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Oscar of Grammy 
 
Nu ik inmiddels al een aantal jaren Bijbel lees en ik mezelf verdiept heb in de Bijbelse 
begrippen heilig en zalig, wil ik eens kijken wat de Roomse kerk zegt over zalig- en 
heiligverklaringen. En waar zij dit Bijbels op fundeert. Ik moet vooraf bekennen dat ik de 
heilig- en zaligverklaringen altijd al een zeer vreemd fenomeen heb gevonden. Ook toen ik 
nog een trouw kerkend Rooms Katholiek was. Ik vond het destijds ook al een duistere zaak 
dat gelovigen een soort rangorde gaan maken van andere gelovigen. Wie heeft het beste 
geleefd en krijgt daarvoor een Oscar of Grammy van de Roomse Kerk?! En leiden de Roomse 
kerkleiders zelf allemaal zo’n smetteloos leven dat ze in staat zijn hun medemens te 
beoordelen op zogenaamd godzalig leven? Of is het een gevalletje balk en splinter? 
 
Sterren en strepen 
 
Romeinen 5 
12 Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde 
de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.  
 
Psalm 51 
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.  
 
Romeinen 3 
22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid.  
23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven (missen) de heerlijkheid Gods;  
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 
Jezus is;  
 
Is volgens Gods Woord niet elk natuurlijk mens zondig geboren? Hebben we niet allemaal te 
dealen met de erfzonde? Wij danken en prijzen en loven de Heere dat Hij in Zijn dood en 
Opstanding uit deze oude Schepping een nieuwe heeft gemaakt. We zijn daardoor niet meer 
onderworpen aan de heerschappij van de zonde, de Wet en de dood. Hebben niet alle 
gelovigen deze Genade en Verlossing ontvangen? En is het aan mensen om te bepalen wie er 
goed of fout of beter of best geleefd heeft? Is het niet God alleen die de harten van Zijn 
schepselen zou proeven? De Heere zal ons beoordelen. Hij zal ons laten meedelen in Loon 
oftewel Heerlijkheid naar de mate waarin wij de Geest Zijn Werk hebben laten doen in en 
door ons. De Heere Jezus Christus zal bepalen wie er meer of minder zal delen in Zijn Erfenis. 
Hij zal bepalen hoeveel men zal schijnen van Heerlijkheid; er is tenslotte verschil in 
heerlijkheid van de zon, de maan of de sterren. De ene ster verschilt in heerlijkheid van de 
andere ster. Ranking the stars. Hij zal de sterren en strepen uitdelen want alleen Hij is 
daartoe geroepen. En niet de Roomse kerk. 
 
Spreuken 17 
3 De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; maar de HEERE proeft de 
harten. 
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Galaten 6 
4 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem 
hebben, en niet aan een anderen. 
5 Want een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. 
 
1 Korinthe 15 
40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de 
heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse. 
41 Een andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een 
andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere 
ster. 
 
1 Korinthe 3 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag = oordeel zal het verklaren, dewijl 
het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft Vruchtbare Werken van de Geest , dat hij daarop gebouwd heeft, 
die zal loon ontvangen. 
 
Hoogmoed 
 
Het is arrogant en zelfingenomen en hoogmoedig en Bijbels absoluut onverantwoord om 
iemand heilig of zalig te verklaren. Het is een verkeerd gebruik van de Bijbelse begrippen. Als 
men iemand heilig of zalig verklaard impliceert dit bovendien dat de rest níet heilig is. 
De Roomse kerk zegt; als men goed leeft, kan men heilig worden. Dit is een leven onder de 
Wet. Op eigen kracht heilig leven is onmogelijk. De natuurlijke, oude mens is een 
onverbeterlijke zondaar. Alleen de nieuwe mens in Christus kan heilig wandelen. Wat de 
Roomse kerk doet, is de ene mens boven de andere stellen met zelfverzonnen theorieën. En 
het is onvoorstelbaar hoeveel toeschouwers daarop afkomen… Honderdduizenden en bij 
een heiligverklaring van twee pausen in de goede week, waren er eens drie miljoen 
bezoekers in Rome. Hele mensenmassa’s die met de heilig- en zaligverklaringen de 
overleden prijswinnaars vereren. Het schepsel eert het schepsel in plaats van God.(zie studie 
homosexualiteit in de Bijbel). De duivel staat er lachend tussen. Hij vindt het gewéldig dat 
gelovigen hier druk mee zijn in plaats van dat deze menigte zich beschikbaar zou stellen in 
dienst aan de Heere en de Gemeente. 
 
