heel uw hart, met
heel uw ziel, met heel uw gemoed en met h eel uw kracht! . ..
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Welke bisschop of priester leeft dit hoofdgebod?
Geen 8% van hen! Wat willen ze dan nog preken en over geboden
spreken, als ze zelf het hoofdgebod niet leven!
Kijkt toe hoe ze zich gedragen als ze bij de Consecratie hun GOD in de
handen nemen. Herkennen jullie daarin liefde, huivering, eerbied
enz.? Onderzoekt toch! Wat zouden jullie zeggen als de priester in
Bethlehem het Kindje JEZUS zoals bij het Misoffer in ontvangst zou
nemen?
Mijn welbeminden, maar het is hetzelfde en meer!
Vraag jullie priesters of ze geloven dat na de Heilige Consecratie de
Hostie werkelijk Lichaam en Bloed van onze HEER en GOD JEZUS
CHRISTUS is. Als ze niet onomwonden Ja kunnen antwoorden, dan
vraag ik jullie: Wat zoeken jullie dan nog in hun Missen? Ze zouden dus
ongelovigen zijn! En jullie zouden zondigen tegen jullie geloof, doordat
jullie aan hun ongeloof deelnemen.
In zijn tijd erkende paus Paulus VI wat er in de Kerk van CHRISTUS aan
de hand is! In een openbare algemene audiëntie heeft hij uitgeroepen:
„De rook van Satan is
tot in de top van de Kerk binnengedrongen!“
Daardoor zijn dus de “weiden van de Kerk” door de rook van Satan
vergiftigd! Iedereen die op deze weiden graast wordt daarom door de
rook van Satan vergiftigd! Want na deze oproep van de bewaker van
de Kerk gebeurde niets om de rook te verwijderen.
Dan zijn er de openbare, ten dele verschrikkelijke verdachtmakingen
tegenover de leiding van de Kerk in het Vaticaan zoals moord, verachtelijke handelwijze tegen de mensen, smerige geldzaken enz., zodat de
gelovigen tegenover het Vaticaan en wat van daar komt niet meer
lichtgelovig en onverschillig zouden mogen zijn, voordat de leiding van
de Kerk al deze wantoestanden niet rechtsgeldig overtuigend uit de
weg geruimd en weerlegd heeft.
Een kerkelijke slagzin luidt toch: „ W i e z w i j g t l i j k t i n t e s t e m men!“
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Kan dan nog de genade en het welgevallen van GOD op deze Kerk
rusten?
Wel verheft men de woorden en handelingen van deze huidige paus
hemelhoog. Maar doet hij werkelijk de plicht van een paus? Hij
schaadt zijn ambt als wachter niet zozeer door wat hij zegt (naast een
paar heel zwaarwegende fouten), maar wat hij niet zegt – waarover hij
zwijgt, hoewel hij het in alle microfonen zou moeten roepen, zolang het
hem nog mogelijk is!
Maar zegt niet ook de Moeder van GOD dat vele dingen in het Vaticaan bedorven zijn, en wat bedorven is mag men niet onderhouden of
bewaren! Of CHRISTUS: „Gij zijt het zout der aarde. Maar als het zout
smakeloos wordt, waarmee zal men het zouten? Het kan vertrapt
worden!“
Nogmaals zeg ik a l s W e r k t u i g e n Z w a a r d - B i s s c h o p v a n
JEZUS CHRISTUS:
Zoals paus Paulus VI juist erkend en uitgeroepen heeft, is de rook van
Satan de Kerk (te beginnen bij het eenvoudigste, kleinste bergkerkje tot
in de top van de Kerk) binnengedrongen! Wie naar deze kerken gaat,
om voedsel voor zijn ziel te halen, neemt voedsel dat door de rook van
Satan is vergiftigd!
Daarom liet de HEILAND mij eertijds weten: „Leid de gewillige schapen
uit de vergiftigde weiden en breng ze naar vervangende weiden, totdat
de HEILIGE GEEST Mijn weiden met Zijn goddelijk vuur heeft gereinigd.“
Hoeveel misnoegen en geringschatting moeten gelovigen van de kant
van de priesters slikken, als ze de Majesteit van GOD in de Heilige
Communie knielend willen ontvangen. Dit zijn toch reacties van de duivel, die niet van deemoed houdt! En bijna alles is door de Kerk
geschrapt wat Satan zou kunnen schaden.
Precies volgens de wens van Satan!
Men zou boeken en nog eens boeken kunnen volschrijven met bewijzen en feiten dat in de Kerk dingen worden afgeschaft en nieuwigheden worden ingevoerd, die helemaal aan de wens van Satan voldoen.
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Er wordt nauwelijks nog iets gedaan wat tot grotere eer van GOD leidt!
Wanneer iemand dit niet meer erkent of wil erkennen, dan is het een
teken dat hij door de rook van Satan verblind of zelfs vergiftigd is! Een
blinde kan niet meer zien en men kan hem niet tot zien dwingen, ook
kan hij niet door een blinde worden geleid.
Wat doen?
Er is maar één ding: De wapenrusting Gods aanleggen en S a t a n
b e s t r i j d e n e n o v e r w i n n e n , zoals de apostel Paulus al leert:
Ef. 6,12 Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen heerschappijen en machten, tegen wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de
boze geesten in de lucht.

