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Aartsbisdom Utrecht; 
 
Sint Franciscus 
 
Op de feestdag van Sint Franciscus , 4 oktober, heeft paus Franciscus zijn encycliek ‘Fratelli 
tutti’ (Allen broeders’) gepubliceerd. Een dag eerder was de paus in dit kader naar Assisi 
gereisd. Daar vierde hij de Eucharistie bij het graf van Sint Franciscus – de titel van deze 
encycliek komt uit een tekst van deze heilige. Aan het einde van de Eucharistieviering 
ondertekende de paus op het altaar zijn derde encycliek. 
 
Beter wereld opbouwen 
 
De paus gaat in ‘Fratelli tutti’ in op broederschap en vriendschap als manieren om een 
betere, rechtvaardiger en vreedzamer wereld op te bouwen. Deze broederschap is niet 
abstract maar het resultaat van concrete daden. De coronapandemie heeft de noodzaak 
voor deze solidariteit nog eens extra duidelijk gemaakt. 
 
Politieke stromingen 
 
De encycliek telt acht hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk signaleert paus Franciscus een 
aantal misstanden in de wereld, daarna stelt hij de parabel van de barmhartige Samaritaan 
centraal: hoe reageren we op een vreemdeling op onze weg? Een open wereld is volgens de 
paus belangrijk, en hij wijst individualisme en doorgeslagen consumentisme af. Tevens 
bekritiseert hij de politieke stromingen van het populisme en het (neo)liberalisme.  
 
Religie nooit een basis van geweld 
 
Ontmoeting, dialoog en openheid voor alle culturen zijn volgens paus Franciscus van groot 
belang. Ook benadrukt hij dat vergeving en verzoening noodzakelijk zijn om na een conflict 
opnieuw te kunnen beginnen, waarbij hij onderstreept dat religie nooit de basis voor geweld 
mag vormen. Religies zijn geroepen om bij te dragen aan de broederschap van de wereld, 
aldus de paus. De encycliek is op dit moment in acht talen beschikbaar, de Nederlandse 
vertaling wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de serie ‘Kerkelijke Documentatie’. 
 
Wat is een encycliek? 
 
Een encycliek, oftewel littera encyclica, is een pauselijk document van leersteliige aard. Het woord 
komt uit het Grieks, en betekent letterlijk ‘rondzendbrief’. Oorspronkelijk was het een rondzendbrief 
met instructies aan de bisschoppen. De eerste encycliek was van paus Martinus (649-653). De inhoud 
van een encycliek is niet persé een onfeilbare leer. De inhoud behoort wel grotendeels tot de 
katholieke leer, maar in wijdere zin. Onfeilbaar betekent vrij van dwaling en volmaakt. Volgens de 
Roomse kerk is hun kerkelijke leer onfeilbaar. De Roomse kerk pretendeert dat zij van God het gezag 
heeft gekregen om de ware leer te verkondigen, en te bewaren. 
 

 
 
 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Allen broeders 
 
Het is de derde encycliek van paus Franciscus, en het document telt bijna honderd pagina’s. 
Het is geschreven in het Latijns. Zijn encycliek heet ‘Fratelli tutti’, dat betekent; allen 
broeders. De paus richt zich hiermee tot de hele kerk, en ‘alle mensen van goede wil’.  
 
Roomse kerk door Christus gezonden? 
 
De Rooms-katholieke kerk is het grootste, en rijkste, kerkelijke instituut van de wereld. Zij 
heeft 1,1 miljard ingeschreven leden. Dit instituut heeft een eigen kerkelijk recht, dat 
vastgelegd is in haar eigen kerkelijk Wetboek. Zij heeft een eigen kerkelijke leer. De Bijbel is 
ondergeschikt aan deze leer. Zij noemt zichzelf een ‘geloofsgemeenschap’, die door Christus 
is gezonden. Als geestelijk Hoofd heeft zij Christus, en de aardse plaatsvervanger, oftewel 
plaatsbekleder, is momenteel paus Franciscus. De Roomse kerk noemt zich buiten ‘het 
Lichaam van Christus’, ook wel ‘de bruid van Christus’.   
 
Rijkste instituut 
 
1 Timotheüs 6 
7 Want wij hebben niets in de wereld gebracht, het is openbaar, dat wij ook niet kunnen iets 
daaruit dragen. 
8 Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. 
9 Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking, en in den strik, en in vele dwaze en 
schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. 
10 Want de geldgierigheid (geldzucht) is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen 
lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben zichzelven met vele smarten 
doorstoken. 
 
