Bedevaart
Wat is een bedevaartganger?
Een bedevaartganger of pelgrim is iemand die naar een bedevaartsoord gaat. Een
bedevaartsoord is een ‘heilige’ plaats; een plaats die een bijzondere betekenis heeft binnen
een religie. Voor Rooms katholieken is dat bijvoorbeeld een plaats waar een ‘heilige’ ligt
begraven of, waar volgens ooggetuigen, verschijningen hebben plaatsgevonden van
bijvoorbeeld Maria, een engel of een ‘heilige’. Of plaatsen waarvan men zegt dat er
wonderbaarlijke genezingen hebben plaatsgevonden of vanwege een ‘huilend’ beeldje of
een beeld met stigmata. Stigmata zijn bloedende wonden in handen en of voeten en of
hoofd. net als de wonden in handen, voeten en zijde van de Heere Jezus ten gevolge van Zijn
kruisiging. Er zijn dus veel redenen waarom een plaats tot bedevaartsoord wordt
uitgeroepen.
Het Bijbelse begrip Heilig
Ik heb in bovenstaande alinea ‘heilige’ tussen haakjes gezet omdat het Bijbelse begrip ‘heilig’
een andere betekenis heeft dan de kerk en maatschappij eraan hebben gegeven. Volgens de
Bijbel is iedere gelovige oftewel wedergeborene heilig. Heilig is namelijk ‘bekwaam gemaakt
om de Heere te kunnen dienen’. Heilig is apart gezet voor de dienst aan de Heere. Heilig
staat tegenover zondig. Zondig betekent in de Bijbel ‘ongelovig’ oftewel ‘het doel missen’.
(zie ook de studie Heilig- en Zaligverklaringen). Omdat wij als gelovigen heilig zijn kunnen wij
kiezen voor een heilige wandel. Een heilige wandel is een leven in dienst van de Heere. Dus;
wij zijn heilig en daarom kunnen wij kiezen de Heere te dienen…
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. (De tempel van God is heilig en wij zijn die tempel; dus wij zijn heilig)
2 Petrus 3
10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met
een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en
de werken, die daarin zijn, zullen verbranden.
11 Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heiligen wandel en
godzaligheid!
Boetetocht
Voor de Roomse kerk was de bedevaart vroeger een boetetocht waarmee zondaren zich van
hun zonden konden schoonwassen. Soms legde de Roomse kerk zélf pelgrimstochten op aan
mensen die een erge zonde begaan hadden. De Roomse leer predikt nog steeds dat bij een
‘schuld’ niet alleen vergeving nodig is maar ook herstel van de aangerichte schade. Maar dat
is een Wettische lering en hoort niet bij het Nieuwe Verbond der Genade.
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De ziel reinigen
De Rooms kerk vertelt de gelovigen dat zij na sterven naar het vagevuur gaan. Daar wordt de
ziel gereinigd. Het verblijf in het vagevuur hangt af van de hoeveelheid zonden die
goedgemaakt moeten worden. Om de duur in het vagevuur te verkorten, kan men hier op
aarde al wat opdrachten volbrengen die de gemaakte zonden kunnen uitwissen. Zelfs de
zonden van anderen zouden hiermee uitgewist kunnen worden (!!) Een pelgrimstocht is een
mogelijkheid om de duur in het vagevuur te verminderen.
Wij leven onder het Nieuwe Verbond
Jammer dat de kerk niet begrijpen wil dat de gelovigen, vanaf de Opstanding van Christus,
leven onder het Nieuwe Verbond der Genade. Jammer dat de kerk haar leden op de mouw
spelt dat er ‘zonden moeten worden uitgewist’. Hiermee ontkent zij dat de Heere Jezus
Christus in Zijn dood en Opstanding de heerschappij van de zonden heeft overwonnen. De
Roomse kerk plaatst hiermee haar leden onder de Wet terwijl de Heere Jezus ons verlost
heeft van de Wet. Wij zijn door Hem vrijgemaakt van de regels en opdrachten van het Oude
Verbond der Wet. Wij zouden blijven staan in die Vrijheid. (zie de studie Alleen geloof)
Galaten 4
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden
uit een vrouw, geworden onder de wet;
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot
kinderen aanstelling tot zonen verkrijgen zouden.
Galaten 5
1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom
met het juk der dienstbaarheid (= de Wet en de werken van de Wet) bevangen.
Wat is het vagevuur volgens de Roomse kerk?
In de catechismus, de kerkelijke leer, van de Roomse kerk staat het volgende; ‘Zij die
sterven in de genade en de vriendschap van God, maar nog niet volkomen gelouterd zijn,
ondergaan, hoewel ze reeds van hun eeuwig heil verzekerd zijn, na hun dood een
loutering ten einde de noodzakelijke heiligheid te verwerven om in de vreugde van de
hemel te kunnen binnengaan’. Verschillende officiële kanalen van de Roomse kerk leren

nog steeds dat er een vagevuur of reinigingsoord voor gelovigen bestaat.