En toch glimlachen de mensen geringschattend over ons en worden we
voor gek versleten, omdat mijn persoonlijk parool S t r i j d t e g e n
S a t a n luidt. Het beantwoordt toch duidelijk aan de oproep en leer
van de apostel Paulus! Men moet en kan de Heilige Schrift alleen
helemaal aannemen! Wie alleen eruit neemt wat hij wil aannemen is
een sektariër!
Maar er is tegenwoordig de trend, dat men ons een
sekte
noemt, hoewel men bij ons, in tegenstelling tot de huidige officiële
Kerken, alles waarheidsgetrouw vindt wat in de Heilige Schrift staat.
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Engelen
Een heel groot aantal priesters gelooft niet meer in de Engelen van de
Hemel en niet meer in de gevallen engelen, hoewel de Heilige Schrift er
steeds weer van getuigt! Zelfs JEZUS CHRISTUS spreekt er herhaaldelijk over!
Over de Engelen van de Hemel spreken:
- het Oude Testament
70-keer
- JEZUS CHRISTUS zelf
25-keer
- de apostelen
106-keer
In totaal

201-keer

En zulke feiten wil men opzij zetten en niet geloven. 201-keer spreekt
de bijbel over de Engelen. Wat zijn het voor een priesters en gelovigen
die in staat zijn de woorden van de Heilige Schrift te verloochenen!
Kan dan iemand die 201 bewijzen in de Heilige Schrift afwijst, aan iets
geloven waarvan dezelfde Schrift maar één keer getuigt?

Duivels
Van de gevallen engelen als boze geesten getuigen:
- het Oude Testament
23-keer
- JEZUS CHRISTUS zelf
42-keer
- de apostelen
94-keer
Voor Satan is het de grootste overwinning als men niet meer aan zijn
existentie gelooft. Zo kan hij ongehinderd werken. Net zo goed is het
voor hem als men zijn tegenstanders – de Engelen van de Hemel, die
hem kunnen overwinnen – niet wil accepteren.
Op dit ogenblik is de lucht zo vol van boze geesten – zouden ze zichtbaar zijn, zou de aarde in duisternis zijn, geen zonlicht zou er nog
kunnen doordringen! Daardoor is er zo’n kwaad krachtstation in de
lucht ontstaan, dat elke boze gedachte of wens tegen een medemens
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meteen uitwerking toont. Daarom bloeit tegenwoordig de handel van
de magie. Niet voor niets ontving ik van GOD als Zwaard-Bisschop
voor de strijd tegen Satan een zilverstralend, onzichtbaar pantser, dat
alle magische projectielen terugslingert!