Johannes 5 
 44 Hoe kunt gij geloven, gij, die eer van elkander neemt, en de eer, die van God alleen is, niet 
zoekt? 
 
Elk wedergeboren mens is zalig en heilig 
 
De mensen in Rome zouden zich eerst eens verdiepen in de Bijbelse betekenissen van heilig 
en zalig. Ze zouden zich eerst gaan verdiepen in het verschil tussen de oude en de nieuwe 
mens. Zich verdiepen in de oude en nieuwe Schepping. Dan zouden zij weten dat elk oude 
(natuurlijke) mens even zondig is en elk nieuw (wedergeboren) mens door God zonder 
zonden wordt gezien. De natuurlijke mens van de paus is even zondig als jij en ik. En zijn 
nieuwe mens is net zo zalig en heilig als jij en ik. En ook die van moeder Teresa, Oscar 
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Romero en de twee herderskinderen uit Fatima aan wie Maria honderd jaar geleden zou zijn 
verschenen…(??) 
 
Wat zegt de Roomse kerk over Zalig- en Heiligverklaringen? 
 
Officiële website RK Documenten 
Heiligen en Zaligen worden gezien als een voorbeeld voor de gelovigen van een verheven 
manier van Christelijk leven. De Kerk gaat daarbij niet over één nacht ijs, hoewel sommigen 
relatief snel na hun overlijden door de Kerk tot de eer der altaren verheven worden (te 
denken valt aan de Zalige Moeder Teresa van Calcutta), anderen moeten een langere 
periode wachten. Weer andere Heiligen en Zaligen worden nog eeuwen na hun zalig of heilig 
afsterven opnieuw centraal gesteld (zoals de Heilige Bonifatius). 
Na een diocesaan onderzoek wordt het onderzoek in Rome gestart. Op enig moment wordt 
daar voorgesteld om te spreken van "Eerbiedwaardige". Is vervolgens aangetoond dat er 
sprake moet zijn van een wonder staat de weg open naar het "Zalig"-verklaren. In het geval 
dat het martelaarschap is vastgesteld is de stap op weg naar de zaligverklaring van een 
wonder niet noodzakelijk. Na opnieuw een wonder is de verheffing tot "Heilige". 
Er zijn procedures en een wet en regelgeving omtrent het heilig en zalig verklaren van een 
persoon 
 
Officiële website van de Rooms Katholieke Kerk 
Paus Franciscus wijst erop, dat de heiligen niet alleen diegenen zijn die de Kerk zalig of heilig 
heeft verklaard, maar ook bijvoorbeeld “ouders die met grote liefde hun kinderen opvoeden, 
mannen en vrouwen die hard werken om hun familie te onderhouden, de zieken, oudere 
religieuzen die hun glimlach hebben behouden”. 
Met de exhortatie onderstreept de paus de roep tot heiligheid die de Heer tot ieder van ons 
richt. “We zijn allemaal geroepen tot heiligheid [..] op de plekken waar we ons bevinden”. De 
genade van je doopsel mag vrucht dragen op de weg van heiligheid. “In de Kerk vind je alles 
wat je nodig hebt om te kunnen groeien in heiligheid”, aldus paus Franciscus. “De Heer heeft 
de Kerk de Schrift gegeven, de sacramenten, heilige plekken, gemeenschappen, het 
getuigenis van de heiligen en een veelzijdige schoonheid die voortkomt uit Gods liefde”. 
Je kunt groeien in heiligheid door kleine gebaren. Door geduld te hebben, aandacht, door 
vriendelijkheid en door af te zien van geroddel. Niet alleen door grote keuzes en bekering 
kan heiligheid vorm krijgen in je leven, maar ook door meer volmaakt te doen wat je al deed.  
 
Wat leert de Bijbel over de begrippen zalig en heilig? 
 