Buitensluiten van ongedoopte kinderen
Ruim tien jaar geleden is er door paus Benedictus XVI een afdeling van het vagevuur
gesloten. Hij heeft toen verklaard, in een schrijven met een pauselijk stempel, dat hij
verwerpt dat er een speciale afdeling van het vagevuur is voor ongedoopte kinderen. Vanaf
de Middeleeuwen was dat het zogenaamde ‘Limbus infantium’. Het motief van Benedictus
voor afschaffing was; ‘het uitsluiten van onschuldige kinderen van het paradijs spreekt de
bijzondere liefde van Christus voor jongeren tegen’. Ongedoopte kinderen mogen dus, wat
de paus betreft, onmiddellijk naar de Hemel gaan. Best wel tof van hem…
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Limbus infantium
In de volksmond wordt dit ‘onder de heg begraven’ genoemd. Kinderen die te vroeg
of dood ter wereld waren gekomen en om die reden het doopsel niet hadden ontvangen,
waren niet vrijgemaakt van de erfzonde. Daarom konden zij niet binnen de omheining van
het gewijde terrein, het kerkhof, begraven worden. Deze kinderen werden begraven in een
strook grond, de limbus infantium, die grensde aan het gewijde terrein. Deze zoom was een
grensgebied tussen gewijde en ongewijde aarde.
Eerbetoon
Toen ikzelf nog bij de Roomse kerk stond ingeschreven, was ik als vrijwilligster betrokken bij
de plaatselijke ‘Caritas’, een Roomse hulporganisatie. Toen het ‘limbus infantium’ in
tweeduizendzeven pauselijk werd afgeschaft kwam er geld vrij van deze stichting voor een
beeld dat geplaatst werd op het kerkhof. Als eerbetoon aan alle ongedoopte baby’s. Als een
soort van excuus voor alle leed dat vanaf de Middeleeuwen is veroorzaakt bij het begraven
onder de heg.
Is de doop dan verplicht?
Nee, de doop is niet verplicht en wast zéker geen erfzonde weg. En dat is ook niet nodig
want dankzij de Heere Jezus Christus, zijn wij nieuwe schepselen. In Christus zijn wij zonder
zonden. De doop is geen middel om behouden te worden. Alleen geloof is genoeg om, in
Hem, deel te krijgen aan Zijn Opstandingsleven; om eeuwig leven te verkrijgen. Daar hoeven
wij verder niks voor te doen. (zie de studie Alleen geloof) De doop is een zienlijke uitbeelding
van een geestelijke Waarheid. Onderdompeling welteverstaan. Het is een uitbeelding van de
weg van dood en Opstanding oftewel wedergeboorte. Het is de uitbeelding van de weg van
God met elke zondaar. Kinderdoop komt in de Bijbel nergens voor.
Een kerkelijke leer kan men aanpassen
Het fijne van een eigen kerkelijke leer en een eigen kerkelijk wetboek is dat men deze naar
believen kan aanpassen aan de tijdsgeest. Een kerkelijke leer staat helemaal los van de
Bijbel. De Bijbel is het Woord van God en de catechismus is het woord van een werelds
instituut. Rome dus; het rijkste instituut van de wereld. Het vagevuur komt nergens voor in
Zijn Woord, zelfs niet iets wat erop lijkt…
Waarop baseert Rome het vagevuur dan?
Rooms katholieken hebben verschillende Bijbelteksten die zouden dienen als bewijs voor het
vagevuur. Volgens de kerk wijzen die teksten naar dagelijkse zonden die ‘uitgeboet’ moeten
worden. Ik zal er straks een paar van die teksten uitlichten en toelichten. Kerken zijn altijd
heel bedreven om teksten ‘los te maken’ uit de context om er op die manier een heel eigen
draai aan te kunnen geven. Ook nemen de meeste kerken de teksten letterlijk; zij zetten de
oude mens en deze oude Schepping centraal. Dit terwijl wij nieuwe schepselen in Christus
zijn. Wij zijn, in Hem, eerstelingen van de nieuwe Schepping. De oude mens is met Christus
gestorven aan het kruis.
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Romeinen 6
6 Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te
niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
Nieuwe mens in Christus
Iedereen die is wedergeboren oftewel iedereen die gelooft, neemt deel aan Zijn Lichaam.
Iedereen die is wedergeboren deelt in elke geestelijke Zegening in Christus. In Christus
betekent tesamen met Christus. Wij zijn mét Hem gestorven, met Hem begraven, met Hem
opgestaan en met Hem in de Hemel gezet. (zie studie Efeze) Zolang de kerken het verschil
tussen de oude en de nieuwe mens niet aan de gelovigen uitleggen, zullen zij de plank
blijven misslaan…Of verzwijgt men dit bewust? Want als de gelovige eenmaal begrijpt dat
wij, in Christus, de Goddelijke natuur deelachtig zijn, hebben de kerken minder macht! Zo
lang de kerken de gewetens van de gelovigen blijven belasten, heeft men immers macht
over hen!
Jakobus 1
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard (= wedergeboorte. Wij worden wedergeboren op het
moment dat wij tot geloof komen.) door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn
als eerstelingen Zijner schepselen. (Wij zijn wedergeboren als nieuw schepsel).
Kolossensen 3
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het
evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;
11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en
vrije; maar Christus is alles en in allen.
2 Petrus 1
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in
de wereld is door de begeerlijkheid.
1 Korinthe 3; 10-15
1 Korinthe 3
10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament
gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus
Christus.
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi,
stoppelen;
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door
vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.
14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.
15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden
worden, doch alzo als door vuur.
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Onder andere deze tekst wordt door de Roomse kerk gebruikt als bewijs voor het vagevuur.