Het werken van Satan
Deze Satan, Leviathan genoemd, is niet de een of andere boze kerel
met een koestaart en een horrelvoet, maar hij was eens de grootste en
machtigste geest van de Hemel die GOD heeft geschapen! Hij is ook
nu nog een engel, wanneer ook een gevallen engel, en daarom door
en door boosaardig! Zijn macht en kunnen vermoeden wij, als we
bedenken dat hij zich aan GOD gelijk waande! Zo’n geest kost het
weinig moeite de gehele mensheid te verblinden en te misleiden. Maar
helaas de Kerk onderschat hem, ja nog meer, vele priesters geloven
niet meer in zijn bestaan.
Zijn verpestende adem is in de Kerk, en wel tot in de top
v a n d e K e r k ! (Woorden van paus Paulus VI)
Niet de staatsleiders, maar Zijn Kerk heeft GOD het wapen tegen
Satan en zijn aanhang in de handen gelegd. Dit kunnen we opmaken
uit de volgende woorden van de Heilige Schrift:
Mark. 3,14 e.v. En twaalf stelde Hij er aan, om bij Hem te blijven, en om
hen ter prediking uit te zenden; m e t d e m a c h t ziekten te genezen en o m
duivels uit te drijven.
Mark. 16,17 Jezus zegt: „Deze wonderen zullen hen vergezellen, die hebben geloofd: i n m i j n N a a m z u l l e n z e d u i v e l s u i t d r i j v e n . . . ! “
Luk. 10,17 e.v. Toen de twee en zeventig waren teruggekeerd, zeiden ze
verheugd: „Heer, zelfs d e d u i v e l s z i j n o n s o n d e r w o r p e n i n u w
N a a m . “ Hij sprak tot hen: „Ik zag satan als een bliksemstraal uit de hemel
vallen.“
Luk. 9,1 Nu riep Hij het twaalftal bijeen, gaf hun m a c h t e n g e z a g o v e r
a l l e d u i v e l s , en tot genezing der zieken.
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Waar deze machtsoverdracht door handoplegging zonder onderbreking vanaf de apostelen is gebeurd, daar is deze kracht! Maar:
„Zoals ge geloofd hebt, zo geschiede het u!“ – Uitspraak van JEZUS
CHRISTUS!
Ik heb situaties beleefd, waar priesters jarenlang een bezetene zonder
resultaat exorceerden, terwijl één enkel bevel van mij voldoende was
om de duivel uit te drijven! Elders heeft men het mij belet, of men wilde
mij alleen ter bevraging van de duivel benutten, waarbij ik meestal antwoordde: „O neen! Koffiekransje met de duivel is er bij mij niet bij! Ik
ben als Zwaard-Bisschop uitverkozen om hem te bestrijden en niet om
met hem dialogen te voeren!“ – Deze tijd is voorbij! Hij is in de Kerk en
triomfeert! Als men weet wat voor een macht ons door GOD werd verleend, voert men geen dialogen meer met hem.
Waarlijk, waarlijk! Satan heeft veel plaats in de Kerk ingenomen en
heeft haar de wapens afgenomen!
D a t e r k e n t m e n aan de handelwijze van de Kerk. De Kerk heeft de
gebeden tot de Aartsengel Michael, het exorcisme bij het Doopsel alsook de diverse exorcismen bij de wijding van wijwater, kaarsen en zout
naast vele andere wapens geschrapt en afgeschaft. Ook het exorcisme
in het algemeen wordt door de meeste bisschoppen alleen nog uiterst
aarzelend en angstvallig toegestaan en uitgevoerd.
Daarbij is dit een duidelijke opdracht van JEZUS CHRISTUS!
De sacramentaliën (b.v. wijwater, kaarsen, zout, olie en medailles) zijn,
als ze door de officiële Kerk werden gewijd, t o t a b s o l u u t k r a c h t e l o z e e n b o t t e w a p e n s tegen de boze geest gedegenereerd! Ze
laten geen succesvolle werkingen meer zien!
Daarbij kan ik, naast mijn bisschoppen en priesters, wapens verdelen
die zo voortreffelijk zijn dat de duivel daartegen totaal weerloos is!
Toch verkiezen de mensen de botte zwaarden van de officiële Kerk,
waarmee ze niets kunnen beginnen.
S a t a n v e r l e i d t j u l l i e n i e t a l l e e n t o t z o n d e , hij leidt jullie ook
naar de chaos:
Hij is de c h a o s d r a a k !
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Hij is absoluut boosaardig. En omdat de Kerk hem onder de mensen
alsook op de aarde niet meer kan indammen oefent hij zijn haat,
boosaardigheid en chaos over de hele aarde en mensheid uit.