Zaligmaker, Zaligheid, Zalig 
 

Zaligheid     =     huWvy     =  Jeshowah  =  Jozua = Jezus; Redding; Heiland; Verlossing  

(Hebreeuws) 
 
Zaligmaker =    Soter          =  Heiland; Redder; Verlosser 
(Grieks)             Sozo           =  Redden; Bevrijden; Verlossen 
Zaligheid    =     Soteria       =  Verlossing; Bevrijding 
                           Soterion 
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In de Statenvertaling worden de volgende woorden gebruikt voor de vertaling van het 
Griekse woord soteria; zaligheid, behoudenis en verlossing. De woordkeuze verschilt per 
Bijbelvertaling. Deze woorden betekenen allemaal hetzelfde. Ze overlappen elkaar en zijn 
daardoor synoniemen. Afzonderlijk zijn deze drie woorden niet allemaal specifieke, 
verschillende Bijbelse begrippen. Zaligheid betekent dat men ergens van gered is. Zalig 
gemaakt, is dat men ergens van verlost is. Behouden is redden. Als je gered bent, ben je 
ergens van verlost. Als je iemand verlost dan red je diegene, dan bevrijd je hem. Deze 
woorden kun je gewoon door elkaar gebruiken. Degenen die zalig zijn, zijn een kind van God. 
Als je zalig bent oftewel wedergeboren, ben je behouden en gered en verlost… 
 
Jesaja 25 
8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle 
aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; 
want de HEERE heeft het gesproken. 
9 En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij 
zal ons zalig maken. Hij zal ons verlossen Deze is de HEERE, wij hebben Hem de Zaligmaker; 
de Verlosser verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.verlossing 
 
Mattheüs 1 
21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn 
volk zaligmaken bevrijden; verlossen van hun zonden. 
 
Mattheüs 18 
11 Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken, om te redden dat verloren was. 
 
2 Korinthe 2 
15 Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, behouden 
zijn; gered zijn en in degenen, die verloren gaan; 
 
Lukas 2 
10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al 
den volke wezen zal; 
11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker,de Verlosser welke is Christus, de Heere, in 
de stad Davids. 
 
Jesaja 25 
8 Hij zal den dood verslinden tot overwinning, en de Heere HEERE zal de tranen van alle 
aangezichten afwissen; en Hij zal de smaadheid Zijns volks van de ganse aarde wegnemen; 
want de HEERE heeft het gesproken. 
9 En men zal te dien dage zeggen: Ziet, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij 
zal ons zalig maken.redden, verlossen Deze is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen 
ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid. redding, verlossing 
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Ziel 
 
1 Petrus 1 
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 
 

Er is ook een groot misverstand over de Bijbelse begrippen geest en ziel. Men denkt dat het 
bij het begrip ziel om het onzienlijke van de mens gaat. Maar dat is niet waar. De mens is 
tijdens zijn verblijf op aarde een zienlijke en sterfelijke ziel. De geest van de mens is het 
onzienlijke en wordt in de Bijbel ook wel het hart of het binnenste genoemd. De Heere heeft 
de adem des levens in Adam geblazen en Adam werd een levende ziel. De mens heeft dus 
geen ziel maar is een ziel. En af en toe zielig. De ziel is de handel en wandel, het praktische 
leven van de mens. De ziel zal gewoon sterven terwijl de meeste mensen denken dat de ziel 
voortleeft. Maar dat is dus niet waar. Het is de geest van de gelovige die verder leeft. Een 
gelovige heeft dus twee (g)Geesten; zijn eigen geest en de Geest van de Heere Jezus 
Christus. 
 
Genesis 2 
7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten 
geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel. 
 
Lukas 1 
46 En Maria zeide: Mijn ziel = ik maakt groot den Heere; 
47 En mijn geest =ik verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; 
 
Openbaring 16 
3 En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle 
levende ziel is gestorven in de zee. 
 

Ziel en zaligheid 
 
1 Petrus 1 
7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat 
en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de 
openbaring van Jezus Christus; 
8 Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet 
ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; 
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 
 

Ons dagelijks leven, onze praktische levenswandel hier en nu, is onze ziel. Het is ons doen en 
laten. Het zalig worden van de ziel betekent dat onze levenswandel steeds meer doordrenkt 
raakt met het Woord en het Leven en de Gezindheid van Christus. Het is de in- en uitwerking 
van de Zaligmaker in ons dagelijks leven. De zaligheid is de werkzaamheid van de Zaligmaker 
in ons, op grond van onze overgave en gehoorzaamheid aan Hem. Zo maakt Hij ons als 
Redder en Verlosser steeds meer los van de aardse dingen. Als wij het Werk van de 
Zaligmaker in ons toelaten, zullen wij steeds meer verlost worden van het eigen ik. De oude 
mens uitdoen en de nieuwe mens aantrekken. Het zou de bedoeling zijn dat wij uiteindelijk 
helemaal doordrenkt zijn met Zijn Leven. Dat is de zaligheid der zielen. Bij Zijn Wederkomst 
zal dat Loon, Erfenis en verantwoordelijkheid met zich meebrengen. 