Het klinkt mij wat tegenstrijdig in de oren; een kerk die het rijkste instituut is. Zijn er niet 
genoeg mensen die hongerlijden, en geen dak boven hun hoofd hebben? Ik zou zeggen; deel 
maar lekker uit onder, in eerste plaats, alle broeders en zusters.  
 
Efeze 4 
28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de 
handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft. 
 
Galaten 6 
10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de 
huisgenoten des geloofs. 
 
Is de Roomse kerk door God gezonden? 
 
De Roomse kerk zegt dat zij de afgevaardigde is van Christus; om de kerkelijke leer te 
verspreiden, en te bewaren. Het Woord van God  heeft zij ondergeschikt gemaakt aan de 
kerkelijke leer. Het hoofd van de kerk is de paus. Hij is de plaatsvervanger, oftewel 
plaatsbekleder, van Christus op aarde. Tja, íemand moet het doen… 
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 Volksvergadering 
 
De Rooms-katholieke kerk vertelt dus dat zij als kerk door God is gezonden. Even kijken wat 
de Bijbel, het Woord van God, daarover zegt. Oeps, in de Statenvertaling, die het dichtst bij 
de grondtekst staat, komt het woordje ‘kerk’ helemaal niet voor! Daar wordt gesproken over 
‘de Gemeente’. Dat woord komt van het Griekse ‘Ecclesia’, dat je kunt vertalen met 
‘volksvergadering’.  
 
Na de Heere Jezus Christus kwam de paus? 
 
Een werelds instituut, met eigen statuten, regels en wetten, kan onmogelijk een 
afgevaardigde van God zijn. En een natuurlijk mens als plaatsvervanger van Christus? God 
heeft éénmaal Zijn Zoon naar de wereld gestuurd. Hij heeft Zijn Zoon gezonden tot een 
Zaligmaker van de wereld. En daarna kwam de paus? Om wat te doen? De gelovigen in juiste 
banen leiden? Heeft God niet al gesproken door Zijn Zoon? 
 
Hebreeën 1 
1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de 
profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; God, voortijds 
veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in 
deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 
 
Wij zijn al bevrijd 
 
De Heere Jezus Christus heeft ons al bevrijd van de Wet, de zonden, en de dood. Wij waren 
slaaf van de wereld, maar door Zijn dood en Opstanding zijn wij eerstelingen van een nieuwe 
Schepping. Waarom heeft Christus een plaatsvervanger nodig op aarde? Kan God het niet 
alleen bolwerken? Christus woont in elke gelovige, en we hebben de Bijbel, Zijn Woord. 
Welke toegevoegde waarde heeft Franciscus, (en zijn encycliek) voor God en de gelovigen? 
God heeft geen mensenhanden nodig. De Schepper is niet afhankelijk van Zijn schepselen. 
Het is juist andersom. 
 

Heilige Vader 
 
De betekenis van het woord ‘paus’ komt oorspronkelijk uit het Oudgrieks; pappas. Dit woord 
is later gelatiniseerd tot papa, in de betekenis van vader. De paus deinst er niet voor terug 
om zich ‘papa, of heilige vader’ te laten noemen. Ik vind het Godsschennis. 
 
Mattheüs 23 

8 Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij 
zijt allen broeders.  
9 En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde ; want Een is uw Vader, namelijk Die 
in de hemelen is. 
 
Johannes 17 
11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige 
Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. 
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Wat is de Gemeente volgens de Bijbel? 
 
Waar staat de Gemeente voor in de Bijbel? (kerk, in nieuwere vertalingen) 
Het Bijbelse begrip ‘Gemeente’ heeft niets te maken met een Roomse kerk, of ander werelds 
instituut. De Gemeente is de verzameling gelovigen, oftewel wedergeborenen, tussen de 
Opstanding van de Heere Jezus Christus, en Zijn Wederkomst straks. Dus alle gelovigen 
tussen de eerste en tweede Komst van Christus. Ongeacht van welke kerkelijke 
determinatie. De Gemeente omvat alle kinderen van God, vanaf Zijn Opstanding, ruim 
tweeduizend jaar geleden, tot het moment wat nog staat te gebeuren. Ongeacht of je een 
kerk bezoekt. 
 
