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Voorwoord 

 

We schrijven juli 2014. Het is reeds meer dan een jaar geleden dat paus Benedictus afgetreden 

is. We hebben een unieke en nooit geziene situatie: er zijn twee “pausen”. Echter, er kan slechts 

één Paus zijn, en dat is tot aan de dood. Ieder ander die er aanspraak op maakt paus te zijn is een 

bedrieger. De tijd is gekomen dat de Valse Profeet, vernoemd in het boek Openbaring, de macht 

heeft gegrepen en zijn heerschappij begonnen is.  

We hebben dit boek geschreven om klaarheid te brengen in de huidige situatie en  mensen 

duidelijk te maken dat de profetieën in vervulling gaan. Profetieën van vele heiligen van 

oudsher, profetieën die de Maagd Maria zelf gaf op verschillende verschijningsplaatsen 

uiteindelijk ook profetieën uit het Boek der Waarheid, dat ons nu in de eindtijd wordt 

geopenbaard.  

Moge allen de gave van het onderscheidingsvermogen ontvangen en de waarheid inzien!  

Amen.  
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1. Het aftreden van Paus Benedictus 

 

Op 11 februari 2013 kondigde paus Benedictus XVI aan dat hij zou aftreden. Tijdens een 

consistorie voor de heiligverklaring van een aantal martelaren gaf hij op het einde, rond 12 uur, 

een toespraak waarin hij zei:  

“Ik ben er zeker van dat mijn krachten, door mijn gevorderde leeftijd, niet meer voldoende 

zijn om het ambt van paus goed uit te oefenen. Ik ben mij ervan bewust dat deze functie 

door zijn spirituele aard, niet alleen met woorden maar ook met daden moet worden 

uitgevoerd, en met gebed en lijden. Maar de huidige wereld verandert snel en er zijn 

vraagstukken die erg relevant zijn voor het geloof. Om het schip van Sint-Pieter te besturen 

en het geloof te verkondigen, zijn een sterke geest en een sterk lichaam nodig. De laatste 

maanden is mijn toestand verslechterd, waardoor ik moet toegeven dat ik mijn ambt niet 

ten volle kan uitoefenen. “ 

Diezelfde avond, omstreeks 18 uur brak er zwaar onweer uit boven het Vaticaan, en een 

bliksemflits raakte de Sint-Pietersbasiliek.  

Paus Benedictus trad af op 28 februari 2014. 

Echter dit aftreden van Paus Benedictus werd vele malen voorzegd in het Boek der Waarheid.  

De H. Maagd op 18 januari 2012:  

Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte 

binnen zijn eigen wandelgangen. Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus 

Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk 

creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te misleiden. 
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De Heer op 11 februari 2012 (exact één jaar voor de aankondiging) 

Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, 

Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het 

afgelopen jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen 

van het Vaticaan. Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan bedacht om Mijn Heilige 

Plaatsvervanger te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd. 

De Heer op 26 mei 2012:  

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn 

geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de 

Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder 

verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep 

bezitten, Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen. En zij zijn van plan om hem op 

slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden 

verteld heb, moeten vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie 

moeten intens bidden dat hij zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de 

Bedrieger - de Valse Profeet - zijn plaats innemen. 

 

2. Het aantreden van Jorge Bergoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 13 maart  2013 werd de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio gekozen als nieuwe 

paus. Hij werd verkozen op de tweede dag van het conclaaf, tijdens de zesde stemronde en hij 

kreeg 90 van de 115 stemmen, wat meer dan 78% is en ruim over het vereist aantal minimum 

stemmen. Bergoglio koos de naam Franciscus als pauselijke naam. Het werd dus ‘paus 

Franciscus’.  
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De witte rook 

Toen de rook uit de schoorsteen opsteeg kon men daarin duidelijk 

demonische figuren opmerken. De auteur heeft persoonlijk de video 

van de verkiezing van Bergoglio onderzocht. U kunt op de afbeeldingen 

enkele snapshots zien.   

 

Als het kwaad zich ten volle manifesteert, verschijnt de duivel vaak in rookwolken. Denken we 

maar aan de demonische gezichten in de rook tijdens de aanslagen op het World Trade Center in 

2001. 
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Geheimen van het conclaaf  

Uit het boek, gepubliceerd door Elisabetta Piqué, “Francesco, Vita e rivoluzione“, kunnen we 

enkele geheimen van het afgelopen conclaaf lezen. 

Zo blijkt dat, nog voordat het conclaaf begon, het al geweten was dat Bergoglio als winnaar uit de 

bus zou komen. Vlak voor de aanvang van het conclaaf benaderden een aantal kardinalen 

Bergoglio en zeiden tegen hem: “Opgepast, het is uw beurt nu.” 

De avond voordat hij werd verkozen nodigde Bergoglio zijn landgenoot, Leonardo Sandri, uit om 

bij hem aan tafel te zitten. Toen ze begonnen over het conclaaf zei deze: “Bereid u voor, goede 

vriend…” 

 

Brief van Fr. Paul Kramer aan een collega betreffende de “staatsgreep van Bergoglio” 

“Van wat ik kan construeren, gebaseerd op de berichten die ik ontving, lijkt het dat kardinaal 

Bergoglio in 2005 niet uit liefdadigheid de voor hem stemmende blok kardinalen de opdracht gaf 

om hun stem te geven aan kardinaal Ratzinger; maar in tegenstelling; het was een gewiekste en 

sluwe zet, berekend om het pausschap te verkrijgen na een kort, overgangs- Ratzinger pontificaat. 

Na de verkiezing van Ratzinger, zei kardinaal Murphy-O’Connor op tv: “We kregen niet onze man”. 

Kardinaal Danneels was zelfs nog botter. 

De vermeende notities van een kardinaal die gepubliceerd werden in een grote Italiaanse krant, 

geven aan dat tijdens de laatste stemronde er een mysterieuze verschuiving was van 12 stemmen 

van Bergoglio naar Ratzinger zodat deze genoeg stemmen kreeg om paus te worden. Recent 

informeerde een kardinaal een prominente figuur in Rome, die ik persoonlijk ken, dat nadat de 70-

40 impasse werd bereikt, de groep van Bergoglio een deal maakte met de Ratzinger partij. 

Ratzinger zou een voldoende aantal van Bergoglio’s stemmen krijgen om zijn verkiezing te 

verzekeren, op voorwaarde dat na X aantal jaar, als Ratzinger nog zou leven, hij zou moeten 

aftreden. Onmiddellijk na de verkiezing van Paus Benedictus, zei een kardinaal op tv dat het 

pontificaat van Ratzinger nog geen 3 jaar zou duren. 

Benedictus had geen intentie om zich te schikken naar de voorwaarden waarmee zijn kiezers 

waren akkoord gegaan. Een zeer zorgvuldig georganiseerde campagne van bedreigingen sloeg er 

uiteindelijk in om Benedictus te laten aftreden. De verkiezing van Bergoglio was eigenlijk een 

staatsgreep. Hij heeft er met grote sluwheid en medogenloosheid naar gestreefd om het doel van 

zijn onheilige ambitie te bereiken – het pausschap. Maar hij is de Antipaus. Benedictus is nog steeds 

de paus, zelfs als hij mentaal in staat van ontkenning is van dat feit. Ik ben enkele interessante 

documenten aan het lezen uit Argentinië, die deze goddeloze ketter ontmaskeren.  

Fr. Paul Kramer, 3 juni 2014. 
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Boodschap van de Heer op 12 april 2012: 

“Deze paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij 

zal toch de Valse Profeet zijn. 

Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de geheime en verdorven 

Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. 

Op deze manier zal Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. 

Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. Degenen die 

zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden.” 
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3. Wat u moet weten over de Vrijmetselarij in het 
Vaticaan 

Aan het einde van de 15e en het begin van de 16e eeuw ontstaat 

in Engeland en Schotland een aantal verenigingen die 

regelmatig samenkomen om te vergaderen. Vooral in Schotland 

was dit populair omdat de Schotse reformatie elke vorm van 

gezelligheid en verenigingsleven uit de godsdienstbeleving 

verbannen had. Deze vergaderingen hebben enerzijds een 

sociaal en gezellig karakter. Anderzijds hebben deze 

vergaderingen een inhoudelijk of filosofisch karakter. Men komt 

samen rond een bepaald inhoudelijk thema. Burgers en 

notabelen met veel tijd en geld wensen zich te profileren en te 

ontplooien. 

De vrijmetselarij is een initiatiegemeenschap en komt in bijna alle landen van de wereld voor, zij 

het dat zij niet overal even sterk aanwezig is. Zij is van essentieel initiatieke aard (kent 

inwijding), wat haar in staat stelt de mens te doen veranderen en te verbeteren en geeft aan 

ieder de mogelijkheid om tot meer kennis te komen, om te Leren leren, om te leren aanvoelen, 

om te leren delen met anderen, om te leren luisteren, zij het in alle discretie en met het volste 

respect voor ieders leertempo. Aangezien zij noch een Kerk, noch een school is, hangt de 

vrijmetselarij geen enkele doctrine aan en kent zij geen dogma’s. Zij wil verdraagzaamheid en 

wederzijds respect verdedigen. 

Op 24 juni 1717 besloten vier speculatieve vrijmetselaarsloges, die alle in Londen hun 

werkterrein hadden, zich te verenigen in een overkoepelende organisatie, de Grand Lodge of 

London. Hierbij speelde de Franse Hugenoot John Theophilus Desaguliers een belangrijke rol. 

Enkele jaren later werden de regels dan ook geüniformiseerd en gecodificeerd. De vrijmetselarij 

won aan succes, en groeide gestadig. 

De Brit James Anderson stelt in 1723 de grondregels vast in zijn boek The Constitutions of 

Freemasonry. Deze grondregels zijn gebaseerd op de zogenaamde Old Charges (de Oude 

Plichten) en zijn compilatie van oude constituties en regels van operatieve loges. De constitutie 

was aldus een versmelting van de Gotische constitutie uit 1390, de Cooke-constitutie uit 1410, 

de Nigo Jones-constitutie uit 1607 en de Wood-constitutie uit 1610. Deze zijn razendsnel de 

bijbel van de vrijmetselarij geworden. Nu kan de verspreiding van de vrijmetselarij over 

Engeland (1717), Ierland (1725), Schotland (1736), de Britse kolonies en het Europese 

continent beginnen. Deze laatste begint in Frankrijk (1726) en de Nederlanden. 

De broederband van de vrijmetselaars is een voorafspiegeling van een nieuwe universalistische 

en kosmopolistische wereld, waar mensen van allerlei sociale achtergronden, van alle rassen en 

standen, uit alle culturen en religies kunnen toegelaten worden. De vrijmetselarij is een 

universeel genootschap dat de broederlijkheid onder alle mensen, de vervolmaking van de mens 

en de vooruitgang of evolutie van de mensheid beoogt. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Engeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schotland
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Richtlijnen van de vrijmetselaar:  

 Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk, en deel van de algemene broederschap 

der mensen. 

 Iedere mens heeft het recht zelfstandig op zoek te gaan naar (zijn) waarheid. 

 Iedere mens dient met toewijding te werken aan het welzijn van de gehele gemeenschap. 

 Iedere mens is verantwoordelijk voor zijn eigen doen en laten. 

 Vrijmetselaars streven naar ontwikkeling van al die eigenschappen van geest en gemoed, 

die de mens en de mensheid kunnen opvoeren naar een hoger geestelijk en zedelijk 

niveau. 

 Vrijmetselaars streven naar de veelzijdige en harmonische ontwikkeling van de mens en 

de mensheid. 

 

Typische kenmerken van de vrijmetselarij zijn: 

 

 het beoefenen van de initiatieke arbeid en het gebruiken van een op symboliek 

berustende werkwijze, 

 een religieuze grondhouding die bovenstaande arbeid ondersteunt en voedt, vooral 

betreffende het mysterie van het leven zelf, 

 het streven naar lotsverbetering van de mens op alle gebieden, 

 het verdedigen van de gewetensvrijheid, de vrijheid van denken en de vrije 

meningsuiting, 

 het streven naar harmonische betrekkingen onder alle mensen door te pogen 

tegengestelde inzichten met elkaar te verzoenen, 

 het niet opleggen van dogma's aan haar leden, 

 de vrijmetselaar werkt aan zichzelf, niet aan een ander. 

 

Veroordeling door de Katholieke Kerk 

In de eerste helft van de 18e eeuw veroordeelde de Katholieke Kerk de vrijmetselarij. Zij 

verbood aan de katholieken om lid te worden van de vrijmetselarij, op straffe van 

excommunicatie. Dit was het begin van een onafgebroken twist tussen de vrijmetselarij en de 

Rooms-Katholieke Kerk, die tot op heden bestaat. Evenwel bleven bijvoorbeeld gedurende de 

eerste honderd jaar katholieke geestelijken lange tijd actief in de vrijmetselarij omdat het 

kerkelijk verbod niet wereldlijk werd afgedwongen. In de 20e eeuw werden opnieuw katholieke 

clerici ingewijd. 