6 
 

Heilig 
 
Heiligen  =  Zich afscheiden van; Zich wijden aan; 
                     Zich afzonderen van de wereld en Zich wijden aan de Heere 
                     Bestemd zijn voor een door God bepaald doel 
                     Uitverkorenen; Geroepenen 

 
Heilig staat tegenover zondaar. Een zondaar, een ongelovige, de natuurlijke mens, kan de 
Heere niet dienen. De hele oude Schepping is dood voor God. Dood is in de Bijbel; geen 
communicatie met God mogelijk. Maar door geloof in de Heere Jezus Christus word je 
wedergeboren in de nieuwe Schepping. Direct bij wedergeboorte ontvang je de Geest van de 
Heere Jezus Christus. En in Hem oftewel samen met Hem, kan de gelovige God wél dienen. Is 
er communicatie. Het Bijbelse begrip heilige, staat dus voor gelovige. Iedere gelovige is 
heilig. Heilig betekent dat je in staat bent om de Heere te dienen. De Heere Jezus Christus is 
heilig en dient God de Vader. De Gemeente, het Lichaam van Christus, is bekwaam gemaakt 
tot dienstwerk aan de Heere. De Gemeente is dus ook heilig. Het Lichaam is heilig omdat het 
Hoofd heilig is. Elke gelovige, elk wedergeboren mens bezit de Geest en is daarmee heilig. 
Elke gelovige is in staat om de Heere te dienen. Ondanks zijn oude natuurlijke mens.  
 
Heilig leven 
 
Het woord heilig is nauw verwant aan priesterschap. Heilig betekent namelijk gewijd aan de 
dienst van God. Wij zijn bekwaam gemaakt, apart gezet, voor onze dienst aan de Heere. Als 
we dienstwerk voor de Hogepriester de Heere Jezus Christus doen, zijn wij automatisch 
priesters. Maar dit alles in afhankelijkheid van de Heere. Wij zouden daarom heilig leven. 
Heilig leven is leven overeenkomstig de Wil van de Heere. Dit kan alleen in Christus; en in 
Christus betekent tesamen met Christus . Alleen de nieuwe mens, de wedergeboren mens is 
in staat heilig te leven.  
 
1 Korinthe 3 
16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 
17 Zo iemand den tempel Gods schendt, dien zal God schenden; want de tempel Gods 
is heilig, welke gij zijt.  
 
1 Petrus 2 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot 
een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn 
door Jezus Christus. 
-- 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht 
 
Openbaring 1 
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters (hoort bij het Eerstgeboorterecht) 
Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.  
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Heilig wandelen 
 
Een heilige wandel is hetzelfde als wandelen naar de Geest of wandelen in de Liefde of 
wandelen vanuit geloof. Iedere gelovige is heilig maar dat wil nog niet zeggen dat zijn 
wandel dan ook heilig is. De gelovige zal zélf moeten kiezen of Hij in onderwerping de Heere 
wil dienen. Iedere gelovige is in staat om heilig te wandelen maar de keuze om de Heere te 
dienen, ligt bij hemzelf. Met een heilige wandel zal men straks delen in Heerlijkheid. Heilig 
wandelen is het tegenovergestelde van onder de Wet leven. 
 
1 Petrus 1 
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden, die te voren in 
uw onwetendheid waren; 
15 Maar gelijk Hij, Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelven heilig in al uw 
wandel; 
16 Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 
 
Galaten 5 
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen. 
 
Beschermheiligen oftewel patroonheiligen 
 
De Romeinen hadden ten tijde van hun overheersing op de Grieken geen eigen goden, maar 
wel  behoefte aan religie. Daarom namen zij de Griekse godsdienst over en gaven zij Latijnse 
namen aan de Griekse goden. Hierdoor werd de god Zeus, Jupiter enzovoort. Het Romeinse 
rijk ging over tot het Christendom maar miste een aantal specifieke goden die zij eertijds wél 
hadden. Denk aan de god van de vruchtbaarheid, de god van de liefde, etc. Daarom werden 
bepaalde Christelijke figuren heilig verklaard door de kerk. Zij maakten van deze heiligen een 
beeld dat hen dan zou beschermen. De zogenaamde beschermheilige. Dus de heilig 
verklaringen van de Roomse kerk zijn in principe ontstaan vanuit afgoderij. Ook 
hedentendage is er nog verering van patroonheiligen. Zoals patroonheiligen van namen, 
kerken, beroepen of een patroonheilige die men kan aanroepen bij bepaalde ziekten en 
kwalen. In geval van nood kan zo’n patroon- of beschermheilige worden aangeroepen voor 
hulp en bijstand. Op de foto staan Sint Ambrosius van Milaan, Sint Hubertus en Sint Nicolaas.  
 