Maar Paulus spreekt daar over de Gemeente. De Gemeente is de hele groep gelovigen van
ná de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Paulus vergelijkt de Gemeente met Gods
akkerwerk en Gods gebouw. Paulus zegt dat wij medearbeiders zouden zijn op dit Akkerwerk
en aan dit Gebouw. Maar, zegt hij, pas op, want je moet niet op eigen houtje gaan bouwen
maar je zou de Heilige Geest, de Heere Jezus Christus laten bouwen. Want Híj is het
fundament.
Hout hooi en stoppelen
Daarna maakt Paulus de vergelijking tussen dode werken en Vruchtbare Werken. Hout, hooi
en stoppelen staan voor dode werken en zij doorstaan het oordeel, het vuur, niet. Goud,
zilver en kostelijke stenen staan voor de Vruchtbare Werken. Zij blijven staan in het oordeel.
Het is de bedoeling dat wij alleen Vruchtbare werken zouden doen. Dat zijn Werken die de
Geest in en door ons bewerkstelligt. Vruchtbare Werken leveren straks, bij de Wederkomst
van de Heere, Loon oftewel Erfenis op. Dode werken leveren geen erfenis op. Schade lijden
is nadeel ondervinden…Het vuur in deze tekst heeft dus helemaal niks te maken met een
zogenaamd vagevuur.
10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament
gelegd (van de Gemeente); en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij
daarop bouwe.
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus
Christus.
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout,
hooi, stoppelen; (hooi, hout en stoppels verbranden in vuur; dat zijn de dode werken. Dode
werken zijn de werken ten behoeve van de oude mens, het vlees, de Wet en de wereld.
Goud, zilver en kostelijke stenen zijn de Vruchtbare Werken, de goede werken, zij doorstaan
het vuur (oordeel) en blijven bestaan. Vruchtbare Werken zijn de Werken die wij de Geest in
en door en met ons hebben laten doen. Vruchtbare Werken zijn Werken van God. Die
leveren straks Loon op).
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 (goede Werken oftewel Vruchtbare Werken van de Geest) dat hij
daarop gebouwd heeft, die zal loon (= Bijbelse synoniemen zijn Kroon, Zoonschap, Erfenis)
ontvangen.
15 Zo iemands werk zal verbrand worden (dode werken), die zal schade lijden; (=niets
ontvangen) maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. (als een gelovige
alleen maar eigen werken gedaan heeft, ontvangt hij geen Loon oftewel Heerlijkheid oftewel
Kroon oftewel Erfenis maar hij zal wél behouden blijven. Eeuwig leven is hem tenslotte bij
wedergeboorte gegeven in Christus en uit Genade. Genade kent geen enkele verplichting. En
eeuwig leven is voor altijd…)
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Mattheüs 12; 32
32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen, het zal hem
vergeven worden; maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem
niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.
De toekomende eeuw
Ook dit vers wordt gebruikt als bewijs voor het bestaan van het vagevuur. Maar ook hier
slaan ze de plank finaal mis. Het Griekse woord ‘aion’ is hier vertaald met ‘eeuw’. Dat is een
verwarrende vertaling want aion heeft niks te maken met tijd of tijdperk. Het lijkt bij deze
vertaling alsof er eeuwenlang niet vergeven wordt door de Heere. Maar dat staat er
helemaal niet! Het Griekse woord heeft te maken met de inrichting van een bepaalde tijd.
Het is de manier waarop de wereld is ingericht en functioneert en bestuurd wordt. Het heeft
met macht te maken. Zo is Satan momenteel de god van deze eeuw. Oftewel de satan heeft
nu nog de touwtjes in handen, de Heere gedoogt hem. Maar de toekomende eeuw oftewel
aion wordt geregeerd en bestuurd door de Heere. De toekomende eeuw is hetzelfde als de
nieuwe Schepping, waar wij nu al deel van uitmaken. Alle gelovigen leven geestelijk al in de
toekomende eeuw. Wij, als wedergeboren mensen, zijn uit deze aion getrokken en geplaatst
in de toekomende aion. Wij leven onder het bestuur en macht, heerschappij, van de Heere.
2 Korinthe 4
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan;
4 In dewelke de god dezer eeuw (=de Satan) de zinnen verblind heeft, namelijk der
ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van
Christus, Die het Beeld Gods is.
Efeze 2
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;
2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de
macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;
= Vóór onze wedergeboorte wandelden wij niet met God maar met de satan. We wandelden
eertijds in overeenstemming met de aion (geestelijke macht) van deze cosmos (wereld).
Namelijk de overste, de koning, der lucht namelijk de geest die nu werkt in de ongelovige,
natuurlijke mens. Hier staat drie keer hetzelfde; eeuw dezer wereld oftewel overste van de
macht der lucht oftewel de geest. Bij alle drie kunnen we macht invullen. De natuurlijke
mens leeft in overeenstemming met deze wereld, met deze aion. Satan bepaalt en bestuurt
en heeft de macht. De ongelovige natuurlijke mens leeft dan ook naar de beginselen van de
duivel. Maar Christus is machtiger dan alle machten, dan alle aionen. Christus is daarboven
geplaatst. Ongehoorzaamheid is niet willen horen oftewel ongeloof. Satan regeert de
kinderen der ongehoorzaamheid. De natuurlijke, ongelovige mens wordt geregeerd door
Satan.