De eerste encyclieken daarover hadden weinig succes, want tot in het begin van de negentiende 

eeuw waren ook bisschoppen en geestelijken vrijmetselaar. Na de restauratie van 1815, toen het 

verbod op lidmaatschap door de Katholieke kerk herbevestigd werd, begon dit te verminderen. 

In België verdween het vanaf 1838. Op het einde van de 19e eeuw en gedurende de 20e eeuw 

was er wel sprake van clandestien lidmaatschap van clerici binnen de vrijmetselarij. Eén van de 

prominentste personen die hiervan verdacht werd is aartsbisschop Annibale Bugnini. 

Het verbod op lidmaatschap van de vrijmetselaars werd in het begin gemotiveerd door de 

bezorgdheid over de politieke en maatschappelijke invloed van de vrijmetselaars en hun 

geheime genootschappen. Zwaartepunt van de katholieke kritiek was en is echter het afwijzen 
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van een expliciet geloof in een persoonlijke God en Schepper als noodzaak voor verlossing, van 

de dogmatische en uitsluitende waarheidsaanspraken vanwege de kerk, en van de aanvaarding 

van andere godsdiensten op voet van gelijkheid met de katholieke Kerk zoals de diverse 

protestantse strekkingen, het judaïsme, de islam, het zoroastrisme en zelfs het hindoeïsme. 

Vrijmetselarij en het Tweede Vaticaans Concilie 

Pater Van Beek gaf in 1979 een toespraak over het Concilie en de Vrijmetselarij. Als u 

gehoorzaamt aan het Concilie, aan wie gehoorzaamt u dan? Om die vraag te beantwoorden, 

haalde hij uit de Italiaanse pers eerst de lijst van personen die aanwezig waren op het 2de 

Vaticaans Concilie. Een lijst van vrijmetselaars op hoge posten in de Kerk, maar de lijst is alles 

behalve volledig.  

Op dit Concilie schitterden door hun aanwezigheid onder meer de volgende 

hoogwaardigheidsbekleders: 

  
- Sebastiano Baggio, (kard.) Prefect van de Congregatie voor de bisschoppen. Vrijmetselaar vanaf 
14-8-1957.  
  
- Antonio Casaroli, de officiële naam is Agostino. Kard. en Staatssecretaris, vrijmetselaar vanaf 6-
8-1957. Als opvolger van  
  
- Jean Villot, de vorige staatssecretaris, ook vrijmetselaar vanaf 6-8-1966, Overleden een paar 
jaar geleden. Dan volgt  
  
- Virgilio Levi, priester en onderdirecteur van de ‘Osservatore Romano’. Vrijmetselaar vanaf 4-7-
1958,  
  
- Fiorenzo Angelini. Bisschop van Messina en vrijmetselaar vanaf 14-10-1957.  
  
- Pasquale Macehi. Particuliere secretaris van Paulus VI, lid van de Loge vanaf 23-4-1958.  
  
- Alessandro Gottardi. Aartsbisschop van Trente. Eveneens lid vanaf 13-6-1959.  
  
- Franco Biffi. Algemeen secretaris van de pauselijke universiteit van Lateranen lid van de Loge 
vanaf 15-8-1959.  
  
- Mechele Pellegrino. Kard. Aartsbisschop van Turijn. Vrijmetselaar vanaf 21-5-1960.  
  
- Francesco Marchisano. Prelaat. 2de secretaris van de Congregatie van de Katholieke opvoeding. 
Lid van de Loge vanaf 4-2-1961. Dan volgt:  
  
- Virgilio Noë. Ceremoniemeester van de Paus, 2de secretaris van de Congregatie voor de 
Eredienst, opvolger van Bugnini, lid van de Loge vanaf 3-4-1961.  
  
- Annibale Bugnini. Aartsbisschop en vrijmetselaar in de 33ste graad vanaf 23-4-1961. Reeds 
voor 1958 werd hij verwijderd uit het Vaticaan door Paus Pius XII. Na een comeback onder Paus 
Johannes XXIII werd hij opnieuw uit het Vaticaan gezet door Paus Paulus VI en verbannen naar 
Iran waar hij geen kwaad kon doen  
  
Enige tijd later is hij aldaar een onnatuurlijke dood gestorven. (omschreven in: Via col Venco in 
Vaticano / Wir klagen an" ). Dan volgt  
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- Leo Jozef Suenens. Aartsbisschop van Mechelen. Hij propageert de valse Oecumene in 
zogenaamde Charismatische- en Pinksterbeweging. Lid van de Loge vanaf 15-6-1967.  
  
- Hugo Poletti Kard. en Vicaris van Rome. Lid vanaf 17-2-1969. Vervolgens  
  
- Mario Brini. Bisschop en secretaris van de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Bij de Loge 
vanaf 13-7-1969.  
  
- Mario Rizzi. Prelaat en Lid van de Oosterse Kerken en lid van de Loge vanaf 10-9-1969. Ten 
slotte  
  
- Pio Vito Pinto. Officier van het Hooggerechtshof van de Heilige Stoel. Lid van de Loge vanaf 2-4-
1970. Dan volgt nog iemand die niet aanwezig was, die reeds gestorven is  
  
- Archille Liénar, vrijmetselaar geworden in Kortrijk in 1912. 
 
 
 
Gevolgen van het Concilie 
 

 
 

De Mis, die eeuwenlang op Tridentijnse (Latijnse) manier werd gevierd, waarbij de priester met 

zijn gezicht naar Christus staat gericht werd vervangen door de Novus Ordo Mis waarbij de 

priester met zijn rug naar Christus staat en met zijn gezicht naar het volk. Eerbied voor het H. 

Sacrament in het Tabernakel vermindert. 

 

De Communiebanken werden verwijderd en elders in stukken, als ornament in de kerk 

geplaatst. Door het toedoen van vele kardinaal-vrijmetselaars, waaronder ook Suenens, werd de 

Communie in de hand ingevoerd. Tegenwoordig is dit de meest gangbare vorm van Communie 

ontvangen.  Tevens werd het uitreiken van de H. Communie door leken toegelaten. Hoeveel 

heiligschennissen en beledigingen aan de Heer hierdoor zijn gedaan… enkel God weet het. Op die 

manier verminderde ook het geloof in de werkelijke Tegenwoordigheid van de Heer in het 

Sacrament van de Eucharistie. Wie waarschuwt nog voor het ontvangen van de Communie in 

staat van doodzonde? Het gebed tot de H. Aartsengel Michaël op het einde van de Mis werd 

achterwege gelaten.  Vele Sacramentaliën zoals het Agnus Dei, werden afgeschaft. De aloude 

catechismus met vraag en antwoord werd naar de prullenmand verwezen. Tegenwoordig wordt 
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enkel nog een afkooksel onderwezen aan de eerste communicanten en vormelingen. Het mag 

duidelijk zijn dat dit Concilie sterk beïnvloed werd door de Vrijmetselarij.   

 
De H. Maagd gaf ons daarover ook een boodschap op 18 januari 2012: 
 

“Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte 

binnen zijn eigen wandelgangen. Het is geweten dat deze sekte bestaat onder de gewijde 

dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn zij machteloos tegen deze kwaadaardige groep die 

al eeuwenlang de Katholieke Kerk heeft geïnfiltreerd. Zij zijn verantwoordelijk voor het 

verdraaien van de waarheid over de Leer van Mijn Zoon. Er is zo weinig over hen of 

hun laaghartige werken bekend. Ze hebben de ware geloofsleer verdreven uit de 

Katholieke Kerk en in de plaats werd, in de afgelopen 40 jaar, een lauwe, afgezwakte 

versie aan de Katholieke Kerk opgedrongen. Er werd zoveel verwarring door deze 

verdorven maar verborgen sekte verbreid dat Mijn kinderen afgedwaald zijn van de 

ware Kerk. Bid dat zij de Paus niet verjagen ! Bid dat de Valse Profeet de Stoel van de 

Heilige Vader niet zal innemen om zijn leugens te kunnen verspreiden ! Bid dat de gewijde 

dienaren in het Vaticaan sterk genoeg zijn om deze boosaardige samenzwering, ontworpen 

om de Katholieke Kerk te vernietigen, te weerstaan. Zij zijn van plan om de Heilige 

Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door een dictator van leugens. Hij zal 

een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn groepering om de wereld te 

misleiden. Jammer genoeg zullen veel van Mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke 

geloof, blindelings deze nieuwe geloofsleer volgen zoals lammeren die naar de slachtbank 

geleid worden. Kinderen, word wakker voor de waarheid ! Dit snode plan heeft de 

fundamentele geloofwaardigheid van de Katholieke geloofsleer in de loop der jaren 

veranderd.  Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Hostie in de hand 

ontvangen. Dat was hun werk. 
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4. Vrijmetselaarsgroeperingen vieren het 
aantreden van Bergoglio 

 

 

 

Op 14 maart 2013, een dag na het aantreden van Bergoglio, gaf la Grande Oriente d’Italia (GOI), 

die de Vrijmetselarij in dat land vertegenwoordigt, een formele verklaring waarin ze hem prijzen 

voor de egalitaire maatregelen die hij nam op de dag van zijn verkiezing. Het document maakte 

ook publiek dat de Vrijmetselaars verwachten dat de nieuwe Paus de kerk zal leiden op het 

democratische pad, welke de Vrijmetselarij verlangt. 

 

Verklaring Rome, 14 maart 2013. 

Grootmeester Raffi: “Met paus Franciscus, zal niets meer zijn zoals het vroeger was. Het is een 

duidelijke keuze van broederschap voor een Kerk van dialoog, die niet gecontamineerd is met de 

logica en de verleidingen van tijdelijke macht” 

“Een man van de armen, ver weg van de Curie. Broederlijkheid en het verlangen tot dialoog waren 

zijn eerste concrete woorden. Misschien zal niets in de Kerk nog zijn zoals het voordien was. Onze 

hoop is dat het pontificaat van Franciscus, de paus die komt van ‘het einde van de wereld’ de 

terugkeer kan tekenen tot het Kerk-Woord in plaats van het Kerk-Instituut, waarbij een open 
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dialoog wordt gepromoot met de gelijktijdige wereld, met gelovigen en niet-gelovigen, en waarbij 

de lente van Vaticanum II wordt gevolgd.” 

Dit was het commentaar van Gustavo Raffi, Grootmeester van la Granda Oriente d’Italia, aan het 

begin van het pontificaat van Franciscus. 

“De Jezuiet die dichtbij de minsten van de geschiedenis is” vertelt Raffi verder, “heeft de grote 

opportuniteit om de wereld het gezicht van een Kerk te tonen die een nieuwe mensheid moet 

heraankondingen, niet het gewicht van een instituut dat zichzelf afsluit in verdediging voor zijn 

eigen privileges. Bergoglio kent het echte leven en zal de les van één van zijn favoriete theologen, 

Romano Guardini, herinneren, voor wie de waarheid van de liefde niet kan gestopt 

worden. 

“Het eenvoudige kruis dat hij droeg op zijn witte kazuifel” concludeert de Grootmeester van 

Palazzo Giustiniani, “laat ons hopen dat een Kerk van de mensen zijn capaciteit zal herontdekken 

om dialoog te houden met alle mensen van goede wil en met de Vrijmetselarij, die zoals de ervaring 

van Latijns-Amerika ons leert, voor het goed en de vooruitgang van de mensheid werkt, zoals 

getoond door Boliar, Allende en José Marti, om enkelen te noemen. Dit is de ‘witte rook’ die we 

verwachten van de Kerk in onze tijd.” 

 

 

Masonic Press Agency (Het Vrijmetselaars Persagentschap) meldde op hun site volgend bericht:  

Zaterdag 16 maart, Buenos Aires, Argentinië. De grootloge van Argentinië verwelkomde officieel de 

verkiezing van kardinaal Jorge Bergoglio als de paus van de Katholieke Kerk en hoofd van het 

Vaticaan. De Argentijnse Grootmeester Angel Jorge Clavero zegt dat deze aanduiding erkenning 

bracht aan de Argentijnse natie. 

In de voorbije week verwelkomden diverse Grootloges in Latijns Amerika, Europa en Azië (Libanon) 

de verkiezing van de nieuwe katholieke paus. 

 

Profetie van God de Vader 

De dag voordat Bergoglio tot paus werd verkozen werd ons deze profetie gegeven:  

“De kroning van de Valse Profeet zal door vrijmetselaarsgroeperingen, die de laatste 

fase van de vervolging van al Mijn kinderen plannen, in alle windstreken gevierd 

worden.”  (12 maart 2013) 

In hoofdstuk 6 zullen we handelen over de banden van Bergoglio met de Vrijmetselarij. 
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5. Het pontificaat van Bergoglio 

De “nederigheid” van Bergoglio 

 

Al bij het verschijnen van het balkon spreidde Bergoglio een opvallende “nederigheid” tentoon. 

Hij had stola noch mozetta aan en hij had nog steeds zijn eigen ijzeren pectoraalkruis om, dat hij 

droeg als kardinaal. Daarmee onderscheidde hij zich van AL zijn voorgangers. 