Zonden negeren 
 
Efeze 5 
3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, 
gelijkerwijs het den heiligen betaamt, 
 
Hier staat niet dat we heilig zijn of heilig worden als we bepaalde zaken niet meer zouden 
doen. Nee, we zijn immers al heilig! Er staat dat deze zaken niet meer onder ons genoemd 
zouden worden aangezien we heiligen zijn. Als heiligen wordt van ons verwacht dat wij een 
heilige wandel zouden hebben. Dat wij dus de Wil van de Heere zouden doen. Dat wij de 
Geest in en door ons Zijn Werk zouden laten volbrengen. Want daartoe zijn wij immers 
geheiligd! Wij zijn in de Opstanding van Christus bekwaam gemaakt om Hem te kunnen 
dienen. Daarvoor zouden wij onze oude mens voor dood houden. Wij zouden onze oude 
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mens en die van de ander negeren; niet meer noemen. Als God niet op onze zonden ziet 
waarom zouden wij daar dan zoveel aandacht aan schenken? We zouden de zonden van de 
ander niet toerekenen aangezien de Heere onze zonden ook niet toerekent. De oude mens 
doet voor God immers niet meer mee. Als heiligen in Christus zouden wij onze oude mens 
uitdoen en de nieuwe mens in Christus aantrekken. Bij de nieuwe mens in Christus zijn 
hoererij, onreinigheid en gierigheid helemaal niet aan de orde. Bij wandelen in de liefde 
horen deze zaken van de oude mens niet. Dus noemen wij ze niet maar negeren wij ze. Voor 
God is de oude mens inclusief zijn zonden gestorven aan het kruis. God ziet alleen de nieuwe 
mens in Christus. Als God naar ons heiligen kijkt, ziet Hij Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. 
Hij het Hoofd en wij Zijn Lichaam.  
 
2 Korinthe 5 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees (oude mens); en indien wij ook 
Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees 
(de Heere Jezus is in Zijn Opstanding de Christus geworden; de Eerstgeborene van de nieuwe 
Schepping).  
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden.  
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
Wonderen 
 
Voor zalig- en heiligverklaringen zijn wonderen noodzakelijk. Voor de zaligverklaring is er in 
ieder geval één wonder nodig. Behalve bij martelaarschap. Maar de prijs van een 
heiligverklaring is maar liefst twee wonderen. Wat is de Roomse definitie van een wonder? 
En gebeuren er eigenlijk nog wel wonderen? Eén ding is zeker; God communiceert vandaag 
de dag niet via wonderen maar via Zijn Woord.  
 
Tekenen 
 
Wonderen zijn tekenen en daardoor betekenen ze iets. De Heere Jezus heeft heel veel 
tekenen gedaan. Als teken dat Hij de Zoon van God is. Deze wonderen hadden het Joodse 
Volk wakker moeten schudden. Maar het ongelovige Joodse Volk wilde, door volharding in 
ongeloof, de typologische en profetische betekenis áchter deze wonderen niet begrijpen. Uit 
deze tekenen had men moeten begrijpen dat Hij de Messias wel moest zijn. In de periode 
van het Bijbelse Handelingen leek het er nog op dat op aarde alles aan Christus 
onderworpen zou worden. Het Koninkrijk van Christus werd op aarde gepredikt in alle 
Heidense talen en met vele grote wonderen en tekenen. Tegen alle verdrukkingen in 
kwamen er velen tot geloof in de Heere Jezus Christus. Velen werden toegevoegd aan de 
Gemeente, het Lichaam van Christus. Zelfs de gevangenisdeuren gingen voor Gods 
dienstknechten open. Maar aan het einde van Handelingen was er op aarde nog maar weinig 
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over van al die grote manifestaties. Het bleek steeds meer dat er in deze Bedeling geen 
sprake meer zou zijn van het Geopenbaard Koninkrijk van Christus op aarde. Wonderen 
hielden op, vreemde tongen en talen verstomden. Het Joodse Volk had de Heere twee keer 
verworpen. Eén keer bij Zijn eerste Komst en de tweede keer in Zijn Opstanding. Apostelen 
waren profeten want zij werden geleid door de Heere Jezus Christus. Zij hadden gezag 
gekregen van de Heere; zij genazen mensen en dreven demonen uit. Deze tekenen en 
wonderen hielden op toen duidelijk werd dat de Joden ook ná de Opstanding en Hemelvaart 
niks van de Heere Jezus Christus wilden weten. We leven nu in de Verborgenheid; de Heere 
heeft Zich teruggetrokken in Zijn Hemels Koninkrijk dat zich straks zal openbaren op aarde. 
Dan zal Hij Zich weer laten zien en horen. Dan komt Hij terug om te oordelen. 
 