Tegenspreken
‘maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal hem niet vergeven
worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende’.
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De Heilige Geest tegenspreken is hetzelfde als ongeloof. Bij ongeloof ‘spreekt men de
Waarheid tegen’. Als men niet is wedergeboren, spreekt men de Geest tegen. Ontkent men
het bestaan van Christus. Tegenspreken is hetzelfde als de Geest lasteren. Als men de Geest
lastert, is men ongelovig. Ook ‘lastering’ is het ontkennen van de Waarheid. Iemand die de
Waarheid ontkent, is ongelovig. Lasteren en tegenspreken is de Waarheid ten onder houden
en de leugen voor waar houden. Ongeloof wordt niet vergeven en zal tot de dood leiden.
Degene die de Geest lastert of tegenspreekt, gaat uiteindelijk verloren.
Mattheüs 12
30 Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.
31 Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden
(op grond van geloof in de uit de dood opgestane Christus)
maar de lastering tegen den Geest zal den mensen (op grond van volharding in ongeloof) niet
vergeven worden.
32 En zo wie enig woord gesproken zal hebben tegen den Zoon des mensen (namelijk tegen
de Heere Jezus als sterfelijk Mens in het vlees), het zal hem vergeven worden; (Hij is
tenslotte gestorven voor de zonden van de gehele wereld; maar ja wat heb je aan vergeving
van zonden als je dood bent!)
Maar zo wie tegen den Heiligen Geest (Opgestane Christus oftewel de Geest van Christus)
zal gesproken hebben (tegenspreken is de Waarheid ontkennen. Oftewel; de Opstanding van
de Heere Jezus Christus uit dood ontkennen) Het zal hem niet vergeven worden (tenzij dat hij
of zij daarna alsnog wedergeboren zou worden), noch in deze tegenwoordige boze eeuw,
noch in de toekomende eeuw.
Catechismus over bedevaart
Zoals de theorie over het vagevuur op bepaalde punten is aangepast, zo zijn ook de redenen
voor een bedevaart gewijzigd door de kerk. In de Middeleeuwen lag de nadruk op
boetedoening om daarmee het vagevuur te verkorten. Als een soort van aflaat. Het volgende
stukje vond ik in de catechismus van de Roomse kerk; ‘In verschillende
levensomstandigheden wordt van de christen gevraagd beloften te doen aan God. In het
doopsel en het vormsel, het huwelijk en het wijdingssacrament liggen steeds beloften
vervat. Uit persoonlijke devotie kan een christen ook aan God de belofte doen, een bepaalde
daad, een gebed, een aalmoes of een bedevaart te zullen verrichten. De trouw aan de
belofte, aan God gedaan, is een teken van de eerbied die men aan de goddelijke majesteit
verschuldigd is en van de liefde jegens de getrouwe God’. Dus de belofte en uitvoering van
een bedevaart zou getuigen van eerbied en liefde jegens God….
Zit Hij niet op te wachten
Zit de Heere wel te wachten op beloften van ons? Waar zou Hij ons dan voor nodig hebben?
Van welke belofte van ons zou Hij blij worden? De Heere weet als geen ander hoe onze
oude, natuurlijke mens in elkaar zit en heeft totaal geen verwachtingen daarvan. Gelukkig
maar. Hij heeft niet voor niets een nieuwe mens in Christus geschapen. Het is juist
omgedraaid; De Heere heeft ons Beloften gedaan! Hijzelf heeft geen mensenhanden nodig.
Onder het Oude Verbond der Wet is gezegd dat je beter niets kunt beloven aan de Heere…
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Deuteronomium 23
21 Wanneer gij den HEERE, uw God, een gelofte zult beloofd hebben, gij zult niet vertrekken
die te betalen; want de HEERE, uw God, zal ze zekerlijk van u eisen, en zonde zou in u zijn.
(Onder het Nieuwe Verbond der Genade zijn wij, in Christus, zonder zonden. Wij hoeven de
Heere niks te beloven; wij zouden Zijn Geest in en door ons Zijn Werk laten doen. Wat zou
de Heere willen van de oude mens die dood is voor Hem??)
22 Maar als gij nalaat te beloven, zo zal het geen zonde in u zijn.
23 Wat uit uw lippen gaat, zult gij houden en doen; gelijk als gij den HEERE, uw God, een
vrijwillig offer beloofd hebt, dat gij met uw mond gesproken hebt.
Veel verschillende redenen voor een bedevaart
Er zijn veel verschillende redenen waarom Christenen voor een bedevaart kiezen. Het kan
alsnog voor boetedoening zijn doordat het geweten bezwaard is door de kerk. Of om een
deel van de pijn te voelen van het lijden van de Heere Jezus. Of om op de bestemming te
bidden om vergeving van hun zonden, op voorspraak van daar begraven heiligen, of om God
te danken of een gunst te vragen. Pelgrims zeggen vaak dat zij ervaren dat ze dichter bij God
staan. Sommige pelgrims zien een bedevaart ook als onderdeel van de goede werken die ze
moeten doen. Soms gaan gelovigen op reis in de hoop op genezing.