 

 

Bergoglio kiest ervoor om in zijn 

‘pauselijke’ handtekening ‘PP’  wat staat 

voor Papa Pontifex, weg te laten.  

 

Ter vergelijking, de handtekening van 

Benedictus. 

 

Na zijn aantreden weigerde Bergoglio zijn 

intrek te nemen in het pauselijk ap-

partement. Hij koos ervoor om te 

verblijven in het Casa Santa Marta, het 

gastverblijf van het Vaticaan. Daar heeft hij, 

met de kapel inclusief, een hele verdieping. 

Opnieuw uniek in de geschiedenis. 
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Paus Franciscus weigerde om vervoerd te 

worden met de Mercedes van zijn voorganger. 

In plaats daarvan koos hij voor een Ford Focus 

en een Renault 4 van 1984 met ruim 300.000 

km op de teller.  

 

Hij weigerde in februari 2014 het Vaticaans 

diplomatiek paspoort, om naar het buitenland 

te reizen.  Hij koos voor een gewoon Argentijns 

paspoort waarop staat vermeld: Jorge Mario 

Bergoglio. 

 

 

Op Witte Donderdag 28 maart 2013 koos hij 

ervoor om de H. Mis in een jeugdgevangenis 

te vieren. Daar heeft hij de voeten gewassen 

en gekust van 12 gevangenen, waaronder een 

moslima. Alle 265 vorige pausen hebben de 

voeten van hun priesters gewassen. Jezus 

waste de voeten van Zijn Apostelen. Op Witte 

Donderdag 2014 heeft hij de voeten van 12 

gehandicapten in een tehuis gewassen en 

gekust. Geen enkele paus deed hem dat ooit 

voor. 
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Hij liet kort na zijn aantreden ook een pauselijke stoel vervangen. 

Het mag dus duidelijk zijn dat Bergoglio zichzelf graag in de kijker zet. Deze goed tentoon-

gespreide nederigheid is valse nederigheid, bedoeld om op te vallen.  

De Heer zei daarover in een boodschap op 14 maart 2013: 

“Denk eraan dat diegenen, die vol trots een blijk van nederigheid tentoonspreiden, 

zich schuldig maken aan hoogmoed. Hoogmoed is een zonde.” 

De populariteit van Bergoglio: ‘de heilige paus Franciscus’ 

Bergoglio is amper een jaar paus en er is reeds een hele hype ontstaan rond paus Franciscus. 

Velen beschouwen hem als een heilige, en dat zien we dan ook in de winkelrekken. Er worden 

beelden van hem gemaakt, iconen, maskers, rozenkransen, medailles, replica’s van zijn 

pectoraalkruis, T-shirts, enzovoort. 
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Tevens wil iedereen op het Sint-Pietersplein een selfie met paus Franciscus. Hij heeft ook al 

miljoenen volgelingen op twitter en binnenkort krijgt hij zijn eigen Facebook pagina.  
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Hij verschijnt op tal van covers en werd in 2013 vele malen “Man van het jaar” en hij kreeg zelfs 

zijn eigen tijdschrift ‘Il Mio Papa’. Hij wordt door de wereld met lof overladen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat Paus Franciscus voor het oog van de camera’s een 

man met neurofibromatosis had omhelsd en gekust waren 

dit de reacties op de site van HLN:  

 

 Ik ben een atheïst, maar ik begin echt van paus 

Franciscus te houden. Hij lijkt echt te begrijpen dat de Kerk 

zich zou moeten focussen op wat Jezus zei: de armen, de 

behoeftigen en de verworpenen. Als meer christenen een 

leven zouden leiden zoals dit dan zou het christendom niet 

zo’n slechte reputatie hebben. Ik hoop echt dat Paus 

Franciscus op dit pad verdergaat. Ik weet dat hij grote 



21 
 

dingen zal doen voor de kerk. 

 Ik ben zeker geen fan van de RKK en er is veel werk dat ze moeten doen om hun daden op te 

kuisen, maar deze paus? Dit is een daad van klasse. Blink uit, uwe Eminentie, blink uit! 

 Nederigheid op z’n best. 

 Ik ben agnostisch en ik ben meer cynisch over de religies geworden de laatste jaren, maar 

deze man geeft mij hoop. Wie geeft er om de bijzonderheden van iemands geloof? De daden 

zijn belangrijker. Dit is de les van Christus. Medelijden hebben en goed doen voor je naaste 

en alle schepselen van deze mooie schepping. 

 Als een vrijzinnig man, heb ik wel respect voor deze mens, die niet boven de mensen staat 

maar er tussen wil leven. Als hij nu al de conservatieve kardinalen die hem omringen buiten 

wipt, kan er misschien een moderne kerk komen. 

 Ik ben ook niet (meer) katholiek gelovig, maar voor deze paus heb ik echt héél veel respect! 

Jammer dat hij geen 30 of 40 jaar eerder is verkozen, toen hij het zinkende schip “kerk” 

misschien nog had kunnen redden! Dat men indertijd Ratzinger verkozen heeft boven déze 

man, gaat mijn verstand al helemaal te boven! 

 Misschien verdient deze paus nu al de status van zaligverklaring. Deze man heeft meer in 

zich dan de pausen die hem vooraf gingen. Bovendien een man die helemaal geen paus 

wilde worden. 

 

De Heer heeft deze opvallende populariteit en nederigheid voorzegd: 

Op 5 maart 2011: 

Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat 

van deze aanval op Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal 

geïdentificeerd worden voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar 

aandacht zoekende agenda. De manier waarop Mijn misleide, heilige dienaren in 

ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. Luister dan zeer aandachtig naar wat hij 

te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn intenties boosaardig en de liefde 

die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien worden als 

vernieuwend, dynamisch, - een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, zijn 

krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze. 

21 januari 2012 

Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal een 

wonderlijke en liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de 

Katholieke Kerk zullen verward zijn. 

Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen 

achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid. Mijn kinderen zullen zo voor de gek 

gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere 

ziel is. 
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Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Niet één woord uit zijn mond zal in 

twijfel getrokken worden. 

Het zal ook lijken dat hij bovennatuurlijke gaven heeft en de mensen zullen ogenblikkelijk 

geloven dat hij wonderen kan verrichten. 

Iedereen die zich tegen hem verzet zal bekritiseerd worden en beschouwd als een ketter. 

12 april 2012: 

Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een grote aanhang tot zich trekken. 

Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd worden. 

 

Lezen we ook uit de H. Schrift: 

Uit de H. Schrift: Matteus 6:1-7  “Pas op dat jullie je gerechtigheid niet doen voor het oog van 

de mensen, om door hen gezien te worden.  Anders wacht je geen loon bij jullie Vader in de 

hemel. Dus wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop, zoals de 

schijnheiligen dat doen in de synagogen en op straat, om door de mensen geprezen te 

worden. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als jij barmhartig bent, laat dan je 

linkerhand niet weten wat je rechter doet, opdat je barmhartigheid in het verborgene gebeurt; en 

je Vader die in het verborgene ziet, zal het je lonen. En wanneer je bidt, wees dan niet als de 

schijnheiligen, zij staan graag in de synagogen en op de hoeken van de straten te bidden, om op te 

vallen bij de mensen. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al. Maar als je bidt, ga dan je 

binnenkamer in, doe de deur dicht, bid tot je Vader die in het verborgene is, en je Vader die in het 

verborgene ziet, zal het je lonen.” 

Joh. 15:18-19 Als de wereld jullie haat, bedenk dan zij Mij voor jullie heeft gehaat. Als jullie van de 

wereld waren zou de wereld jullie als het hare erkennen en liefhebben. Maar jullie zijn niet 

van deze wereld: Ik heb jullie uit de wereld gekozen en daarom haat de wereld jullie. 

De wereld haatte inderdaad Paus Benedictus, maar ze heeft paus Franciscus lief. Hij wordt door 

tal van wereldse tijdschriften als man van het jaar uitgeroepen. 

Atheïsten betuigen hem hun eer… 

Paus Franciscus is de eerste ‘paus’ die op de cover van Rolling Stone 

verschijnt. Een werelds blad. Daarin staat een artikel waar men 

paus Franciscus ophemelt en paus Benedictus de grond inboort. 

Een greep uit het artikel: 

Benedictus zei als volgt: “Vandaag zijn we gewend van te denken: 

‘Wat is zonde?’ God is geweldig, hij verstaat ons, zodus zonde telt niet, 

op het einde zal God goed zijn tegenover iedereen. Het is allemaal een 

fijne hoop. Maar er is rechtvaardigheid en er is echte schuld.” 

Franciscus, in contrast, smeekt het volk om over het onderwerp te 

denken als het ontmoeten van zijn Schepper als iets om naar uit te 
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kijken, zoals een trouw, waar Jezus en de heiligen in de hemel zullen wachten met open armen. Hij 

zegt “ga zonder angst” en “het Laatste Oordeel is al bezig”. Als men van deze paus komt dan klinkt 

dit laatste punt meer als een vriendelijke herinnering. 

Benedictus, een strenge academicus, hield zijn aandeel van de algemene audiënties tot een 

minimum. Maar Franciscus, net zoals Bill Clinton, gedijt op persoonlijk contact en spendeert bijna 

een uur aan het groeten van de gelovigen. Het pausschap van Benedictus wordt desastreus 

genoemd en hij wordt bestempeld als een trouwe traditionalist die eruit zag alsof hij een gestreept 

T-shirt moest aandoen en handschoenen met messen om tieners te bedreigen in hun nachtmerries. 

Zijn uitspraken en ketterijen 

 

 In zijn boek “Paus Franciscus, zijn leven in zijn eigen woorden.” 

vertelt hij op pag. 39: 

“Ik las ‘Our Word and proposals”, een publicatie van de 

Communistische Partij, en ik hield van elk artikel ooit geschreven 

door Léonidas Barletta, één van hun meest bekende leden.” 

Franciscus heeft dus sympathie voor het communisme? 

Op pag 118-119: 

“Er zijn tijden dat een priester verliefd wordt en dan moet hij zijn 

roeping en zijn leven herbekijken. Dan moet hij naar de bisschop 

gaan en zeggen <<Ik heb mijn keuze gemaakt… ik wist niet dat ik zo 

iets moois zou voelen… ik hou echt van deze vrouw>> en hij vraagt 

om het priesterschap te verlaten.” 

En wat doet u in zo’n zaak? 

“Ik ben de eerste om te delen in dit moment van het leven van een priester. Ik blijf bij hem, 

ik vergezel hem op zijn geestelijke weg. Als hij zeker is van zijn keuze, dan help ik hem zelfs 

werk te vinden.” 

“We vragen dispensatie van Rome en dan kan hij het Sacrament van het huwelijk 

ontvangen.” 

Paus Franciscus keurt het goed, en moedigt het zelfs aan dat een verliefd geworden priester zijn 

rug keert naar het priesterschap, zijn eeuwige gelofte aan God verbreekt en gaat trouwen!  

Op pag. 120-121 zegt hij over de zonde het volgende: 

“Ik zeg vaak dat de enige glorie die wij hebben, het zijn van een zondaar is, zoals St-Paulus 

zegt.” “Dat is waarom voor mij, zonde niet een vlek is die ik moet reinigen.” 

“Argentinië heeft vier jaar een zondig bestaan geleid omdat het z’n verantwoordelijkheid 

niet heeft genomen voor diegenen die geen voedsel of werk hebben.” 
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Nergens spreekt hij over zonde tegen God en Zijn Geboden, zonde is enkel “mensen geen voedsel 

of werk geven”: dit is kenmerkend voor Bevrijdingstheologie. Daarom is het volgens hem dan 

ook geen vlek die moet gereinigd worden. Dit is ketterij. 

 

In het boek “On Heaven and Earth: Pope Francis on Faith, Family, 

and the Church in the Twenty-First Century” dat op 14 mei 2013 

gepubliceerd werd staan enkele opvallende gedachten van paus 

Franciscus. In dat boek vertellen kardinaal Bergoglio en Rabbi 

Abraham Skorka (twee zeer goede vrienden!) over diverse 

onderwerpen. Eén daarvan is het communisme en Karl Marx. Zowel 

de Rabbi als de voormalige kardinaal distantiëren zich er niet van, 

integendeel, ze lijken het te rechtvaardigen. Sorka zegt dat Karl 

Marx  religie “opium” van de massa noemde, omdat “religie geen 

antwoord had op de spirituele verlangens van de tijd en daarom 

schreef hij wat hij gedaan had, al zijn rebellering was omdat hij 

zocht naar grote spirituele waarheid.” Kardinaal Bergoglio echoot 

deze stellingen van Skorka en lijkt daarmee Marx te  rechtvaardigen: 

 “Als een persoon dingen tolereert zonder dat hij vecht voor zijn rechten, hopend op het 

paradijs, dan is hij  inderdaad onder de effecten van opium” (pag. 153).  

Zodus als de vele heiligen hun marteldood ondergingen en dat verdroegen, omdat ze verlangden 

naar het paradijs, dan waren ze onder de effecten van opium?? 