Christus het Hoofd, en wij Zijn Lichaam 
 
De Gemeente is de eerste groep gelovigen die onder het Nieuwe Verbond der Genade leeft. 
De Gemeente is het Lichaam van Christus. Hij het Hoofd en wij zijn Lichaam. 
 

Efeze 1 
22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot 
een Hoofd boven alle dingen; 
23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 
 
Kolossensen 1 
18 En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de 
Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. 
 
De hele mensheid gestorven 
 
De wereld is de oude Schepping, en de oude Schepping is gestorven aan het kruis. Tesamen 
met de Heere Jezus. Toen de Heere Jezus stierf, stierf de hele Schepping. In de Wet staat dat 
de zondaar moet sterven. De Wet is door het geloof van de Heere Jezus vervuld. Vol 
gemaakt. Afgesloten. Het doel is bereikt; namelijk dat állen (de hele mensheid) zijn 
gestorven in die Ene. De schuld is betaald. 
 
Macht over iemands geweten, is macht over die mens 
 
Waarom heeft de Roomse kerk dan een Wetboek? Met leefregels, wat wél en níet mag? 
Nou, omdat je daarmee de gewetens van gelovigen kunt bedoezelen en besmeuren. Want 
op die manier kan zij macht uitoefenen over haar leden. Dit terwijl de Heere Jezus Christus 
onze gewetens reinigt. Hij reinigt ook ongevraagd onze handel en wandel, zodat wij de 
Levende God kunnen dienen. 
 
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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Het Oude Verbond der Wet is verdwenen 
 
Het Oude Verbond der Wet is verdwenen met de dood van de Heere Jezus. Met de 
Opstanding van de Heere Jezus Christus, is het Nieuwe Verbond der Genade begonnen. 
Géén Wet betekent dat er ook geen overtreding meer kan zijn, en dus ook geen 
veroordeling. De Wet is als het ware aan het kruis genageld. (zie ook de studie ‘wat is 
erfzonde’) 
 
Kolossensen 2 
14 Uitgewist hebbende het handschrift = de Wet, dat tegen ons was, in inzettingen 
bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve = de Wet uit het 
midden weggenomen, hetzelve = de Wet aan het kruis genageld hebbende; 
 
Romeinen 4 
15 Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. 
 
Allen gestorven 
 
2 Korinthe 5 
15 Als die dit oordelen, dat, indien Eén (de Heere Jezus)voor allen gestorven is, zij dan 
allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven wedergeboren 
zijn, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees (de oude mens); en indien wij ook 
Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het 
vlees. 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is(indien iemand gelooft in de Heere Jezus Christus), die 
is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan,  ziet, het is alles nieuw geworden. 
 
1 Johannes 2 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor 
de zonden der gehele wereld.  
 
Met de dood van de Schepper was heel de Schepping dood. Met de dood van de Heere Jezus 
waren de zonden van de hele wereld verdwenen. Met de dood van de Heere Jezus waren 
alle zonden weg. Maar wat heb je aan verlossing van zonden als je dood bent? …Maar door 
geloof in de opgestane Christus, word je (geestelijk) wedergeboren in een nieuwe 
Schepping. 
 
Nieuwe Schepping 
 
De Gemeente is in Christus, oftewel tesamen met Christus, eersteling van die nieuwe 
Schepping. Logisch, want wij zijn het Lichaam van Christus. Ieder die gelooft in de opgestane 
Heere Jezus Christus is wedergeboren in die nieuwe Schepping. Eerstgeborenen van de 
nieuwe Schepping. Nieuwe schepselen. 
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Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid (wedergeboorte), opdat 
wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.(In Christus zijn wij eerstgeborenen van de 
nieuwe Schepping) 
 
Hebreeën 12 
22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse 
Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen ; (=gelovigen. Wij, als Gemeente, zijn die 
Hemelse wezens, want wij zijn met Hém in de Hemel gezet. Zie studie Efeze 2;6) 
23 Tot de algemene vergadering (Ecclesia) en (=namelijk) de Gemeente der eerstgeborenen, 
die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der 
volmaakte rechtvaardigen; 
 
In de Hemel gezet 
 

Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit 
genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 

De Gemeente is een Hemels Volk dat nu al (geestelijk) overgezet is in Zijn Hemels Koninkrijk. 
Dat is nieuwe Schepping. Zijn Hemels Koninkrijk zal straks, bij Zijn Wederkomst, worden 
uitgebreid vanuit de Hemel over de aarde. De Gemeente is de  enige groep met een Hemelse 
Roeping, en een Hemelse Positie. Wij zijn als enigen een Hemels Volk.(zie studie ‘wat is de 
Hemel’ en studie ‘Efeze twee; schapen van een andere stal’) 
 