Dit zijn drogredenen
Boetedoening is voor de Heere absoluut niet nodig. Hij heeft ons, door Zijn dood aan het
kruis, immers verlost van alle zonden. Bovendien reinigt Hij, als Hogepriester, de handel en
wandel van Zijn Lichaam en reinigt Hij onze gewetens. Dit doet Hij zodat wij, hier in het
vlees, bekwaam zijn om Hem te kunnen dienen. Boete is schuld en dit hoort niet bij het
Nieuwe Verbond der Genade. Genade kent immers geen enkele verplichting, anders is het
geen Genade meer.(zie ook de studie Alleen geloof)
Hebreeën 9
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God
te dienen?
15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen
gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren,
degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.
Hebreeën 10
21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein
water.
Romeinen 11
6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken (van de Wet); anderszins is
de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer;
anderszins is het werk geen werk meer.
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Bidden om vergeving van zonden zou geen reden moeten zijn om op bedevaart te gaan.
Onze zonden zijn immers al vergeven! In Christus Jezus zijn wij volmaakt. Als God naar ons,
gelovigen, kijkt, ziet Hij Zijn Zoon. De Heere Jezus Christus is als het ware de filter tussen ons
en God. Hij is de Middelaar. Hij is het Hoofd en wij zijn Zijn Lichaam. In Hem kunnen wij
dienstbaar zijn aan de Heere. Op voorspraak van heiligen is Godslasterlijk; er is immers
maar Eén Middelaar. Alsof de overleden mensen inspraak zouden kunnen hebben bij God!
1 Timotheüs 2
5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;
Om dichter bij God te staan hoef je niet zo’n eind te reizen. De Heere Jezus Christus woont
in elke gelovige. Hij is de nieuwe mens in ons. Wij zijn nooit alleen, Hij is altijd bij ons. Waar
we ook gaan of staan.
Johannes 14
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve
in der eeuwigheid;
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet
Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.
1 Korinthe 6
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?
Goede Werken kunnen niet voortgebracht worden door de oude mens. Goede Werken zijn
Werken die voortgebracht zijn door en met de Heilige Geest. Goede werken zijn de
zogenaamde Vruchtbare Werken. Wijzelf, onze oude mens, zou juist niet werken. Wij
zouden juist de ruimte geven aan Christus in ons. Wij zouden ons eigen ego, de oude mens,
voor dood houden en de nieuwe mens in n Christus aandoen. In de Bijbel staan de ‘Goede
Werken’ tegenover de ‘dode werken’. Dode werken zijn werken die voortgebracht worden
door de oude mens, de oude Schepping en de Wet. Dode werken leveren straks geen erfenis
op. Alleen de nieuwe mens in Christus, de wedergeborene oftewel gelovige, kan Goede
Werken voortbrengen.
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.
Hebreeën 9
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God
te dienen?
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Hoop op Genezing mag je altijd hebben maar daarvoor hoef je niet af te reizen naar een
bedevaartsoord. Of is het de verwachting dat God iets terugdoet omdat je als gelovige zo’n
eind gelopen of gereisd hebt? Komt deze hoop voort uit ‘voor wat hoort wat’? Genezing van
de oude mens is volgens de Bijbel helemaal geen prioriteit van God. God heeft geen belang
bij genezing van de oude mens. De oude Schepping is immers dood voor Hem. Hij heeft
vanuit deze oude Schepping al een nieuwe gecreëerd. Volgens Bijbelse begrippen betekent
ziek; onrechtvaardig, zondig oftewel ongelovig. Genezen is in de Bijbel rechtvaardig oftewel
gelovig. Wij zijn al genezen. Onze tranen zijn al gedroogd door de Trooster Die in ons woont.
Het is enkel onze oude mens, het vlees, wat bederfelijk is maar in Hem zijn wij nieuwe
schepselen. Over ons vlees zouden we geen zorgen hebben; straks verwachten wij immers
een verheerlijkt lichaam!
1 Petrus 2
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden
afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt.
25 Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt nu bekeerd tot den Herder en Opziener
uwer zielen.
Ongelovigen
Tegenwoordig hoef je niet persé gelovig te zijn om op bedevaart te gaan. Dan gaat het vaak
niet om de eindbestemming maar om de reis ernaar toe. Iedereen kent wel iemand die met
de fiets of lopend naar Santiago de Compostela is geweest. Vaak gaat het dan om een
sportieve prestatie. Of om na te denken over bepaalde gebeurtenissen. Of om zelfreflectie
of geestelijke inspiratie. Er is natuurlijk tijd genoeg daarvoor tijdens de tocht. Ook gaat men
wel op bedevaart om onderweg de natuur en de rust te zoeken die men mist in deze drukke
maatschappij. Niks mis mee, lijkt mij.
Door Rome erkende bedevaartsoorden
Banneux en Beauraing in België, Fatima in Portugal, Gietrzwald in Polen, Guadalupe in
Mexico, Knock in Ierland, Kurisimudy in India, La Salette, Laus, Lourdes, Parijs, Pellevoison en
Pontmain in Frankrijk, Rome in Italië en Santiago de Compostela in Spanje, Syracuse op
Sicilië en Zeitoen-Caïro in Egypte.