Verder  zegt hij ook: “alles dat overstijgend is en wijst naar  een hoop in iets hierna (het 

hiernamaals), verlamt het werk hier, zoals het de  mens verlamt, het is een verdovend middel dat 

hem een jaknikker maakt, het doet  hem zijn lijden dragen, en het laat hem niet toe om vooruitgang 

te maken.“ (pag. 151).   

“Iemand mag zich niet verzetten tegen de vooruitgang door het paradijs te gebruiken als 

een excuus. Iedereen moet vechten voor vooruitgang op elk vlak: moreel, 

wetenschappelijk, educatief en werk. Het is noodzakelijk om te vechten om niet met opium 

verdoofd te zijn. (pag. 153)”  

 Skorka stelde zelfs op pag. 155:”  

Het is niet juist om offers te maken in deze wereld, omwille van de wereld hierna.” 

Uit deze twee boeken blijkt dus dat Bergoglio het Communisme een warm hart toedraagt. We 

zullen daar nog verder op in gaan in hoofdstuk 8, waar we het  zullen hebben over Bergoglio en 

de bevrijdingstheologie. 
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In zijn homilies vertelt Bergoglio ook vaak leugens (bron: news.va) 

Op 22 mei 2013 zei hij dat atheïsten naar de hemel kunnen gaan. Een priester in het Vaticaan 

ging niet akkoord met deze stelling en zei achteraf dat atheïsten toch naar de hel gaan. 

“De Heer heeft ons naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen, en we zijn het beeld van de Heer, 

en Hij doet goed en allen hebben we dit gebod in ons hart: doe goed en geen kwaad. Allen 

van ons. ‘Maar, Vader, dit is niet katholiek! Hij kan niet goed doen.’ Ja, hij kan dat… De Heer 

heeft ons allen verlost, ons allemaal, met het Bloed van Christus: ons allemaal, niet alleen 

katholieken. Iedereen! ‘Vader, de atheïsten?’ Zelfs de atheïsten. Iedereen!… We moeten een 

ander tegemoetkomen door goed te doen. ‘Maar ik geloof niet, Vader, ik ben een 

atheïst!’ Maar doe goed: we zullen elkaar daar [in de hemel] wel ontmoeten.” 

Op 15 juni 2013 zei hij dat Jezus zondaar werd, dat onze zonden in Zijn Lichaam zitten en dat Hij 

graag heeft dat we opnieuw zondigen: 

Echte verzoening betekent dat God in Christus onze zonden op zich nam, en Hij werd de 

zondaar voor ons. Wanneer we naar de biecht gaan, bijvoorbeeld, is het niet dat we onze 

zonden biechten en dat God ons dan vergeeft. Nee, dat niet! We zoeken naar Jezus Christus 

en zeggen “Dit is jouw zonde, en ik zal opnieuw zondigen.” En Jezus houdt daarvan, 

want het was zijn missie: de zondaar voor ons te worden, om ons te bevrijden.” De paus 

besloot zijn homilie door te zeggen dat de ‘pilaar’ van het christelijk leven het feit is dat 

“Christus zonde werd voor ons, onze zonden zitten in Zijn Lichaam, in Zijn Ziel! Dit – zegt de 

paus- is zot, maar het is waar. Dit is het schandaal van het Kruis!”  

 

Op 14 november 2013 sprak hij klare taal tegen elke vorm van boodschappen: 

Nieuwsgierigheid leid ons tot het zeggen van: ” Maar ik ken een ziener, die elke dag 

boodschappen krijgt van de H. Maagd.” Franciscus zei: “Onze Lieve Vrouw is de Moeder van 

iedereen! En ze houdt van iedereen. Ze is geen postmeester, die elke dag boodschappen 

zendt. Dit leidt ons af van het Evangelie, van de Heilige Geest, van vrede en wijsheid, 

van de glorie van God.” 

“Het Koninkrijk van God is onder ons. Zoek geen rare dingen op, zoek geen nieuwigheden 

met deze wereldse nieuwsgierigheid.” 

 

Op 29 november 2013: 

“In het Evangelie, wordt Jezus niet kwaad, maar hij doet alsof, wanneer zijn leerlingen 

hem niet begrijpen. 

Op 20 december 2013 over de H. Maagd: 

“De Moeder van Jezus was het perfecte icoon van stilte.” De paus zei dat hij denkt over 

“hoeveel keer ze stil bleef en hoeveel keer ze niet zei wat ze voelde om het mysterie van haar 

relatie met haar Zoon te bewaren, tot de meest rauwe stilte aan de voet van het kruis. Het 

Evangelie vertelt ons niets: als ze een woord sprak of niet… Ze was stil, maar in haar hart, 
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hoeveel dingen vertelde ze de Heer! ‘Jij, die dag, dit en het andere dat we lazen, Jij had mij 

verteld dat Hij fantastisch zou zijn, Jij hebt mij verteld dat Jij Hem de troon van David zou 

geven, Zijn voorvader, dat Hij voor altijd zou hebben geregeerd en nu zie ik Hem daar!‘ 

Onze Lieve Vrouw was menselijk! En misschien had ze het verlangen om te zeggen: 

‘Leugens, Ik werd bedrogen!‘  

Op 3 april 2014 over het gebed: 

“Dit is hoe ons gebed moet zijn: vrij, aandringend, met argumenten. Zelfs de Heer wat 

berispen: ‘U beloofde me dit maar U deed het niet…’ net zoals men tegen een vriend 

praat. Open uw hart voor dit gebed.” 

Op 4 april 2014 zei hij dat Christendom zonde werd en dat het kruis ons niet onderscheid van de 

anderen 

“Christendom is geen filosofische doctrine, het is geen programma voor overleven of 

educatie, of om vrede te maken. Dit zijn gevolgen. Christendom is een persoon, een 

persoon opgeheven aan het Kruis, een persoon die zichzelf vernederde om ons te redden, 

die zonde werd.” 

 “Het Kruis is geen ornament dat we altijd in de kerken moeten zetten, daar op het altaar. 

Het is geen symbool dat ons onderscheidt van anderen. Het Kruis is mysterie, het 

mysterie van God die zichzelf vernedert en niets wordt. Hij wordt zonde. Waar is jouw 

zonde? ‘Ik weet het niet, ik heb er hier zoveel.’ Nee, jouw zonde is daar, in het Kruis. Ga en 

vind het daar, in de wonden van de Heer.” 
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Hij knielt nooit voor het H. Sacrament  

Paus Franciscus knielt nooit voor het H. Tabernakel noch voor het H. Sacrament en hij knielt ook 

niet tijdens de Consecratie in de Mis. Hieronder, na een gebedsbijeenkomst in een kapel tijdens 

de veertigdagentijd. Hij knielde niet voor het H. Tabernakel.  

 

Tijdens de WYD in Rio: Iedereen zat geknield voor het uitgestald H. Sacrament. Bergoglio zat op 

een stoel. Voor en na de aanbidding knielde hij NIET. 

 

Tevens was hij in juni 2014 afwezig op de Sacramentswagen tijdens de stoet van Corpus Domini 

in Rome. Hij liet zich per auto naar de aankomstplaats vervoeren. De Italiaanse pers meldde dat 
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er mensen waren die aan het wenen waren omdat dit de eerste keer was dat een paus zijn kudde 

verliet tijdens de stoet met het H. Sacrament. Normaal zit de paus geknield op de wagen, voor 

het H. Sacrament.  

 

Paus Benedictus kon, ondanks zijn zwakke gezondheid, in 2012 wel nog geknield zitten voor het 

H. Sacrament.  

 

Bergoglio kan dus niet knielen? Hij kon anders wel bij andere gelegenheden knielen zoals de 

voetwassing, of op een bijeenkomst van de charismatische vernieuwing… 

 



29 
 

 

 

 

De zogezegde toewijding van de wereld aan het Heilig Hart van Maria op 13 oktober 2013 

Op 13 oktober 2013 zou paus Franciscus de wereld toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. 

Reeds maanden voor deze gebeurtenis werd volop reclame gemaakt en paus Franciscus werd als 

het ware de hemel in geprezen. Zondag 13 oktober was het dan zover. Tijdens de H. Mis las hij 

op het St-Pietersplein voor het beeld van de H. Maagd van Fatima een “toewijdingsgebed”. 

“Allerheiligste Maagd Maria van 

Fatima, met nieuwe dankbaarheid voor 

Uw moederlijke aanwezigheid, verenigen 

wij onze stem met die van alle generaties 

die U zalig noemen. Wij roemen in U de 

grote werken van God die nooit ophoudt 

zich met erbarmen te buigen over de 

mensheid, die door het kwaad gekweld 

wordt en door de zonde gewond, om 

haar te genezen en te redden. Maria, wil 

met Uw welwillendheid de akte van 

toewijding aanvaarden die wij vandaag 

met vertrouwen voor Uw beeld 

verrichten dat ons zo lief is. Wij zijn zeker 

dat ieder van ons kostbaar is in Uw ogen en dat niets van ONS HART U vreemd is. Wij laten ons 

raken door Uw zeer zachte blik en de troostende streling van Uw glimlach. Bewaar ons leven in Uw 

armen; zegen en sterk ieder verlangen naar wat goed is; verlevendig en voedt het 

geloof; ondersteun en verlicht de hoop; wek naastenliefde op en beziel ze; leid ons allen op de weg 

van de heiligheid. Leer ons uw voorkeursliefde voor kleinen en armen, voor uitgesloten en lijdende 

mensen, voor zondaars en hen die in HUN HART een verkeerde weg zijn ingeslagen; verzamel ons 

onder Uw bescherming en geef ons aan Uw veelgeliefde Zoon, Onze Heer Jezus. Amen.” 

Nergens, maar dan ook NERGENS sprak hij de woorden “Io consacro il mondo al tuo Cuore 

Immacolato” (= ik wijd de wereld toe aan Uw Onbevlekt Hart); zodus hij heeft de wereld 
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helemaal niet toegewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. De mensen denken dat omdat 

er de weken ervoor zoveel tralala rond werd gemaakt. De wereld werd overigens al 

tweemaal toegewijd, door paus Pius XII in 1942 en door paus Johannes Paulus II in 1984. 

Hieronder een fragment van het gebed van Paus Johannes Paulus II:  

“Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons, o Moeder van Christus, voor U, voor UW 

ONBEVLEKT HART, in die toewijding, waardoor Uw Zoon uit liefde tot ons zichzelf aan de Vader 

toegewijd heeft, toen Hij zei: ”Omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U 

toegewijd zijn” (Joh. 17,19).  Wij willen ons in deze toewijding ten bate van de wereld en van de 

mensen met onze Verlosser verenigen; in Zijn goddelijk hart vindt deze wereld de kracht om 

vergeving te verkrijgen en verzoening te bewerken…” 

 

In het Heilig Land: Geboortegrot brandt af na zijn bezoek 

Bergoglio bracht eind mei 2014 een bezoek aan het Heilig Land. Daar bezocht hij onder andere 

de Geboortekerk in Betlehem, met de oorspronkelijke Grot waar Jezus Christus is geboren. 

Bergoglio heeft de Grot bezocht en is er komen “bidden”. Twee dagen nadat hij vertrokken is uit 

het Heilig Land, brandde de Geboortegrot helemaal uit, zonder aanwijsbare reden.  
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6. Bergoglio en de Vrijmetselarij 

De loge van de B’nai B’rith 

In de jaren dat Bergoglio aartsbisschop van Buenos Aires was, participeerde hij in de jaarlijkse 

ceremonie van de Joodse Loge van de B’nai B’rith voor der herdenking van de kristallnacht. 

B’nai B’rith behoort niet officieel tot de vrijmetselarij, alhoewel er enkele overlappingen zijn en 

vormen van samenwerking. De loge ontstond in 1843 toen de Joden vaak werden afgewezen in 

Vrijmetselaarsloges, zodus vormden ze hun parallelle loges die in contrast met de Vrijmetselarij 

geen geheime sociëteit is. De Onafhankelijke Orde van de B’nai B’rith kan daarom gezien worden 

als een soort Joodse vorm van Vrijmetselarij met eigen rites en identificatie. 

 

Argentijnse katholieke organisaties vroegen zich af hoe het mogelijk was dat een Joodse 

organisatie, en tevens loge, een herdenkingsplechtigheid mocht houden in de kathedraal van het 

aartsbisdom van Buenos Aires. 

Kardinaal Bergoglio was de hoofdspreker 

tijdens het evenement en het is duidelijk 

dat men zou kunnen spreken van een 

‘heiligschennis’ van de kathedraal [en 

heiligschennis van het H. Sacrament omdat 

men geen eerbied toonde voor Christus in 

het H. Tabernakel].  In feite werd met de 

herdenking een soort van eredienst 

gevierd. Sinds de herdenking reeds 

meerdere jaren werd gedaan, werden 

steeds dezelfde riten en daden herhaald. 