Kolossensen 1 
12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der 
heiligen(álle gelovigen zijn heilig. Heilig is bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen  in 
het licht; 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde; 
 
Filippensen 3 
20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, 
namelijk den Heere Jezus Christus; 
 
De gelovigen staan buiten de wereld 
 
De Gemeente heeft met de wereld niks te maken. Zij staat buiten de wereld. Zij heeft geen 
plaats in de wereld, en hoort daar ook niet thuis. De wereld is de oude Schepping, en de 
oude Schepping is dood voor God. Dood betekent in de Bijbel ‘geen communicatie met God’. 
De Heere Jezus Christus is opgestaan in een nieuwe Schepping. 
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Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat haten= terzijde stellen oftewel aan de kant schuiven , zo weet, 
dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Johannes 17 
14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet 
zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben. 
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. 
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben. 
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van 
deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware 
overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier(.nu is Zijn Koninkrijk niet van hier, dat  
gebeurt straks bij Zijn Wederkomst; dan wordt dat Koninkrijk uitgebreid naar de aarde)  
 
Bruid van Christus 
 
De Roomse kerk is volgens de Bijbel dus niet gezonden door God, en de paus is geen 
plaatsvervanger van Christus. De Roomse kerk is ook niet de bruid van Christus. Er zijn vele 
plaatsen in de Bijbel aan te wijzen om eenvoudig aan te tonen dat dat absoluut  geen 
Waarheid is. Wij als gelovigen, als wedergeborenen, zijn Eén met Christus. Wij zijn één Plant 
met Hem. Wij delen, in Hem, in elke geestelijke Zegening in de Hemel. Hij als Hoofd, wij Zijn 
Lichaam; tesamen de Bruidegom. Hoe kunnen wij zijn bruid zijn ? Wij zijn het Lichaam van 
Christus, wij zijn het Lichaam van de Bruidegom van de straks wedergeboren bruid Israël. 
(Zie studie efeze één; zeven geestelijke zegeningen met uitleg over Jesaja 62) 
 
De Boodschap van God 
 
Gelovigen hebben helemaal geen encycliek van de paus nodig. Franciscus vergeet dat wij het 
Woord van God hebben ontvangen. Daarin kan elke Christen lezen hóe wij Godzaliglijk leven 
zouden. Daarin staat haarfijn beschreven wat er van de Gemeente, Zijn Lichaam, verwacht 
wordt. Nee, niet wat er moet, en wat er verplicht is voor de gelovigen. Er is namelijk geen 
moeten bij God; alles op vrijwillige basis. We worden niet door Hem veroordeeld, maar 
beoordeeld. We leven tenslotte onder het Nieuwe Verbond der Genade, en Genade kent 
geen enkele verplichting. En dat is een groot verschil met wat de Roomse kerk predikt. 
 
De oude Schepping is dood 
 
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 (gericht zijn op) de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
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In de Bijbel staat dat deze oude Schepping dood is voor God, en dat Hij uit deze oude 
Schepping een nieuwe Schepping heeft gecreëerd. Waarom richt de paus zich dan op de 
wereld? Zou hij geen Bijbel lezen? De Heere kijkt helemaal niet om naar de oude Schepping! 
De satan is de god dezer eeuw, en bestuurt momenteel de wereld. Dat kan de paus zélf toch 
ook wel zien… 
 
2 Korinthe 4 
4 In dewelke de god dezer eeuw (satan bestuurt momenteel de oude Schepping)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. 
 
Het kwaad is al overwonnen 
 
De satan is juridisch allang verslagen bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. 
Maar de Heere gedoogt, en gebruikt hem binnen Zijn Heilsplan. De Satan komt na de Witte 
Troon uiteindelijk terecht in de poel des vuurs, om helemaal te verdwijnen. En dat weet hij 
dondersgoed. Als God het kwaad heeft overwonnen, maar gedoogt, moeten de paus en de 
gelovigen er dan tegen vechten?? Lijkt me verloren energie, en tegen de Wil van God. 
 