De Kerk heeft het Nieuwe Verbond gebroken
Maar omdat het Verbond eeuwig is, neemt GOD het van degene weg
die het verbroken heeft, en draagt het op hem over die bereid is dit
Verbond ijverig en volgens de leer en het hart van CHRISTUS te dragen. Dit kan ook een geldig gewijde bisschop, die buiten de wettige
Kerk staat, zijn, indien hij door GOD uitverkozen werd. Want een bisschop moet er zijn, omdat CHRISTUS Zijn Verbond met de apostelen
(hogepriesters) gesloten heeft en van hen afhankelijk heeft gemaakt.
Zonder bisschop sterft de Kerk, want alleen de bisschoppen hebben
van de apostelen de kracht der handoplegging. De handoplegging is
niet het werken van de kerkelijke macht, maar de overdracht van de
kracht van de HEILIGE GEEST. En Hem kan de Kerk geen voorschriften
maken! Zoals CHRISTUS het heeft bepaald en de apostelen het uitgevoerd hebben, zo handelt de HEILIGE GEEST.

De tridentijns-traditionele Kerk
Ze wiegt zich in een Doornroosje-slaap. Wat doet ze dan in deze nog
nooit vertoonde strijd van de hel?
Ze trok zich terug en leeft en handelt als 1000 jaar geleden, toen Satan nog in de hel was!
Aan hun vruchten zult gij ze kennen! Kijk eens naar de mensen die al
jarenlang naar deze tridentijns gerichte Kerken gaan. Juist daar zijn er
voor een groot deel praatzieke mensen. Bij hen is er zelfs na jaren geen
innerlijkheid of verbetering in bepaalde deugden vast te stellen. Hun
kritieken en oordelen hebben al miljoenen en nog eens miljoenen
reputatiemoorden met zich meegebracht! Hier zal GOD duizendmaal
harder toeslaan dan bij de verblinden van de officiële Kerk!
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Deze Kerk helpt jullie niet, want ze leeft in de voorbije
duizend jaar!
Bovendien sluiten ze zich absoluut voor de HEILIGE GEEST af. Voor hen
is de gehele liturgie enz. afgesloten, alsof GOD al alles heeft gedaan,
en niet meer zou kunnen (en mogen) toenemen.
Het tijdperk van de HEILIGE GEEST komt, en Hij, de HEILIGE GEEST,
zal voor Zijn tijd alles vernieuwen. De traditionele Kerk wil echter niet
meegaan. Ze wil alles hebben en behouden zoals het is. Zij sluit zich af
voor de HEILIGE GEEST!

Verschijningsplaatsen
In de officiële Kerk heerst de rook van Satan. Dus geen verschijning
kan goed zijn die tegenwoordig in deze Kerk plaatsvindt!

Begenadigden
Er zijn tegenwoordig geen in het openbaar bekende begenadigden
meer, die een volledig inzicht bezitten. Maar vergeet niet, het belangrijkste is de geconsecreerde priester, die jullie het Lichaam van
CHRISTUS kan geven, die jullie kan zeggen: „Uw zonden zijn u vergeven“, enz. Als een begenadigde persoon daarover niet spreekt en je
daartoe niet aanmoedigt dan komt hij niet van GOD!

Opwekkingsbewegingen
Wie het V l e e s e n B l o e d v a n J E Z U S niet heeft, heeft het eeuwige
leven niet! Wie de zichtbare Sacramenten, die JEZUS heeft ingesteld,
niet bezit komt ook niet van JEZUS CHRISTUS!