Voor het altaar zaten verschillende 

vertegenwoordigers van christelijke 
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denominaties (Lutheranen, Presbyterianen, Methodisten,…) vlak naast kardinaal Bergoglio. Het 

officiële programmaboek met de symbolen van de B’nai B’rith en het wapenschild van het 

aartsbisdom van Buenos Aires, word een “Interreligieuze liturgie” genoemd. Zes kandelaars 

symboliseren de 6 miljoen Joodse slachtoffers van de Holocaust. Rabbi Alejandro Avruj stak 

iedere kaars aan, samen met een vertegenwoordiger van een Christelijke denominatie of Joodse 

organisatie. 

Kardinaal Bergoglio heeft goede contacten met de B’nai B’rith gevormd door een jaarlijkse serie 

van ontmoetingen en wederzijdse uitnodigingen waar Bergoglio zijn lof voor het sociale 

engagement van de Joodse Loge uitte. 

Onder Bergoglio werd het sinds 1994 de jaarlijkse gewoonte dat in het Aartsbisdom van Buenos 

Aires de B’nai B’rith de jaarlijkse ceremonie, ter nagedachtenis van de Holocaust slachtoffers, in 

de katholieke kerken kwam vieren. 

 

Rotary Club 

Bergoglio is tevens lid van Rotary Club. Hij werd in 1999 verkozen als erelid van Rotary Club van 

Buenos Aires. Rotary Club werd in 1905 gesticht door een aantal Vrijmetselaars. Deze Club is 

samen met de Lions Club een visvijver voor bepaalde Vrijmetselaarsloges zoals de Odd Fellows. 
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Dagelijkse mis in de vrijmetselaarstempel  

 

De Kapel van Casa Santa Marta waar Bergoglio dagelijks de Mis doet.  

 

 

Hieronder een tempel van de Vrijmetselarij. De gelijkenis is treffend. 
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7. Bergoglio en het Taoï sme 

 

Op 8 november 2013 ontving paus Franciscus zijn Taoïstische geneesheer Liù Ming, en hij 

zegende enkele exemplaren van het tijdschrift TAO. Hiermee werd weer één en ander aan het 

licht gebracht over wie Bergoglio nu werkelijk is. 
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In de uitgave van oktober 2013 staat op de cover van het Argentijnse blad “TAO, de geheimen 

van de oosterse geneeskunde”,  een foto van Bergoglio met zijn Taoïstische  geneesheer. Naast 

de foto staat: “Liù Ming, de oosterse geneesheer van paus Franciscus.” De online editie van de 

Argentijnse krant Perfil heeft tevens een  interview met Ming gepubliceerd. 

Ming is een 45-jaar oude Taoïstische monnik die 10 jaar geleden van China naar Argentinië 

verhuisde. Hij verzorgde de gezondheidsproblemen van kardinaal Jorge Bergoglio reeds acht 

jaar voordat hij als paus verkozen werd. 

 

Kort over het Taoïsme 

Het Taoïsme verkondigt dat een fundamentele energie het universum vormt. 

Deze energie heeft twee matrixen, de mannelijke, zwarte Yang en de 

vrouwelijke, witte Yin. (Yin & Yang). Natuurlijkheid, spontaniteit en eenvoud 

zijn noodzakelijk voor een persoon om perfect in evenwicht te zijn met de 

universele energie Tao. De drie hoofdkenmerken van Taoïsme, ook de “drie 

parels” genoemd zijn medelijden, matigheid en nederigheid. Zodus, wanneer 

ziekte ontstaat in een persoon, overweegt het Taoïstische medicijn – het onmiddellijke gevolg 

van die religie-filosofie- het fysieke defect dat wordt veroorzaakt door een verstoring van Taos 

universele energie die natuurlijk door een persoon zou moeten vloeien. Het medicijn herstelt het 

gebroken energetisch equilibrium en herstelt het ziek orgaan. Genezen kan ook door 

magnetiseren, hand opleggen, acupunctuur 

en andere oosterse methoden. 

Het Taoïsme heeft zich in de loop van de 

eeuwen ontwikkeld van een strenge 

ethische filosofie naar een populaire 

religie. Volgens het taoïsme bevindt alles 

zich in een perfecte harmonie die niet 

statisch is, maar in voortdurende 

verandering. Het evenwicht wisselt steeds 

en niets kan bestaan zonder zijn tegendeel. 

Wie met de stroom van verandering mee 

gaat, kan de volmaakte mens worden. Een 

ander belangrijk thema is de 

onsterfelijkheid van de mens. Met behulp van magie en alchemie worden pogingen ondernomen 

dit doel te bereiken, of althans een hoge leeftijd te bereiken. 

Bergoglio miraculeus genezen door Ming 

De kardinaal van Buenos Aires, had vele gezondheidsproblemen. Hij was diabetisch, had een 

galblaas operatie en constante problemen met de lever. Verder heeft hij een zware longoperatie 

ondergaan, waardoor hij het grootste deel van een long mist, en hij had ernstige hartproblemen. 

Een team van dokters die hem onderzochten, schreven een hartoperatie voor, zo snel mogelijk. 

Bergoglio nam medicijnen voor elk van deze problemen.  
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In deze kritieke situatie hoorde hij van de Taoïstische monnik Liù Ming, door een priester die 

één van zijn cliënten was. Jorge belde Ming en zei: “ik zou graag enkele medische consultaties 

regelen”. Ming ging hem opzoeken bij de kathedraal en kort nadien bezocht de Taoïst hem drie 

keer per week. Dit was in 2004. Gradueel waren minder bezoeken noodzakelijk. Uiteindelijk 

bezocht Ming Bergoglio elke drie weken. 

De behandeling bestond in sessies van acupunctuur en massages die de Taoïstische methode 

volgen. Ming zegt: “ik zeg altijd dat je met dit Chinees geneesmiddel 140 jaar kan worden.” We 

hebben twee werelden, de externe en interne. Traditionele geneeskunde kijkt enkel naar het 

externe, maar slaagt er niet in om te overwegen dat we oplossingen hebben voor alles in ons 

eigen lichaam. En dit is de innerlijke 

wereld. 

Bergoglio werd genezen van zijn 

hartproblemen en andere ziekten die hij 

had. Hij stopte met het nemen van 

geneesmiddelen en nu blijft hij gezond 

door toe te passen wat hij leerde van de 

monnik. [Bergoglio is hier dus elke dag 

mee bezig en blijft dus gezond door de 

kracht van het occulte!] 

Betreffende de spectaculaire genezing 

van Bergoglio’s hart, legt Ming uit: “Het 

was in 2005 toen een nieuwe 

pausverkiezing op til was. De dokters wilden een operatie, maar hij wilde niet. Door middel van 

mijn behandeling begon zijn bloed weer beter te vloeien in de arteriën, die verstopt waren. Al 



39 
 

wat ik deed was het opnieuw richten van de energie van zijn lichaam. Na dit had Bergoglio het 

volle vertrouwen in mij.” 

De reporter vroeg: “Hebben jullie gebabbeld over Oosterse filosofie? Was hij geïnteresseerd?” 

Ming antwoordde: “Ja, we wisselden boeken uit. Bijvoorbeeld, hij gaf mij ‘I Ching’ in het Spaans. 

Ik gebruik het om cursussen te 

geven in Bueons Aires.” 

“Hij is een zeer sterke gezonde 

persoon, die zal weten hoe hij 

zijn missie moet vervullen. Een 

nieuwe cyclus begon in deze 

wereld op het einde van 2012.  

Dit gebeurt elke 8000 jaar. Deze 

wereld is verschrikkelijk, maar 

een betere zal komen. En het 

feit dat Bergoglio paus is, is 

gerelateerd aan deze positieve 

verandering.”  

 

Ming zei dat Franciscus hem vanuit het Vaticaan had opgebeld op 8 september 2013 “Dokter Liù 

Ming? Dokter Liù Ming? Jorge aan de telefoon. Paus Franciscus…” Hij wist dat hij naar China zou 

reizen en vroeg hem om eens te passeren in het Vaticaan. Ming ging akkoord en ze ontmoetten 

elkaar op 8 november. 

De Zalige Anna Katharina Emmerick zegt over magnetisme en andere Oosterse occulte 

‘geneesmethoden’ (Emmanuel, Visioenen van A.K. Emmerick, boekdeel IV, pag 330, nr. 1662.) het 

volgende: 

“Ik zag nog verder in die kring allerhande toestanden, opvattingen, verhoudingen, betrekkingen, 

gesteltenissen, praktijken, die in het gewone leven niet voor ongeoorloofd gehouden worden, vooral 

in de omgeving van gehallucineerden die zichzelf in extase brengen, die zich met zalven inwrijven 

en dan in de verte zien, en in de ijselijkste zonden met anderen vallen, namelijk vele 

gemagnetiseerden [zoals Bergoglio]. Ik zag iets gruwelijks tussen hen en de magnetiseur; ik 

zag allerlei zwarte wolken heen en weer van de één naar de ander trekken. Ik heb bijna nog 

geen gemagnetiseerden gezien die niet door vleselijke lust verontreinigd worden, althans op 

verfijnde wijze in enige mate. Ik zie ook altijd dat alles, wat zij in de verte zien, hun door boze 

geesten bekend gemaakt wordt. 
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Ik zag hoe personen uit het Rijk van het Licht, dat ik daarboven zag, door hun aandeel in, en 

hun belangstelling voor die toverachtige geneeskunst, waartoe zij in het belang van hun 

wetenschap zich gerechtigd achtten, naar het duistere rijk afdwaalden. Ik zag hen hier 

magnetiseren en, door de bedrieglijke uitslag verleid, trokken zij velen uit het Licht naar beneden. 

Ik zag dat zij die genezingen, door de duisternis voortgebracht, en dit spiegelen, of voortoveren, 

verwekt door de nacht, gelijk wilden stellen met de door God voortgebrachte genezingen en 

visioenen der begenadigden. Ik zag onder hen talentvolle mensen die, zonder het te weten, in het 

rijk van de “kerk der gruwelen” arbeidden. 

 

Een genezing bewerkstelligen door magnetiseren of het ‘richten van de energie’ in iemands 

lichaam is dus niets minder dan iemand “genezen” door de kracht de duivel zelf! Tijdens zo’n 

“genezing” vloeien de demonen van de magnetiseur over naar de zieke persoon. Op deze manier 

kan zelfs een vorm van bezetenheid ontstaan. 

Daarover staat op pag. 332 onderaan nog een nota: 

De minst slechte soort (bezetenen) vertoont zelfs een schijn van goed, roemt de menslievendheid, 

bevordert de kunst en wetenschap, betoont zich weldadig, hulpvaardig, doch alles zonder en buiten 

God: het is liberalisme, socialisme, humanisme in hun beste betekenis. Uit de minst slechte daalt 

men af naar de slechtere, en uiteindelijk de slechtste groep. De beste verbergt haar slechtheid 

onder een schijn van goed en streeft aardse menslievende doeleinden na. 

Sinds Bergoglio paus is, verschijnt zijn foto 

samen met Liù Ming, telkens opnieuw op 

de cover van TAO met de tekst: “Door Liù 

Ming, de oosterse geneesheer van paus 

Franciscus. Er verscheen ook een uitgave 

met Bergoglio op de cover en de tekst: “Ter 

herinnering! Blad met de zegen van de 

Paus.” 
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“Met TAO zult u en uw familie een gezond en harmonisch leven bereiken.”  
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8. Bergoglio en de Bevrijdingstheologie 

Bevrijdingstheologie? 

Bevrijdingstheologie is vooral in Latijns-Amerikaanse landen een populaire theologie. Hierin 

staat de bevrijding van de zonde centraal. Echter, de Westerse benadering van zonden wordt 

verworpen. Dit zijn de individuele zonden (leugen, overspel, moord, oplichterij enz…; de 

welbekende zonden dus). Maar zij verstaan onder zonde de sociale onderdrukking, slavernij, 

ongelijkheid, economische onrechtvaardigheid. Dit lijkt te neigen naar een socialistische 

(communistische?) overtuiging. Niet zelden worden door bevrijdingstheologen Marxistische 

opvattingen gehanteerd. 

Standpunt van de Kerk over de bevrijdingstheologie. 

Op 6 augustus 1984 werd in Rome, door de Heilige Congregatie van de Geloofsleer een 

vernietigend rapport gegeven over de bevrijdingstheologie;  en op bevel van Paus Johannes 

Paulus II gepubliceerd en ondertekend door Kardinaal Ratzinger, de toenmalige prefect en latere 

Paus Benedictus.  

Hierin staat o.a. het volgende: 

In dit document zullen we enkel de ontwikkelingen bespreken die onder de naam 

“bevrijdingstheologie” een nieuwe interpretatie voorstellen van zowel het geloof en van een 

Christelijk bestaan dat sterk afwijkt van het geloof van de Kerk. 

Het geloof in het Vleesgeworden Woord, gestorven en verrezen voor alle mensen en wie God 

Heer en Christus maakte wordt genegeerd. In de plaats wordt een Jezusfiguur 

voorgesteld die een soort symbool  is die in zichzelf de kenmerken opsomt die nodig 

zijn voor de strijd om de verdrukten. 