Terug naar het encycliek 
 
Johannes 16 
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
 
1 Korinthe 2 
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. 
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 
 
Ik persoonlijk vind het vreemd dat Franciscus praat over allerlei wereldproblemen. Waarom 
moeten wij ons daarmee bezighouden als Christus de wereld al heeft overwonnen? Wij zijn 
niet van deze wereld.  
 
Duurzaamheid 
 
Zijn vorige encycliek ging zelfs over duurzaamheid. Waarom zou hij zich met deze zaken 
bemoeien? Niet Franciscus is verantwoordelijk voor de aarde. God heeft de aarde gemaakt, 
en Hij heeft heus geweten dat wij mensen smeerpoetsen zijn. En kijk eens in Openbaring wat 
God straks allemaal met het milieu laat gebeuren! God heeft een Plan met deze Schepping, 
en uiteindelijk maakt Hij een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Als God zich niet druk 
maakt over duurzaamheid en het milieu van de wereld, moet ik dat dan wél doen??! 
 
Jesaja 65 
17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige dingen zullen niet 
meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen. 
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Openbaring 21 
1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste 
aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 
 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke 
gerechtigheid woont. 
 
Klein kerkje in Nederland 
 
Waarom denkt Franciscus dat het zijn taak is om een encycliek te schrijven over wat 
‘christelijke leven’ inhoudt? Waarom stelt hij politieke zaken aan de orde? Moeten kerk en 
politiek niet gescheiden blijven? Bij de Roomse kerk niet; zij is vroeger immers op deze 
manier in het zadel geholpen. Franciscus geeft in zijn encycliek zijn mening over het 
migratiebeleid, en het kapitalisme. In Nederland is de Roomse kerk een klein kerkje aan het 
worden. Onder andere door de schandalen die regelmatig aan het licht komen. Moet deze 
kerk ons gaan voorschrijven hoe wij leven zouden? Doe mij maar het Woord van God. 
 
Oude Schepping opleuken 
 
Franciscus schrijft niet over de oude en nieuwe Schepping. Zou hij het verschil niet weten? 
Hij spoort de gelovigen aan om de wereld te veranderen. Om de wereld ‘beter’ te maken. 
Make this world a better place. Maar er valt aan de wereld niks te verbeteren. Er valt niks 
aan te veranderen. Deze oude Schepping wordt nou eenmaal geregeerd door de zonden. 
Staat in de Bijbel. God heeft niet voor niks een nieuwe Schepping gemaakt.  
 
De dingen die men niet ziet, hebben eeuwigheidswaarde 
 
Alles gaat voorbij in deze Schepping; het ene geslacht komt, en het andere gaat, de ene 
cultuur komt, en de andere verdwijnt. Er is niks blijvend in deze wereld, en daarom is er hier 
per definitie ook niets waardevol; alles is tijdelijk. Hoe graag de mens ook iets nalaat. Ook 
alle wereldse kennis en wetenschap gaat verloren. Alles is aan bederfelijkheid onderhevig. 
Tja, Franciscus, daar sta je dan met je encycliek. Het goede nieuws is dat gelovigen al uit 
deze slavernij bevrijd zijn. De Waarheid heeft hen vrijgemaakt. De wereld overwonnen. 
(zie ook de studie ‘wat is erfzonde?’) 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Efeze 6 
24 De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in  
onverderfelijkheid .(= de nieuwe mens aandoen, en jezelf beschikbaarstellen aan de Geest) 
Amen. 
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De natuurlijke mens is onrechtvaardig 
 
God krijgt de schuld van alle ellende in de wereld terwijl Hij juist een nieuwe Schepping heeft 
gemaakt in de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus. Dan zegt men via een 
verkapte aanklacht; ‘Als er dan een rechtvaardig God is, waarom is er dan zoveel onrecht in 
de wereld?’ Nou, als er zoveel onrecht is in de wereld, is blijkbaar de mens onrechtvaardig… 
En als de wereld beheerst wordt door de zonden, dan is de mens blijkbaar van nature een 
zondaar. En dat staat dan ook geschreven in Zijn Woord; 
 
Romeinen 3 
10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet een; 
11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 
12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er 
is ook niet tot een toe. 
13 Hun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; slangenvenijn is onder 
hun lippen. 
14 Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid; 
15 Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten; 
16 Vernieling en ellendigheid is in hun wegen; 
17 En den weg des vredes hebben zij niet gekend. 
18 Er is geen vreze Gods voor hun ogen. 
 
Verbeter de wereld en begin bij jezelf?? 
 