Handelingen 2 
41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen 
toegedaan omtrent drie duizend zielen. 
42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, en in de breking 
des broods, en in de gebeden. 
43 En een vreze kwam over alle ziel; en vele wonderen en tekenen geschiedden door de 
apostelen. 
44 En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; 
45 En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van 
node had. 
46 En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood 
brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; 
47 En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de 
Gemeente, die zalig werden. 
 
Satan en wonderen 
 
Straks in de zeventigste Jaarweek zal de Satan tekenen en wonderen doen. Deze tekenen en 
wonderen lijken te bevestigen dat hij de Christus is. Maar dat is hij niet, hij is de antichrist. 
Dat zou een waarschuwing moeten zijn voor degenen die in onze dagen tekenen en 
wonderen verlangen. De mensen willen tekenen en wonderen zien en zullen zich daardoor 
laten verleiden. Zij zullen geneigd zijn om ze toe te schrijven aan de Heere of aan de Heilige 
Geest. Helaas gebeurt dit vandaag de dag ook al. Wonderen en tekenen zijn prachtige 
middelen om de mensen bij het Woord van God vandaan te houden. Zij suggereren namelijk 
dat we geen Bijbel meer nodig hebben omdat God zich rechtstreeks aan ons zou openbaren. 
Maar het is precies andersom. Wie de Bijbel leest en gelooft en zich daarin laat onderwijzen 
zal niet door tekenen en wonderen verleid kunnen worden. Gewoon omdat men de 
Waarheid liefheeft. Die tekenen worden in de toekomst in ieder geval gedaan door de 
antichrist. Ik ontken niet dat er ‘wonderen’ gebeuren maar mocht dit zo zijn, dan is dat iets 
tussen de individuele gelovige en de Heere. Niet voor het grote publiek. 
 
Johannes 4 
48 Jezus dan zeide tot hem: Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet 
geloven. 
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Lukas 11 
28 Maar Hij zeide: Ja, zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen, en hetzelve bewaren. 
29 En als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; 
het verzoekt een teken = wonder, en hetzelve zal geen teken gegeven worden, dan het teken 
van Jonas, den profeet. 
 
1 Korinthe 1 
21 Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, 
zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 
22 Overmits de Joden een teken wonder  begeren, en de Grieken wijsheid wereldse wijsheid 
zoeken; 
23 Doch wij prediken Christus, den Gekruisigde, den Joden wel een ergernis, en den Grieken 
een dwaasheid; 
 
Slot 
 
De Roomse kerk heeft de termen zalig en heilig gestolen van de Heere en er een andere 
betekenis aan gegeven. De kerk pretendeert dat degene die heilig verklaard wordt, de 
nabijheid van God bereikt heeft. En op die plaats is de heilig verklaarde tot voorspraak van 
de gelovigen. Maar er is maar Eén Middelaar; de Heere Jezus Christus Die voor ons bidt tot 
God de Vader. Omdat Christus heel goed weet wat wij nodig hebben. De Roomse kerk heeft 
als organisatie Zijn Woord verruild voor het woord van mensen. Zalig- en heiligverklaringen 
zijn één grote leugen. De enige die daar wel bij vaart is de duivel. De vader van de leugen. 
Zijn werk is de gelovige uitschakelen in zijn dienst aan de Heere. Zijn werk is de Gemeente 
onklaar maken voor haar priesterlijke dienst. In de Roomse kerk is dat helemaal gelukt. 
Chapeau. 
 
 
                                                           Amen. 
 
 