Een exclusief politieke interpretatie wordt dus gegeven aan de dood van Christus. Op deze 

manier is de waarde van de redding en de hele kwestie van de verlossing genegeerd. 

De inversie van de symbolen is ook geverifieerd in het gebied van de sacramenten. De 

Eucharistie wordt niet langer begrepen als de werkelijke sacramentele aanwezigheid van 

het verzoenende offer, en als de Gave van het Lichaam en Bloed van Christus. Het wordt 

een viering van de mensen in hun strijd. Als gevolg wordt de eenheid van de Kerk 

radicaal ontkend. Eenheid, verzoening en communie in liefde worden niet langer gezien als 

een geschenk die wij van Christus ontvangen. De Eucharistie wordt de eucharistie van de 

klassen, en de strijd van de klassen is de weg om te verenigen. 

De bevrijdingstheologen waar we van spreken, bedoelen met de Kerk van de Mensen een 

Kerk van de klassen, een Kerk van de verdrukte mensen (of een Kerk voor de armen 

zoals Bergoglio dat wil, nvdr), voor wie het nodig is om kennis te geven van belangrijke 

sociale en politieke kwesties, in het licht van de georganiseerde strijd voor vrijheid. Voor 

sommigen mensen wordt dit zelfs de kern van het geloof. 

Door te bouwen op zo’n concept van de Kerk van de Mensen, wordt kritiek ontwikkeld op de 

structuur van de Kerk (Antiklerikalisme: ook een kenmerk van Bergoglio, nvdr). Het is niet 
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alleen de kwestie van kritiek op pastoors van de Kerk wiens gedrag niet de evangelische 

dienende geest weerspiegelt, en gelinkt is aan ouderwetse symbolen van autoriteit die de 

armen aanstoot geeft. Het heeft te maken met een strijd tegen de Sacramentele en 

hiërarchische structuur van de Kerk, welke gewenst was door de Heer zelf. 

Conclusie: 

“We belijden in ons geloof dat het Koninkrijk van God dat hier beneden begon in de Kerk 

van Christus, niet van deze wereld is, en wiens vorm voorbijgaat, en haar eigen groei kan 

niet verward worden met de vooruitgang van de beschaving of wetenschap en menselijke 

technologie, maar het bestaat erin nog dieper de onpeilbare rijkdommen van Christus te 

leren kennen, nog meer te hopen op de eeuwige dingen en nog vuriger te beantwoorden 

aan de liefde van God om genade en heiligheid onder de mensen te verspreiden. (…) De 

grootste zorg van de Kerk, de bruid van Christus, voor de noden van de mensheid, 

hun vreugde en hun hoop, hun pijn en lijden, is niets meer dan het grote verlangen 

om voor hen aanwezig te zijn en hen te verlichten met het Licht van Christus en hen 

allen te vergezellen naar Hem, hun enige Redder. Dit kan nooit betekenen dat de 

Kerk zich schikt naar de dingen van deze wereld, noch dat zij de ernst afzwakt 

waarmee zij haar Heer en het eeuwige Koninkrijk afwacht. 

Straatmissen van Bergoglio in Buenos Aires 

In de jaren dat hij Aartsbisschop was van Buenos Aires vierde Bergoglio vaak de Mis op straat, 

op een uitklapbaar tafeltje. Soms was dat in een missionaire tent, of gewoon lukraak op het 

trottoir waar er plaats was. De Mis werd dan gevierd met daklozen, armen, oude mensen, 

toevallige voorbijgangers,…Uiteraard werd er op deze manier weinig tot geen respect betoond 

voor het H. Sacrament.  Zoals in het document van het Vaticaan staat is het een viering van 

mensen in hun strijd tegen sociale onrechtvaardigheid. Dit soort van missen is typisch voor 

aanhangers van de bevrijdingstheologie. 
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Zijn band met Clelia Luro, de vrouw die met een bisschop getrouwd was. 

Clelia Luro, die inmiddels overleden is (september 2013), was één van de beste contacten van 

Bergoglio’s vriendenkring. Hij belde haar elke zondag op, later om de twee weken. Soms zei hij 

tegen haar: “je bent een heks” en hij lachte. Maar velen in Rome zeiden dat zonder te lachen, 

want in het Vaticaan ligt er een bijzondere akte over haar. Zij is de enige vrouw die met een 

(geëxcommuniceerde) bisschop was gehuwd.  

Toen ze in 1966 naar Buenos Aires ging ontmoette ze een gelijkgezinde in haar strijd tegen 

ongelijkheid en armoede in de suikerrietvelden van Ledesma. Ze maakte kennis met bisschop 

Jeronimo Podesta van Avellaneda. Ze werd zijn secretaresse en medestrijdster. Ze hingen beiden 

de bevrijdingstheologie aan. In 1967 vroeg de pauselijke nuntius en het leger (dat 

anticommunistisch was) hem te ontslaan. Paus Paulus VI en de staatssecretaris John Benelli 

drongen aan omwille van de aanwezigheid van Clelia. Kort daarna ontbloeide er een relatie 

tussen Podesta en Luro en daarop werd Podesta geëxcommuniceerd. Als gevolg van 

doodsbedreigingen moesten ze het land ontvluchten. 

Toen de democratie terugkeerde in 1983, konden ze terugkeren. Er werden veel brieven 

geschreven aan Paus Johannes Paulus II en het hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer, 

Joseph Ratzinger, maar deze bleven allen onbeantwoord.  

Op zijn sterfbed werd Podesta bezocht door Bergoglio, die hem als het ware in ere herstelde. 

Daarna ontstond er vriendschap tussen Clelia Luro en Bergoglio, mede doordat ze dezelfde 

ideologie aanhangen.  Bergoglio heeft er tevens voor gezorgd dat de Kerk het pensioen van haar 

overleden man – de geëxcommuniceerde bisschop Podesta – haar moest uitbetalen. 

Clelia was een felle strijder tegen het celibaat en “het instituut Kerk”. Kort nadat Bergoglio paus 

werd, zei ze dat hij zeker het celibaat zal afschaffen. 
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De deblokkering van de zaligverklaring van bevrijdingstheoloog Oscar Romero. 

Bergoglio heeft op 22 april 2013 de zaligverklaring van de bekende 

bevrijdingstheoloog en bisschop Oscar Romero gedeblokkeerd. De 

zaligverklaring werd geblokkeerd door de vorige pausen vanwege het 

standpunt van het Vaticaan omtrent de bevrijdingstheologie, waar 

Oscar Romero een grondlegger van is. Enkele weken eerder raakte 

bekend dat Bergoglio  aan de vrouw van de Salvadoraanse president 

zou gezegd hebben dat hij de intentie heeft om Romero zo snel mogelijk 

zalig te verklaren. De voorzitter van de Pauselijke Raad voor het Gezin 

bevestigde dat nieuws. 

Leonardo Boff  

Leonardo Boff is een Braziliaanse ex-priester en leider van de 

bevrijdingstheologie. Hij werd in de beginjaren één van de best 

gekende aanhangers van de bevrijdingstheologen, samen met 

Gustavo Gutiérrez. Hij was aanwezig in de eerste overwegingen die 

ernaar streefden om verontwaardiging te wekken over ellende en 

marginalisatie met een veelbelovende redevoering over het geloof, 

wat leidde tot de Bevrijdingstheologie. Hij blijft een controversiële 

figuur  in de Katholieke Kerk, voornamelijk om zijn scherpe kritiek 

op de hiërarchie van de Kerk, dat hij als fundamentalistisch ziet, 

maar ook om zijn vroegere steun voor communistische regimes. 

De autoriteiten van de Rooms Katholieke Kerk apprecieerden Boffs kritiek op het leiderschap in 

de Kerk niet. Ze vonden ook dat zijn voorspraak voor mensenrechten gepolitiseerd werd en ze 

beschuldigden hem van Marxisme. In 1985 legde de Congregatie van de Geloofsleer, in die tijd 

geleid door Kardinaal Joseph Ratzinger, hem voor een jaar het zwijgen op, vanwege zijn boek 

“Kerk: Charisma en Macht”. Hij beschuldigde Ratzinger later van religieus terrorisme. 

Boff werd bijna weer het zwijgen opgelegd door Rome in 1992, om hem te verhinderen deel te 

nemen aan de Eco-92 wereldtop in Rio de Janeiro, dat uiteindelijk ertoe leidde dat hij uit de 

religieuze orde van de Franciscanen stapte en het priesterschap heeft verlaten. 

Boff zei op 25 juli 2013 in een interview voor de Braziliaanse tv-zender Bandnews dat paus 

Franciscus “een groot man van de bevrijdingstheologie” is.  Volgens hem is Bergoglio een 

voorstander van deze theologische stroming, “maar omdat dit tot splitsing zal leiden, zal hij dat 

niet hardop zeggen”. 

Boff: “Benedictus maakte van de kerk een gesloten kasteel. Franciscus heeft een andere stijl, hij 

wil de kerk openstellen en vindt dat de kerk zich niet alleen met de leer moet bezighouden. Hij 

kijkt niet naar het protocol. Het gaat hem om mensen die hoop zoeken.” 

Volgens Boff had de kerk behoefte aan een andere taal: er moest iemand komen met een andere 

visie, iemand die de Romeinse Curie kan hervormen, iemand die de  kerkdeuren kan openzetten. 

“Als jezuïet is hij niet bang voor vernieuwing en modernisering.” “Er moest iemand komen met 

een andere visie, iemand die de curie kan  hervormen, iemand die de kerk kan openen. Een kerk 

die zich niet terugtrekt en  restauratief is. Er is een nieuwe taal nodig.”  
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Boff schreef in de eerste maanden van het pontificaat van 

Bergoglio het boek: “Franciscus van Assisi en Franciscus van 

Rome – een nieuwe lente in de Kerk?” Toen Bergoglio naar 

Brazilië reisde om de Wereld Jongerendagen bij te wonen heeft 

hij persoonlijk om een exemplaar gevraagd, zodat het goed in de 

media bekend werd dat hij zijn boek wilde lezen! 

Toen men Leonardo Boff vroeg of hij verwacht dat hij een daad 

van verzoening zal stellen met hem en andere veroordeelde 

theologen, antwoordde hij: “Ik geloof dat zolang de 

gepensioneerde Paus leeft, hij deze theologen noch zal 

verzoenen noch zal verlossen. Maar wanneer hij alleen zal zijn, 

zal hij de 500 theologen redden ‘wiens hoofden werden 

afgehakt’. Ik geloof dat deze paus in staat is om deze machine 

van straf en controle te ontmantelen en het over te laten aan de 

lokale kerken.” 

Hij legt ook uit wat zijn bevrijdingstheologie gemeen heeft met de theologie van Bergoglio: 

“Bedenk dat de theoloog Carlos Scanone, die de bevrijdingstheologie in Argentinië lanceerde, de 

professor was van Bergoglo toen hij theologie leerde in een college in de buitenwijken van 

Buenos Aires.” 

Boff concludeerde: “Op deze manier kunnen we zeggen dat Franciscus een bevrijdingstheoloog 

is die de lijnen van Scanone volgt, wiens theologie zich in de jaren ’70 achter het Marxistisch 

Peronisme stelde.” 

Taoïsme 

Boff en Bergoglio lijken nog wat meer gemeen te hebben. Boff schreef diverse boeken over de 

bevrijdingstheologie waaronder ook “De Tao van de Bevrijding: het verkennen van de ecologie 

van transformatie”. Het boek handelt over kosmologie, spiritualiteit, de groter wordende 

armoede en de ecologische destructie, waarbij de Tao wordt toegepast om oplossingen te 

bekomen. Beiden zijn dus aanhangers van het Taoïsme. 

Het Vaticaan begint de bevrijdingstheologie te omarmen.  

Op 25 februari 2014 werd één van de grondleggers van de bevrijdingstheologie, Gustavo 

Gutiérrez, met lof onthaald in het Vaticaan. 

De eens door Johannes Paulus II en Benedictus XVI verworpen theologie wordt nu “in ere 

hersteld” door Bergoglio. 

De vroegere Kardinaal Joseph Ratzinger spendeerde veel van zijn tijd in het bestrijden van de 

bevrijdingstheologie aan de Congregatie van de Geloofsleer, waarbij hij enkele van de meest 

bekende aanhangers vermaande en zei dat ze Jezus’ voorkeur voor de armen verkeerd opvatten  

en er een Marxistische oproep voor gewapende rebellie in zagen. Deze interpretatie was sterk 

aantrekkelijk voor veel Latijns Amerikanen in de jaren 1960 en 1970, die Katholiek opgevoed en 

onderwezen werden door Marxistisch beïnvloede leraars en razend waren over de ongelijkheid 

en de bloedige repressie rond hen. 
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Gutièrrez die 85 is, ontving een applaus toen de woordvoerder van het Vaticaan zijn 

aanwezigheid dinsdag opmerkte, en nogmaals een applaus toen hij het podium naderde om te 

spreken over de parabel van de Barmhartige Samaritaan. 