35

Lees en erken

Politiek en Bestuurders van staten
Hoe vaak geloven politici dat ze hun geloof niet in de politiek mogen
betrekken. Hoeveel politici zeggen, dat ze hun geloof van de politiek
scheiden.
Dat is, zacht uitgedrukt, absurd!
Want met de woorden van JEZUS antwoord ik jullie allen: Jullie zouden
niet de minste macht hebben, zo ze niet van hogerhand was gegeven
of toegestaan!
Politici en bestuurders van staten bedenk één ding: De hele existentie –
de Hemel, aarde, jullie land, de aan jullie toevertrouwde mensen zijn
Gods eigendom, omdat Hij de Schepper van alles is! Dus is Gods
eigendom jullie alleen toevertrouwd. Welnu, GOD kan jullie dulden,
hinderen of ook helpen. Maar Hij helpt niet zoals het jullie gelegen
komt, maar zoals het Hem bevalt! Maar godsdienst en geloof is een
Wet van GOD!
De mens moet op aarde de opdracht van GOD vervullen die luidt:
„Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u; bevolkt de aarde, neemt haar
in bezit, regeert wijs over de dieren en over alle levende wezens, die
zich op de aarde bewegen“, enz.

Ziekten, Epidemieën, Sterven van de natuur
zijn door de huidige schijnbare wereldbeheerser Satan voortgebracht,
en wel door de hem horige mensen, die zich niet meer aan de geboden
van GOD houden (zie brochure „De goddelijke gebruiksaanwijzing“).
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In zoverre de genezer uit pure naastenliefde handelt, en alleen vanuit
deze kracht van binnenuit, kan hij veel goeddoen. Gods loon wacht op
hem. Maar als hij van buiten en vanuit de kosmos geestelijke kracht
betrekt, dan is ze door de rook van Satan vergiftigd!
Want ik zeg jullie:
De kosmos is ervan bezwangerd!
Daarom is over alle magiërs de staf gebroken, indien ze hun geestelijke kracht uit de kosmos betrekken!
Mensen, pas op: Satan is een machtige geest! Hij is als de machtigste
geest door GOD geschapen. GOD alleen kan hem paal en perk stellen. Satan beheerst absoluut alle elementen van aardse alsook buitenaardse natuur, dus ook het occultisme enz.
Op het ogenblik bewerkt hij overal de grootste tekenen en wonderen
onder de genezers, gecamoufleerd door schijnbaar religieuze handelingen!
De mensheid verdient het van Satan schijnwonderen te krijgen, ze is
hem toch zo gemakkelijk horig. Maar wonderen van GOD verdient ze
op het ogenblik niet. Ze luistert niet naar HEM!
GOD is GOD! Hij is nooit machteloos! Hij kan nooit verslagen worden!
Hij is en blijft! Hij kan het zover laten komen dat de duivel schijnbaar
zegeviert.
Maar, zodra GOD spreekt: „ G e n o e g , Satan!“, zijn al zijn overwinningen alsmede macht jammerlijk tenietgedaan!
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Maar wat onderneemt de Kerk?
Ik bedoel daarmee de leiding van de Kerk. In haar menselijke geleerdheid zeker van de overwinning, is ze verschaald zout en kaf geworden.
Wel lijkt het, dat ze in het binnenste van de Kerk, door grote samenkomsten en diverse manifestaties enz., steeds weer nieuw vuur kan
ontvlammen, wat echter maar papiervuur is en meteen weer uitgaat.
Want wat ze doen komt uit hun geleerde hoofden (menselijk verstand),
maar niet uit een liefhebbend hart voor GOD en de naaste!
Ze is blind geworden. Laten we bijvoorbeeld alleen maar eens naar het
werk en inspanning van hun gevolmachtigden wat sekten betreft kijken.
Hoelang werken ze er al aan en stellen de sekten in boeken, voordrachten enz. als een absoluut kwaad aan de kaak, maar bemerken
niet dat dit kwaad niets anders is dan een vrucht van de leiding van de
officiële Kerk. Hun leiding komt nog alleen uit hun geleerdendom, niet
meer uit brandende harteliefde, zoals het hoofdgebod het toch verlangt.