Met bovenstaande kennis is nu duidelijk dat het helemaal niet Gods bedoeling is om de 
wereld te verbeteren. God wil helemaal geen encycliek. Maar veel gelovigen hebben geen 
idee dat zij de oude Schepping aan het opleuken zijn. Toen ik nog geen Bijbelstudie deed, 
deed ikzelf ook hard mee om de wereld te verbeteren. Maar voor de Heere bestaat deze 
oude Schepping al ruim tweeduizend jaar niet meer. De satan vindt het prachtig dat 
gelovigen bezig zijn met die oude Schepping. Verbeter de wereld, en begin bij jezelf? Gods 
Woord zegt; oude mens uit, en nieuwe mens in Christus aandoen. Je blik omhoog gericht 
houden, in plaats van op de wereld. En de Geest Zijn Werk in en door jou laten doen. 
 
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. 
 
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; 
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Religie vormt altijd een basis voor geweld 
 
Franciscus zegt in de encycliek dat religie nooit de basis van geweld mag vormen. Ik moet 
hem teleurstellen. Religie leidt namelijk altijd tot geweld. Zou de paus het verhaal over Kaïn 
en Abel hebben gelezen? (zie ook de studie ‘Kaïn en Abel). Er is namelijk een groot verschil 
tussen geloof en religie. Geloof en religie is als Genade en Wet.  
 
Geloof zit in je hart 
 
Religie en godsdienst zijn nagenoeg hetzelfde. Religie, oftewel godsdienst, is het volbrengen 
van godsdienstige plichten. Denk hierbij ook aan het Jodendom en de Islam. Godsdienst is je 
houden aan bepaalde wetten en regels. Godsdienst is niet alleen in God geloven, maar Hem 
ook dienen door middel van werken. Godsdienst slaat op uiterlijke zaken. Er is een groot 
verschil tussen God dienen met bepaalde werken, of je dienstbaar opstellen ten opzichte van 
God. Wil je zélf werken, of laat je Hém het Werk in en door en met jou doen? Dode werken 
of Vruchtbare Werken? Oude of Nieuwe Verbond? Werken of Rust? Geloof zit in je hart en 
religie hoort bij een werelds instituut.  
 
Niet door eigen werken 
 
Volgens de Bijbel zijn gelovigen helemaal niet godsdienstig. Gelovigen zijn, als het goed is, 
niet religieus. Religie is het tegenovergestelde van geloof, en is dus ongeloof. Religie of 
godsdienst veronderstelt dat de mens door eigen werken, of door eigen denken zou kunnen 
komen tot God. Maar men komt helemaal niet door eigen werken tot God, en al helemaal 
niet door het menselijk verstand. Hebben we zojuist gelezen in Romeinen drie.  
 
Barmhartige Samaritaan  
 
In de encycliek spreekt de paus nauwelijks over Christus, of het Woord van God. En citeert 
hij eindelijk iets uit de Bijbel, dan slaat hij de plank finaal mis. Hij benoemt de Barmhartige 
Samaritaan bij het vluchtelingenprobleem; hoe reageren we op een vreemdeling op onze 
weg? Ook van dit verhaal heeft Franciscus dus niets begrepen. Misschien kan hij beter 
Bijbelstudie gaan doen, dan honderd pagina’s schrijven voor de encycliek. 
 

En uw Naaste als uzelven 
 
Lukas 10 
25 En ziet, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat 
doende zal ik het eeuwige leven beërven? 
26 En Hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? 
27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en 
uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als 
uzelven. 
28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven. 
29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste? 
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Als we God liefhebben met heel ons hart, en in heel ons doen en laten, en met al onze 
kracht, en met heel ons verstand, wat blijft er dan nog aan liefde over voor een ander? Als 
God ál ons vermogen tot liefhebben opeist, dan blijft er voor een ander niets meer over! 
Maar toch staat er dat wij ook onze Naaste zouden liefhebben. Dus vraagt de 
Schriftgeleerde; wie is dan mijn Naaste? De Schriftgeleerde gaat er ook vanuit dat de Naaste 
één persoon is, want het staat in enkelvoud. Deze Naaste wordt hier gelijkgesteld aan God.  
 