Bergoglio omarmt volledig de oproep van de bevrijdingstheologie voor de kerk om een voorkeur 

te hebben voor de armen, zonder noodzakelijke verkondiging van de katholieke heilsboodschap.. 

De Vaticaanse krant L’Osservatore Romano is bezig met een rehabilitatiecampagne, waarbij ze 

zeggen dat met de eerste Latijns-Amerikaanse paus de Bevrijdingstheologie niet langer in de 

schaduw kan blijven, waar het naartoe verbannen werd voor een aantal jaar, tenminste in 

Europa. 

Paus Franciscus had op 9 april ook een ontmoeting met de prominente Braziliaanse 

bevrijdingstheoloog Carlos Alberto Libanio Christo. De dominicaan, beter bekend onder de naam 

Frei Betto (‘Broeder Betto’), is een vriend van Fidel Castro en Luiz Inácio Lula da Silva (‘Lula’), de 

voormalige president van Brazilië. 

Volgens de Italiaanse krant La Repubblica vroeg Frei Betto aan de paus om de filosoof (ketter)  

Giordano Bruno (1548-1600) te rehabiliteren. Deze dominicaan werd door de Inquisitie 

veroordeeld en in Rome als ketter verbrand. Frei Betto zei verder tegenover La Repubblica dat 

hij ook een lans heeft gebroken voor een andere dominicaan, de Duitse mysticus Meister Eckart 

(1260-1328). Eeuwenlang werd ook hij van ketterij verdacht. De paus zou volgens de Braziliaan 

voor hen bidden. “Ik ben er zeer tevreden over dat ik in ieder geval geen negatief antwoord 

kreeg”, aldus de theoloog. 

Verder spraken Frei Betto en de paus over de bevrijdingstheologie. Franciscus zou daarbij 

hebben toegegeven dat de christelijke basisgemeenten in Latijns-Amerika lange tijd door de 

kerkelijke hiërarchie werden gebruuskeerd. De ontmoeting vond plaats in Casa Santa Marta, het 

Vaticaans gastenverblijf waar paus Franciscus sinds zijn verkiezing woont. De persdienst van de 

Heilige Stoel deed over deze privé audiëntie echter geen mededelingen. 

Bevrijdingstheologie sijpelt stilletjes aan door in het Vaticaan: de Kruisweg op Goede 

Vrijdag 18 april 2014 

Op Goede Vrijdag 18 april 2014 werd in Rome in het Colosseum, zoals dat jaarlijks de gewoonte 

is, over de Kruisweg gemediteerd.  We zullen u enkele van deze “kruiswegmeditaties” tonen. U 

kunt de volledige versie in het Engels lezen op de site van het Vaticaan. 

De betekenis van Zijn Lijden en Dood werd (zoals voorzegd) verdraaid. Nergens wordt er 

expliciet gezegd dat Hij Zijn Bloed heeft vergoten en dat Hij stierf om onze zonden uit te wissen 

en ons te redden van de eeuwige verdoemenis. Heel deze “kruiswegmeditatie” komt neer op 

bevrijdingstheologie: de focus wordt gelegd op de armen, de werklozen, de zieken en de 

migranten. 

Tweede Statie: Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. 

Het is ook de last van al die slechte dingen die de economische crisis creëerde, en zijn erge sociale 

gevolgen: werkonzekerheid, werkloosheid, ontslagen, een economie die meer regeert dan dient, 

financiële speculatie, zelfmoord bij zakenlui, corruptie en woeker, het verlies van lokale industrie.  
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Dit is het kruis dat weegt op de wereld van de arbeid, de 

ongerechtigheid dat gedragen word door arbeiders. Jezus neemt het 

op zijn schouders en leert ons om onrechtvaardigheid af te wijzen en 

om met zijn hulp te leren bruggen te bouwen van solidariteit en 

hoop, opdat we niet zullen zijn als schapen die hun weg verloren 

hebben in de crisis. 

Derde Statie: Jezus valt voor de eerste maal. 

Met de inwendige sterkte die tot hem komt van de Vader, helpt Jezus 

ons ook om de falingen van anderen te aanvaarden, om medelijden te 

tonen aan de gevallenen en bezorgdheid voor diegenen die afdwalen. En hij geeft ons de sterkte om 

niet de deur te sluiten voor diegenen die ons vragen voor asiel, waardigheid en een thuisland. In het 

bewustzijn van onze eigen zwakheid, zullen we de kwetsbaarheid omarmen van de immigranten en 

hen helpen zekerheid en hoop te vinden. 

Vijfde Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus Zijn kruis dragen. 

Enkel door mijn hart te openen voor die goddelijke liefde ben ik in staat om het geluk te zoeken van 

anderen door de praktijk van liefdadigheid: een nacht in de kliniek doorbrengen, een intrest-vrije 

lening, een traan wegvegen in de familie, een vrijgevigheid, verregaande toewijding voor het 

algemeen welzijn, het delen van ons brood en onze arbeid, de afwijzing van alle jaloersheid en nijd. 

Zevende Statie: Jezus valt voor de tweede  maal. 

In hem vangen we een glimp op van de bittere ervaring van diegenen die opgesloten in 

gevangenissen van allerlei slag, met al hun onmenselijke contradicties. Beperkt en ingesloten, 

“duwen hard” en “vallen”. In onze tijd staan gevangenissen nog altijd in afzondering, en worden ze 

door de maatschappij genegeerd en afgewezen. Getekend door bureaucratische nachtmerries en 

uitgestelde gerechtigheid. Straf word verdubbeld door overbevolking: een verergerde straf, een 

onrechtvaardige smart, één die vlees en been verteert. Sommigen – teveel! – overleven niet. En 

wanneer één van onze broeders en zusters vrijgelaten wordt, zien we ze nog steeds als ex-

veroordeelde, en sluiten we voor die persoon de deuren van de sociale en economische verlossing 

[economic redemption]. 

Negende statie: Jezus valt voor de derde maal. 

Moge onze overweging van Jezus die valt en toch weer opstaat, ons helpen om de bekrompenheid te 

overwinnen wanneer angst voor de toekomst ons hart omklemt, in het bijzonder in deze tijd van 

crisis. Laat ons onze ongezonde nostalgie voor het verleden achter ons laten, onze zelfvoldoening 

en onze weigering om te veranderen, en de houding die zegt: “Maar we hebben het altijd op die 

manier gedaan”. [verwijst men hier naar de Traditioneel gezinde katholieken die niet willen 

veranderen?]. Jezus die wankelt en valt, maar dan weer opstaat, wijst ons naar een zekere hoop, die 

gevoed met intens gebed, precies geboren wordt op het moment van de beproeving, niet na of apart 

ervan. 
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Elfde Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld. 

Vandaag zijn veel van onze broeders en zusters, zoals Jezus, genageld aan een bed van pijn, in het 

ziekenhuis, in bejaardentehuizen, in onze families. Het is een tijd van ontbering, met bittere dagen 

van eenzaamheid en zelfs wanhoop: “Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? (MT 27:46). 

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis. 

“Herinner mij…” (Luk. 23:42). Het broederlijk smeken van de dief die zijn gezel werd in het lijden, 

doorboort Jezus’ hart: het is een echo van zijn eigen pijn. En Jezus verleent het gevraagde: 

“Vandaag zul je met mij in het paradijs zijn”. De pijn van anderen verlost ons altijd, sinds het ons uit 

onszelf trekt.  

“Vrouw, hier is je zoon!…” (Joh. 16:26). Maar het is zijn moeder, Maria, die met Johannes aan de 

voet van het kruis stond, die alle angst verdrijft. Zij vult die scène met tederheid en hoop. Jezus voelt 

zich niet langer alleen. Zo is het met ons, als naast ons bed van pijn iemand is die ons liefheeft. 

Trouw. Tot het eind. 

“Ik ben dorstig” (Joh. 16:28). Zoals het kind dat zijn moeder vraagt om te drinken, zoals de patiënt 

brandend van de koorts… Jezus’ dorst is de dorst van allen die verlangen naar leven, vrijheid en 

rechtvaardigheid. En het is de dorst van degene die het dorstigst van allen is, die oneindig meer dan 

wijzelf dorst naar onze redding.   

“Het is volbracht” (Joh. 16:30). Alles: elk woord, elke daad, elke profetie, elk moment van Jezus’ 

leven. Het tapijtwerk is compleet. De duizenden kleuren van liefde schijnen nu verder in schoonheid. 

Niets is verloren. Niets is weggegooid. Alles is liefde geworden. Alles is beëindigd voor mij en voor 

jou. En zo word zelfs sterven zinvol! 

 

De Heer voorzegde ons op 8 april 2014: 

“Bij Goede Week  zullen dit jaar zich de barsten vertonen en de betekenis van Mijn 

Kruisiging zal verdraaid worden. Nieuwe interpretaties zullen gepresenteerd 

worden voor de gelovigen en leugens zullen voortvloeien uit de mond van Mijn 

vijanden. Mijn Passie zal op subtiele manieren bespot worden en dat zal niet meteen 

duidelijk zijn. Maar wanneer de focus weggaat van Mijn dood aan het Kruis en wanneer 

rare gebaren plaatsgrijpen in Mijn Kerken, zullen jullie weten dat dit het begin is van de 

ontmanteling van Mijn Kerk op aarde.” 
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9. Zijn plannen voor een nieuwe kerk 

Zijn haat voor de traditionelen en zijn liefde voor Vaticanum II  en vernieuwing 

Op 16 april 2013 bekritiseerde hij diegenen die zich verzetten tegen het Tweede Vaticaans 

Concilie:  

“Denk eens na over paus Johannes XXIII. Hij zag eruit als een goede pastoor. Hij heeft 

gehoorzaamd aan de Heilige Geest. Maar hebben wij 50 jaar later alles gedaan wat de 

Heilige Geest ons in het Concilie vertelde? Is het geëffectueerd? Nee, wij vieren het jubileum, 

richten een monument op, zolang het ons maar niet lastig valt. We willen niet 

veranderen. Bovendien willen sommige mensen terug. Dit is koppigheid. Dit noemen 

wij een poging om de Heilige Geest te temmen, dit is wat wij dwaasheid en traagheid van 

hart noemen” 

Bergoglio had op 6 juni 2013 een privé-ontmoeting met de voorzittende raad van de CLIAR (the 

Latin American and Caribbean Confederation of Religious Men and Women – Confederación 

Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas). Pers werd niet toegelaten, maar de 

aanwezigen deelden de woorden van de paus mee aan journalisten van de Chileense ultra-

progressieve website:  Reflexión y Liberación. 

Hier kunt u het uittreksel lezen: 

“Ik deel met jullie twee bezorgdheden.  De ene is de “Pelagische stroom” die er op dit 

moment in de Kerk is. Er zijn enkele restauratieve groepen. Ik ken er sommige, en ik moest 

ze ontvangen in Buenos Aires. De éne is precies 60 jaar terug in de tijd, voor het Concilie. De 

ander bevindt zich precies in 1940… Een anekdote, enkel om dit te illustreren, het is niet om 

mee te lachen. Ik nam het aan met respect, maar het maakt me bezorgd: wanneer ik was 

verkozen, ontving ik een brief van één van deze groepen en ze zeiden “Uwe Heiligheid, wij 

bieden u een spirituele schat aan: 3525 rozenkransen.’” Waarom, zeggen ze niet. ‘We 

bidden voor u, we vragen…’ Maar dit tellen… En deze groepen keren terug naar praktijken 

en naar disciplines die ik meegemaakt heb, jullie niet, want jullie zijn niet oud. Ze keren 

terug naar handelingen, naar dingen die in die tijd plaatsvonden, maar niet nu. Ze bestaan 

niet meer vandaag…”  

Op 6 juli 2013 zei Bergoglio in een homilie: 

“In het christelijk leven, zelfs in het leven van de Kerk zijn er oude structuren, voorbijgaande 

structuren: het is noodzakelijk om ze te vernieuwen! En de kerk heeft hier altijd aandacht 

aan geschonken, door dialoog met culturen. (…) En de Kerk gaat voorwaarts, en geeft 

ruimte aan de H. Geest die deze structuren vernieuwt. Wees hier niet bang voor! Wees niet 

bang voor de nieuwheid van het Evangelie (…) Wees niet bang voor de vernieuwing van 

structuren!” 
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Op 17 oktober 2013 zei hij tijdens een homilie dat traditioneel gezinde katholieken ‘ziek’ zijn: 

“In ideologieën is Jezus niet: in zijn tederheid, zijn liefde, zijn zachtheid. En ideologieën zijn 

stijf, altijd. Van elk teken: stijf. En wanneer een christen een leerling wordt van de ideologie, 

heeft hij het geloof verloren: hij is niet langer een leerling van Jezus, hij is een leerling van 

deze houding of gedachte… Om deze reden zei Jezus tot hen: ‘Je hebt de sleutel van de 

kennis weggenomen.’ De kennis van Jezus is getransformeerd in een ideologische en 

moralistische kennis, omdat deze de deur sluiten met vele eisen. Het geloof wordt ideologie 

en ideologie maakt bang, ideologie jaagt de mensen weg, creëert afstand, distantieert de 

mensen en distantieert van de Kerk van de mensen. Maar het is een serieuze ziekte, deze 

van de ideologische christenen. Het is een ziekte, maar het is niet nieuw hé? 