Niet door Rome erkende bedevaartoorden
Als het oord niet in bovenstaand lijstje staat, is het geen door Rome erkende
bedevaartsplaats. Dus ook niet de bekende bedevaartsplaatsen Kevelaer, Jeruzalem, Jasna
Góra, Medjugorje. In Nederland zijn er zeshonderdtweeënzestig (!) zogenaamde
bedevaartsplaatsen. Dat heb ik nooit geweten. De kerken lopen leeg maar
bedevaartsplaatsen worden schijnbaar steeds populairder. Men vindt er gezelligheid en
bemoediging en een gevoel van eenheid. Men kan er emoties kwijt en vindt er een plaats
waar men rituelen kan uitvoeren. Men vindt er steun en hoop. Kortom; de mens voelt zich er
lekker bij. En dat is waar het om draait, toch??
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Mariagrot
Mijn grootouders en een aantal andere familieleden liggen begraven op het kerkhof van de
Rooms katholieke kerk van Heinkenszand. Dat is een klein dorp bij Goes op Zuid-Beveland. Ik
kan mij uit mijn jeugd herinneren dat daar op het kerkhof een ‘Maria-grot’ stond. Ik heb het
even nagezocht en het is inderdaad één van de ruim zeshonderd Nederlandse
bedevaartsoorden.

Nep Lourdesgrotten
De Lourdesgrot in Heinkenszand is tot op de dag van vandaag een plek waar katholieken ter
bedevaart gaan om er Maria te vereren en hun overledenen te herdenken. De pastoor van
Heinkenszand nam in begin negentienhonderd het initiatief voor de bouw van de grot. Ook
in Zuiddorpe en Groede stonden toen al Lourdesgrotten. Niet iedereen was in staat om de
lange reis naar Lourdes te maken. Daarom werden hier en daar kopieën van de Lourdesgrot
gebouwd. De Lourdesgrot in Heinkenszand is inmiddels een beschermd monument en trekt
weer volop gelovigen. ‘Ze branden er kaarsen en laten er briefjes achter voor Maria en
gebruiken het bezoek voor een moment van bezinning’.
Briefjes voor Maria?
Wie krijgt het verzonnen om briefjes achter te laten voor Maria? Zijn deze gelovigen in de
veronderstelling dat zij deze daadwerkelijk leest? Snappen ze niet dat er een verschil is
tussen een geestelijke en een stoffelijke wereld? (Dit doet me denken aan Wettische Joden
en de klaagmuur in Jeruzalem). Briefjes met smeekbeden en verzoeken. Maria als
zogenaamde voorspraak en middelares die in hun ogen veel in de pap te brokkelen heeft bij
de Heere. ‘Onze lieve vrouwe’ krijgt verlanglijstjes. Net als Sinterklaas. Tja, laat ik niks
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zeggen; ik heb tenslotte jarenlang meegedaan aan dit circus. Als men, net als ik, zou
beginnen met Bijbelstudie, zou men gaan begrijpen dat deze praktijken niet thuishoren bij
Christenen. Deze Maria-fratsen komen niet voor in de Bijbel. Maria is geen voorspraak of
middelares. Maria onderwierp zich aan de Heere en Zijn Woord, meer eer kunnen wij haar
niet geven…
De leugen van Lourdes
Lourdes is een bedevaartsplaats in Zuid Frankrijk. Volgens overlevering zou Maria daar
achttien keer zijn verschenen aan de toen veertien-jarige Bernadette Soubirous. Bernadette
was ziekelijk en kwam uit een arm gezin en ging niet naar school. Volgens overlevering was
zij met een zusje en vriendinnetje hout aan het sprokkelen in een grot toen Maria voor de
eerste keer verscheen. Bernadette wist niet dat het Maria was; ‘ze stond rechtop in een
uitholling van de rots, was gekleed in een lang wit gewaad met een blauwe ceintuur om haar
middel en een witte sluier op het hoofd; zij had een gouden roos op haar blote voeten, en ze
leek op een jonge vrouw van zo'n zestien, zeventien jaar oud’. De andere twee die erbij
waren, zagen wel, hoe Bernadette iemand meende te zien en er mee sprak, maar zelf namen
ze niets bijzonders waar.

Maria wilde een kapel bij de grot
Maria zei tegen Bernadette dat zij een halve maand lang iedere dag naar de grot moest
komen. Bij één van die bezoeken zei Maria dat Bernadette naar een bron moest zoeken in de
grot. Daar zou heilig water uit komen. Ook moest Bernadette van Maria aan de priesters in
het dorp vertellen dat zij bij de grot een kapel wilde hebben. Verder zou Maria tegen
Bernadette hebben gezegd dat zij moest bidden om bekering van de zondaars. En zij drukte
Bernadette op het hart dat zij berouw moest hebben en boete doen…
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Bidden voor zondaars
Mocht je al geloven dat Maria daadwerkelijk is verschenen, dan kun je toch zelf wel
bedenken dat Maria nooit gezegd zou hebben dat er gebeden moet worden voor zondaars.
Er is namelijk geen enkele Bijbelse grond om te bidden voor bekering van zondaars. Geloven
is een keuze die wij zelf moeten maken. Je kunt niemand ‘gelovig bidden’. Dat zou makkelijk
zijn! De Heere heeft ons een vrije wil gegeven, Hij heeft ons geen robots gemaakt. Hij wil dat
wij volmondig voor Hem kiezen. Aan onze keuze kan een ander niets veranderen.
Boete
Maria zou nooit gezegd hebben dat Bernadette berouw moest hebben en boete zou doen.