Die Naaste is de Heere Jezus Christus 
 
Het liefhebben van de Naaste is gelijk aan het liefhebben van God. Die Naaste is De Heere 
Jezus Christus. De Heere Jezus heeft hiermee de vraag van de Schiftgeleerde beantwoord. 
Want zijn vraag was; wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wij weten 
allemaal dat we niet de hele mensheid hoeven lief te hebben om eeuwig Leven te verkrijgen. 
De Schriftgeleerde stelt zijn tweede vraag; wie is mijn Naaste? En aan de hand van een 
gelijkenis laat de Heere Jezus zien dat Christus de Naaste is.  
        

Uitleg Barmhartige Samaritaan 
 
30 En Jezus, antwoordende, zeide: Een zeker mens (Israëliet, of mensheid maar in 
bijzonderheid de tien stammen) kwam af van Jeruzalem naar Jericho (van de stad van Vrede 
naar de wereld), en viel onder de moordenaars (Satan, de oude Schepping), welke, hem ook 
uitgetogen, en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heengingen, en lieten hem half 
dood liggen. (Jericho is de oude wereld. De wereld zónder God. Het is de oudste bewoonde 
stad ter wereld en ligt vierhonderd meter beneden de zeespiegel. Jeruzalem is de stad van 
God en ligt achthonderd meter boven de zeespiegel. Van Jeruzalem naar Jericho is de 
verkeerde weg. Het voert van Jeruzalem (God) naar Jericho, naar de wereld (satan). De 
priester en Leviet (volk Israël) konden het slachtoffer niet redden, zij gingen namelijk zelf óók 
de verkeerde kant op. Van God weg in plaats van naar God toe) 
31 En bij geval kwam een zeker priester (van het Oude Verbond) denzelven weg af, en hem 
ziende, ging hij tegenover hem voorbij. 
32 En desgelijks ook een Leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij, en zag hem, en ging 
tegenover hem voorbij 
33 Maar een zeker Samaritaan (betekent Waker van het Woord. Samaria is de hoofdstad van 
de tien stammen. Uit de tien stammen is de Gemeente ontstaan), reizende, kwam omtrent 
hem, en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. 
34 En hij, tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie (Heilige Geest) en wijn; 
(het Opstandingsleven van het Nieuwe Verbond)en hem heffende op zijn eigen beest ( Zijn 
Eigen Bezit, Zijn Loon; De ezel is een type van de Gemeente), voerde hem in de herberg 
(tijdelijk huis hier op aarde; aardse beeld van de Gemeente) en verzorgde hem.(Jezus 
Christus verbond de wonden met olie en wijn. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. 
Net zoals Hij voor elk van ons is. Met innerlijke ontferming bewogen is in de Bijbel alleen de 
Heere. De Samaritaan buigt zich, vernederd zich. om te dienen, te helpen. Daarna tilt hij de 
gewonde man op; Hij verhoogt hem en zet hem op zijn beest oftewel zijn ezel. De herberg is 
een tijdelijke plaats om te verblijven. Men is op doorreis) 
35 En des anderen daags weggaande ( nadat Hij ons verlost heeft, is Hij ten Hemel 
opgevaren), langde hij twee penningen (Hij staat al tweeduizend jaar borg voor ons. Eén 
penning des daags en een dag is als duizend jaar) uit, en gaf ze den waard (Heilige Geest), en 
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zeide tot hem: Draag zorg voor hem: en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat 
zal ik u wedergeven, als ik wederkom.(Bij Zijn Wederkomst zullen wij van Hem Loon 
ontvangen) 
36 Wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen, die onder de 
moordenaars gevallen was? 
37 En hij zeide: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem: Ga 
heen, en doe gij desgelijks. 
 
De Heilige Geest is onze Helper 
 
Het antwoord op de vraag; wie is mijn Naaste? De Heere Jezus Christus, de Barmhartige 
Samaritaan, is onze Naaste. Dan zijn dus alle gelovigen, de Gemeente, ook je naasten. Allen 
die behoren bij het Lichaam van Christus zijn je naasten. Het antwoord op de vraag; wat 
moet ik doen om eeuwig leven te verkrijgen is dus: wij moeten ons, net als de gewonde man 
deed, laten oppakken, en verzorgen door Jezus Christus. Wij moeten onze wonden door 
Hem laten reinigen. Met de Heilige Geest en het nieuwe Opstandingsleven. Geef je over aan 
Zijn Werk in jou, en aan jou, en door jou heen. De Heilige Geest is onze Trooster en Helper 
tot de Wederkomst van de Heere.  
 
 
                                                           Amen. 