De HEILIGE GEEST heeft wel bij het Tweede Vaticaans Concilie gesproken, maar helaas de kerkelijke geleerden hebben alles meteen weer
met hun menselijk verstand geïnterpreteerd. Zijn er onder de leiders
van de Kerk werkelijk geen mystici meer? Niemand die GOD tot de
dwaasheid bemint??? Alleen zo iemand kan GOD de HEILIGE GEEST
in zijn hart ruimte geven, doordat hij bereid is, zijn aangeleerde kennis
ten gunste van de HEILIGE GEEST uit te ruimen.
Niet de priesters naar het verstand, maar de priesters naar het hart zijn
het, die gemakkelijk aan de HEILIGE GEEST de voorkeur geven en niet
aan hun menselijke wijsheid!
Uit deze Kerk, zoals ze op het ogenblik is, kan het Werktuig van GOD
niet meer komen. Omdat dit Werktuig hogepriester zou moeten zijn,
zou het onmogelijk in de zin van CHRISTUS kunnen handelen, de leiding van de Kerk evenals het college van bisschoppen enz. zouden
hem te zeer beperkingen opleggen. – Was het vroeger ook al niet zo?
Laten we grote heiligen, gestigmatiseerden enz. nemen. Werden ze
niet vaak door de leiding van de Kerk in hun handelen beperkt, om het
eens zacht uit te drukken? Zo was het ook bij JEZUS. T o t d e Z i j n e n
kwam Hij, maar de Zijnen ontvingen Hem niet!
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En GOD neem ik als Getuige:
Ik ben de Z w a a r d - B i s s c h o p v a n J E Z U S C H R I S T U S , het Werktuig voor deze en nog veeleer de komende tijd!
Daarom zeg ik: Komt en ziet!
Nu, wie is de Zwaard-Bisschop?
In september 1937 werd ik in de rooms-katholieke Kerk gedoopt.
9 Jaar oud beleefde ik mystieke ervaringen met JEZUS, de Gekruisigde. Dan ervoer en doorleefde ik jarenlang helse attaques en aanvallen, zoals JEZUS het me had voorspeld. Veelvoudig werd ik schijnbaar
overwonnen, maar mijn liefde in het hart voor GOD de DRIEVULDIGE
kon men mij niet ontnemen.
Toen wilde GOD dat ik een familie zou stichten. Ik mag zeggen dat ik
er niet op rekende. GOD zou me volstaan hebben. Zo liet Hij mij een
vrouw vinden, die Hij had uitgekozen. GOD schonk ons vier kinderen.
Plotseling riep GOD me tot Zijn Zwaard-Bisschop! Nadat mijn vrouw
mij onder het grootste offer terwille van GOD vrijgaf, kreeg ik door
handoplegging van een geldig gewijde onafhankelijke bisschop met
het katholiek geloof, de bisschopswijding. Een bisschop van de officiële
Kerk zou dit nooit voltrokken hebben. Voor hen geldt toch voor de wettigverklaring van de wijding de studie (menselijke schoolkennis) meer
dan het van GOD zelf geleerde en ontvangene. Was het niet ook zo bij
JEZUS? Welnu, GOD is soeverein en handelt hoe, waar en wanneer Hij
wil!
Toen ik een paar jaar geleden de treden van de Sint-Pieterskerk in
Rome naar beneden stapte, sprak de HEILAND tot mij:
„Nikolaus, neem Mijn Kerk mee!“
Op het eerste ogenblik weerde ik me tegen deze, zoals ik wilde aannemen, dwaze ingeving en wilde ze verwerpen. Maar ik moest erkennen,
dat het toch JEZUS was en Hij een antwoord verwachtte. „HEER, als Jij
het bent, dan gebeure het! Je weet, dat ik Je bemin en nooit n e e n
tegen Je zeg, wat het ook zij!“
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Moge nu iedereen met Gods genade zijn conclusies trekken. Maar dan
ook de noodzakelijke stappen! Ieder mens moet een beslissing nemen!
Geen mens kan tegenwoordig alleen op zijn Kerk steunen en geloven
dat hij zo zijn verantwoording kan ontgaan. GOD verwacht van ieder
mens de persoonlijke beslissing!
Nu, mijn bereidwilligheid als Zwaard-Bisschop van JEZUS CHRISTUS
is er! Welk besluit neem jij?
Heet, koud of lauw?

Zwaard-Bisschop
van JEZUS CHRISTUS
+ Nikolaus
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