Maria weet echt wel dat wij, in Christus, zonder zonden zijn. Zij behoort immers zelf ook tot
de Gemeente. Zij weet écht wel dat wij nieuwe schepselen zijn en samen met de Heere
eerstgeborenen zijn van de nieuwe Schepping, Maria zou nooit het geweten van Bernadette
hebben kunnen bezwaren. Onze gewetens worden immers gereinigd. Het zijn grove leugens.
Staat niet in de Bijbel
Apostel Paulus heeft ons in zijn nieuwtestamentische brieven bekend gemaakt met de
Bedeling der Verborgenheid. Onze Bedeling. Er is nérgens te lezen, ook niet in het Oude
Testament, dat Maria aan gelovigen zou verschijnen. Er wordt nergens in de Bijbel melding
gemaakt van visioenen waarin Maria zou spreken en verschijnen. In geen enkele
Gemeentelijke Waarheid komt Maria voor. En trouwens, waarom zou zij de aandacht op
zichzelf richten? Schatten zij Maria zo laag in? En waarom zou zij in deze oude Schepping een
Maria-kapel willen hebben? De enige Tempel die op dit moment van belang is, is de
geestelijke Tempel, de Gemeente, Zijn Lichaam.
Efeze 2
19 Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en
huisgenoten Gods;
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de
uiterste Hoeksteen;
21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een
heiligen tempel in den Heere;
22 Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.
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.
6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
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Satan
Satan voelt zich erg prettig in de bedevaartsoorden. Gelovigen die met van alles druk zijn
behalve met zichzelf beschikbaar stellen voor de Heere en Zijn Lichaam. De
bedevaartsgangers zijn met hun oude mens en de oude Schepping bezig. Zij willen genezing
ontvangen voor hun bederfelijk vlees dat voor de Heere niet meer meedoet. Zij willen boete
doen voor zonden die al vergeven zijn. Zij willen dichter bij God staan terwijl Hij in hen
woont. Zij willen voorspraak van heiligen terwijl er maar Eén Middelaar is. Zij willen Goede
Werken doen terwijl zij hiermee dode werken afleveren. Zij zouden hun hoofd en hart naar
Boven gericht houden in plaats van op een vochtige grot. Zij zouden zich onderwerpen aan
Zijn Woord en Zijn Geest. Wat vreselijk dat de kerk dit haar gelovigen wijsmaakt.
Kolossensen 3
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus
is, zittende aan de rechter hand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Vaticaan
Sinds Maria in Lourdes aan Bernadette Soubirous zou zijn verschenen, ondernamen
katholieke gelovigen bedevaarten naar de grot waar zich dit had afgespeeld. Toen het
Vaticaan in negentienhonderdzeven een dag in de liturgische kalender aan deze verschijning
wijdde, nam de belangstelling voor de verering van ‘Onze Lieve Vrouwe van Lourdes’ verder
toe. Bernadette werd in negentienhonderddrieëndertig heilig verklaard en Lourdes groeide
uit tot een van de drukst bezochte bedevaartsoorden ter wereld. Lourdes wordt bezocht
door zes miljoen pelgrims per jaar. In de loop der jaren heeft het Vaticaan zevenenzestig
wonderbaarlijke genezingen met Lourdes-water erkend.
Lourdeswater
Ikzelf heb ook Lourdeswater gedronken, in de hoop te genezen van mijn kwalen. Ik had een
Mariabeeld-flesje en een soort jerrycan met ‘heilig water’ gekregen van een kennis. Ik ben zó
blij dat ik uiteindelijk toch zélf in de Bijbel ben gaan lezen. Want door Bijbelstudie en veel
lezen, sta ik nu vast in Zijn Woord. Ik laat mij niets meer wijsmaken door een ander. Ik ben
zélf verantwoordelijk voor wat ik geloof. Ik zal mij nooit meer iets op de mouw laten spelden
door Bijbelleraren, voorgangers of andere mensen. Ik zal altijd alles zelf opzoeken en
bestuderen in Zijn Woord. Ik ben blij dat ik mij ontdaan heb van de valse Roomse lering.
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Romeinen 16
17 En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten
tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve.
18 Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik (in de Bijbel is de
buik typologisch de oude mens); en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der
eenvoudigen.
Efeze 4
14 Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden
met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot
dwaling te brengen;
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen (tot wasdom komen;
opgroeien) in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus;
De Sint Pieter in Rome
De Sint Pieter is de bekendste kerk voor katholieken. Het is de huiskerk van de paus. Het is
een enorme basiliek gebouwd op het graf van Petrus. Nadat Petrus was gekruisigd, werd op
de plek van zijn graf een monument gebouwd. Dat monument werd een pelgrimsoord en
groeide uit tot een basiliek in de tijd van keizer Constantijn. Toen deze in de vijftiende eeuw
op instorten stond, legde paus Julius II de eerste steen voor een nieuwe kerk; de Sint Pieter.

Rome als bedevaartsoord
Rome is niet alleen één van de belangrijkste bedevaartsplaatsen geworden door Petrus maar
ook door de apostel Paulus. Paulus heeft in Rome gevangen gezeten en is later onthoofd net
buiten Rome. Op zijn graf is de basiliek ‘St. Paulus buiten de muren’ gebouwd. Door deze
twee apostelen werd ook Rome één van de belangrijkste bedevaartsoorden
Is Petrus de eerste paus?
Volgens de Rooms katholieke kerk werd Petrus door God verkozen om Zijn kerk op te
bouwen. De kerk ziet hem dan ook als eerste paus. Volgens haar had Petrus gezag over de
andere apostelen. Ze beweert zélfs dat apostel Petrus, enige tijd na de gebeurtenissen in het
boek Handelingen, de eerste bisschop werd van Rome. Zij stelt dat God het apostolische
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gezag van Petrus overdroeg aan de mensen die later zijn bisschopszetel in Rome innamen.
Onfeilbaar?
De Rooms katholieke kerk stelt ook dat Petrus en de daaropvolgende pausen onfeilbaar
waren en zijn, als zij spreken in hun hoedanigheid als paus. Zij onderwijst dat deze
onfeilbaarheid de paus het vermogen geeft om de kerk foutloos te leiden. De Rooms
katholieke kerk beweert dat zij een ononderbroken reeks van pausen tot aan ‘Sint Petrus’
kan terugvoeren en gebruikt dit als bewijs voor de stelling dat zij de ware kerk is. Christus
bouwde Zijn kerk op Petrus. Haar paus. Deze leugens zijn gebaseerd op de interpretatie van
een aantal verzen in Mattheüs zestien.
Leugens

Als eenentwintigjarig Rooms meisje heb ik in de Jaarbeurs in Utrecht de ‘heilige mis’ van
paus Johannes Paulus II bijgewoond. Ik was zeer onder de indruk van het hele gebeuren. De
weken voorafgaand aan het pauselijk bezoek aan Nederland werd het liedje ‘popie Jopie’
grijsgedraaid op de radio. Ik vond dat destijds zeer kwetsend.
Ik ben heel erg blij dat er een omslagpunt in mijn leven kwam, toen ik begon te lezen in Zijn
Woord, de Bijbel. Ik kan mijzelf er nu van overtuigen dat er in de Bijbel nergens staat dat
Petrus gezag had over de andere apostelen. Er staat nergens dat Petrus de eerste paus zou
zijn geweest. In de Bijbel staat ook nergens dat de bisschop van Rome ‘oppergezag’ zou
hebben over de kerk(en). Er staat nergens dat het gezag van de apostelen moest worden
overgedragen aan mensen. Er staat nergens dat een mens (paus) onfeilbaar is. Ik geloof geen
leugens meer.
Verkeerde interpretatie van de Roomse kerk
Mattheüs 16
15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
16 En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.
17 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want vlees en bloed
heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de
poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.
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19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op
de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de
hemelen ontbonden zijn.
De Heere Jezus zegt hier tegen Petrus dat Zijn Vader hem zijn getuigenis geopenbaard heeft;
’ Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods’. De Heere Jezus zegt; jij bent Petrus wat rots
betekent maar op de Ware Rotssteen zal ik Mijn Lichaam, de Gemeente, bouwen. De sleutel
om het Koninkrijk van Christus binnen te kunnen gaan is ‘geloof in de Heere Jezus Christus,
de Zoon van de Levende God’. Iedereen die dit getuigt zal zalig zijn. En in Handelingen twee
staat dan ook dat Petrus als eerste deze sleutel, deze getuigenis, gebruikte na de Opstanding
van Christus. Met deze getuigenis, deze sleutel, verklaart Petrus het Nieuwe Verbond voor
geopend oftewel bindend.
Handelingen 2
14 Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse
mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw
oren ingaan.
--

36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.
37 En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere
apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders?
38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
De Ware Levende Steen
De Roomse kerk benoemt Petrus tot fundament van de kerk maar De Ware Levende Steen
is, en blijft, de Heere Jezus Christus. In de Bijbel wordt de Heere meer dan honderd keer
‘Steen of Rotssteen, Steenrots of Rots’ genoemd. Hoezo zou Petrus dan de rots zijn? Hoezo
is Petrus dan het fundament? Er is maar Eén Fundament van de Gemeente en dat is de
Christus. De Ware Levende Steen is Christus en in Hem zijn ook wij, alle gelovigen, levende
stenen, die gebouwd worden tot Zijn Lichaam.
1 Korinthe 3
9 Want wij de Gemeente, Zijn Lichaam; alle gelovigen van ná Zijn Opstandingzijn Gods
medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij.
10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament
gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus
Christus.
Psalm 18
3 De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op
Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.
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Tot slot
1 Petrus 2
4 Tot Welken komende, als tot een levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij
God uitverkoren en dierbaar;
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.
6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
7 U dan, die gelooft alle gelovigen, alle wedergeboren mensen van na Zijn Opstanding
vormen tesamen Zijn Lichaam, de Gemeente. Dat heeft helemaal niks te maken met de
Roomse kerk of welke kerk dan ook., is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt
gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd
des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;
8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook
gezet zijn.
9 Maar gij alle gelovigen van ná Zijn Opstanding; de Gemeente; Zijn Lichaam 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;
10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart,
maar nu ontfermd zijt geworden.
Met deze woorden van Petrus zelf (natuurlijk geïnspireerd door de Geest) wil ik mijn
onderzoek naar Roomse bedevaarten afsluiten. Het mag duidelijk zijn dat als ik élke
bedevaartplaats onder de loep zou houden, de uitkomst steeds hetzelfde zou zijn; de
bedevaartsoorden zijn on-Bijbels en de verhalen achter deze plaatsen zijn leugenachtig en
satanisch.

Amen.
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