Tijdens een audiëntie met de bisschoppen van Tsjechië op 14 februari 2014 zei Aartsbisschop 

Graubner:  

“Wanneer we diegenen bediscussieerden die dol zijn op de oude liturgie en die ernaar willen 

terugkeren, was het duidelijk dat de paus met grote affectie, aandacht en gevoeligheid 

sprak om niemand te kwetsen. Echter, hij deed een sterke uitspraak toen hij zei dat hij 

begrijpt dat de oude generatie terugkeert naar wat ze ervaren hebben, maar hij kan niet 

begrijpen dat de jongere generatie er naar terug wenst te keren. “ 

Bergoglio zei toen dat de Tridentijnse Mis een soort van mode, een gril is: 

“Als ik mij erin verdiep, vind ik dat het eerder een soort van mode is. En als het een mode 

is, is het daarom een zaak die niet zoveel aandacht nodig heeft. Het is juist 

noodzakelijk om wat geduld en vriendelijkheid te tonen tegenover mensen die 

verslaafd zijn aan een zekere mode.” 

 

De vervolging van de Franciscanen van de Immaculata 

De Franciscanen van de Immaculata zijn een vrij jonge wereldwijde orde gesticht door Padre 

Stefano Manelli in 1970. Ze zijn eigenlijk de mannelijke tak van de Franciscaanse Familie van de 

Immaculata. De vrouwelijke tak is de Franciscaanse zusters van de Immaculata. De orde is zeer 

traditioneel gezind en de Mis wordt (werd?) er op Tridentijnse wijze gedaan. Bergoglio kreeg dit 

al gauw in de gaten, en gedreven door zijn haat voor de traditie beval hij op 30 juli 2013 dat er 

enkel nog missen in de volkstaal mochten gedaan worden.  Als men een Mis wilde doen op 

Tridentijnse wijze dan moet men daar toestemming voor aanvragen.  

Op 3 oktober 2013 reageerde Paus Benedictus voor het eerst.  Hij zei dat zijn decreet van 2007 

“Summorum Pontificum” verwond werd. Daarin versoepelde hij de regels omtrent het vieren 

van de Latijnse Mis. 

In het najaar van 2013 stelde Bergoglio een externe apostolische commissaris aan over de 

Franciscanen van de Immaculata. Deze commissaris is pater Fidenzio Volpi.  
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Links de twee goede vrienden pater  Volpi en 

Bergoglio. 

Volpi zei dat ” het probleem van deze orde de 

“crypto-lefebvriaanse en de traditionalistische drift” 

is. Het seminarie van deze orde werd gesloten, en er 

worden voor één jaar geen nieuwe wijdingen 

toegestaan. Het verspreiden van boeken van “Casa 

Mariana Editrice” werd uitdrukkelijk verboden. 

Deze boeken geven een traditionele Katholieke kijk 

op liturgie en dergelijke. De broeders moeten een 

unieke eed afleggen om hun trouw te bewijzen 

aan de Novus Ordo Mis en Vaticanum II (!), en dit 

alles werd bevolen door de ‘vicaris’ van Christus! 

Deze interventie, zo vertelde pater Volpi, werd 

specifiek bevolen door de paus zelf, en hij zei dat “de 

FI het slagveld is geworden van een strijd tussen 

verschillende stromen in de Curie, met de specifieke 

betrokkenheid van personen die zich verzetten tegen 

het nieuw pontificaat van paus Franciscus.” 

Hier krijgen we duidelijk de tirannieke manier van heersen van Bergoglio te zien, in schril 

contrast met het beeld dat van hem in de media wordt afgeschilderd. 

In de open brief van Robert de Mattei die gepubliceerd werd in Corrispondenza Romana, waarbij 

het aftreden van pater Volpi geëist wordt, staat het volgende: 

(…) Pater Volpi beschuldigt al diegenen die hem bekritiseren dat ze tegen de paus zijn, maar is 

dit tirannieke regime, dat ongekend is in de geschiedenis van de Kerk, niet in volledig contrast 

met wat paus Franciscus zei, die de vermijding van elke vorm van autoritarisme aanbevolen 

heeft, en het gebruik van barmhartigheid en tederheid naar vriend en vijand? Een objectieve 

expert van zaken van het Vaticaan, Mark Tosatti, nam daar ook notie van en vroeg zich af in La 

Stampa, op 4 december: “Maar wat hebben deze arme religieuzen gedaan? Hebben ze gegokt, hun 

minderen misbruikt? Een immoreel leven geleid? Ze hebben geen enkel van deze dingen gedaan.” 

De waarheid is dat pater Volpi, op eigen initiatief, of door een derde partij (door Bergoglio) de 

Franciscanen van de Immaculata wil normaliseren, hem gelijk maken met andere religieuze 

orden, die al op een dwaalspoor gebracht zijn. Om dit te bereiken, is het nodig hun spirituele en 

morele doctrine te transformeren, hun interne discipline te vernietigen, en een einde maken aan 

het vasthouden aan de traditionele liturgie en ze vatbaar maken voor de verontreiniging door de 

wereld, net als hij en zijn Capucijnenorde dat hebben gedaan, met alle rampzalige gevolgen van 

dien (…) 

Zo ging de vervolging verder. Een tijd later werden de Franciscaanse zusters van de Immaculata 

op zelfde wijze aangepakt.  
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Geplande hervormingen: de synode en de vragenlijst 

Bergoglio liet er geen gras over groeien. Reeds één maand nadat hij paus werd, op 13 april 2013, 

stelde hij een 8 koppige raad samen om o.a. de Curie te hervormen.  

Deze raad bestaat uit volgende kardinalen: 

Giuseppe Bertello, President voor de pauselijke Commissie voor Vaticaanstad. 

Francisco Javier Errázuriz Ossa, aartsbisschop-emeritus van Santigo van Chili.   

Oswald Gracias, aartsbisschop van Mumbay.  

Reinhard Marx, aartsbisschop van Munchen. Deze ketter loochende in een lezing in Bavaria het 

vagevuur en de hel. Hij zei dat dit een uitvindsel van de kerk is om de mensen bang te maken en 

dat de Kerk zich daarvan moet bekeren. 

Laurent Monsengwo Pasinya, aartsbisschop van Kinshasa.  

Seán Patrick O'Malley, aartsbisschop van Boston. Deze liet begin 2014 zijn doopsel 

herbevestigen in een Methodist kerk door een vrouwelijke pastoor.  

George Pell, Prefect van het secretariaat voor economie.  

Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, aartsbisschop van Tegucigalpa. Hij speelt graag in shows op 

zijn saxofoon. 

Tijdens de bijeenkomst op 1 oktober 2013 kondigde kardinaal Maradiaga aan dat ze de 

constitutie zullen herschrijven. De vorige dateert van 1988, geschreven door Paus Johannes 

Paulus II. “Ze is achterhaald en we moeten iets anders schrijven” zei Maradiaga. Op 29 oktober 

zei de Chileense kardinaal Francisco Javier Errazuriz Ossa  dat de hervormingen diepgaand 

zullen zijn. Hij bevestigt dat de hervormingen die de paus in gedachten heeft, diep zullen gaan en 

kunnen leiden tot een nieuwe Apostolische Constitutie.  

Op 1 november 2013 stuurde het Vaticaan een vragenlijst naar alle bisdommen en parochies 

over heel de wereld. Men wil weten hoe men in de parochies denkt over gevoelige onderwerpen 

zoals homohuwelijk, geboortecontrole (abortus dus) en echtscheiding. De antwoorden dienen 

dan als input voor de Synode over de familie in oktober 2014. 

Er zijn ondermeer vragen over hoe het homohuwelijk erkend is in het land, en hoe priesters 

staan tegenover homokoppels, inclusief hoe kerken kunnen reageren wanneer homo’s reli-

gieuze educatie of Heilige Communie voor “hun kinderen” wensen. De poll vraagt ook hoe ‘Gods 

barmhartigheid’ verkondigd wordt aan gescheiden en hertrouwde koppels. Ook additionele info 

wordt gevraagd omtrent de pastorale zorg voor mannen en vrouwen die samenleven zonder 

huwelijk. Ook contraceptie komt aan bod. 

In februari 2014 waren reeds de eerste resultaten bekend van deze poll. 

In Zwitserland gaf 90% van de ondervraagden aan dat de Kerk de Communie voor de 

gescheidenen en hertrouwden dient toe te laten. In Duitsland zeiden bisschoppen dat het 

onderzoek aantoont dat de katholieken de ban op Communie voor gescheidenen een 

“onrechtvaardige discriminatie en het genadeloos vinden. “ De Zwitsers zijn het zeer oneens met 
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het kerkelijk verbod op contraceptie en de katholieke Kerk in Luxemburg waarschuwde dat de 

resultaten alarmerend zijn en dat dit aantoonde dat het respect voor de traditionele kerkleer 

geheel aan het verdwijnen is. 

De peiling onder 12.000 katholieken in 12 landen toonde aan dat 78% contraceptie steunden, 

met meer dan 90% in Argentinië, Colombia, Brazilië, Spanje en Frankrijk. Vervolgens vonden 

50% dat priesters mogen trouwen, 51% wil zelfs vrouwelijke priesters en 65% (!) zei dat 

abortus zou moeten toegelaten worden – 8% in alle gevallen en 57% in enkele gevallen inclusief 

als het leven van de moeder in gevaar is. 

Op 3 december 2013 bevestigde de woordvoerder van het Vaticaan dat de groep van 8 

kardinalen samen met Bergoglio begonnen zijn aan het bediscussiëren van de Congregatie van 

de Goddelijke Eredienst (die zich bezighoudt met de liturgie) en de Regeling van de Sa-

cramenten.  

Op 9 mei 2014 zei  Kardinaal Lorenzo Baldisseri, door paus Franciscus aangesteld als Secretaris-

generaal van de Bisschoppensynode, dat de kerk niet tijdloos is en haar leer over familie en 

huwelijk aan de tijd moet conformeren. 

Tijdens de Buitengewone Synode van oktober 2014 werd al een implicatie gegeven van de 

gewenste veranderingen, zoals het aanvaarden van homoseksuelen en hertrouwde 

gescheidenen in de Katholieke Kerk.  

Men vermoedt dat Bergoglio in het jaar tussen deze Synodes enkele van de meest conservatieve 

kardinalen zal vervangen door diegenen die meer aanleunen bij zijn standpunten. 

Er wordt verwacht dat pas tijdens de Synode in oktober 2015 de eerste echte veranderingen 

zullen worden doorgevoerd. 
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Bergoglio en de homo’s 

Nadat het homohuwelijk werd goedgekeurd in Argentinië, heeft Bergoglio gezegd tegen de 

bisschoppen dat ze er niet moesten tegen vechten maar dat ze moesten lobbyen voor “gay civil 

unions”, burgerlijke homopartnerschappen. Dat zijn geen huwelijken, maar het lijkt er op. De 

bisschoppen hebben dat voorstel afgeschoten en dan heeft Bergoglio zijn mening wat 

bijgeschaafd. 

Op 16 juni 2013 duidde Bergoglio de Argentijnse priester Battista Mario Salvatore Ricca aan als 

het hoofd van de Vaticaanse Bank. Hij bleek echter verbonden te zijn met het homonetwerk in 

het  Vaticaan, volgens analyst Sandro Magister in een artikel  gepubliceerd op 18 juli 2013. 

Bergoglio kwam hiervan op de hoogte maar deed er niets aan.   

Tijdens de vlucht naar de WYD in Brazilië, op 29 juli 2013, zei Bergoglio: “ als iemand homo is en 

de Heer zoekt en oprecht is, wie ben ik om te oordelen?” 

Deze uitspraak werd razend populair bij homogroepen. Er werden zelfs T-Shirts van gemaakt. 

 

Op 9 maart 2014 zei Kardinaal Dolan op NBC ‘Meet the Press’ dat paus Franciscus wil dat de 

Katholieke Kerk het burgerlijk homohuwelijk bestudeert. Volgens Dolan wil Franciscus dat de 

kerkleiders het bekijken en de redenen zoeken die ze daartoe gedreven hebben. “Het was niet 

alsof hij eruit kwam en ze goedkeurde” zij Dolan.  “Hij zei, ‘Beter dan ze snel te veroordelen, laten 

we gewoon de vraag stellen waarom dit aantrekkelijk is voor bepaalde mensen.”  



59 
 

In een interview dat vorige week in een Italiaanse krant werd gepubliceerd haalde Bergoglio het 

standpunt van de Kerk aan dat “het huwelijk tussen een man en een vrouw is”. “Maar”, zei hij, 

“we moeten kijken naar de verschillende gevallen en ze evalueren op hun variëteit.” 

Op 6 mei 2014 ontmoette Bergoglio de 93-jarige priester don Michele. Hij vierde samen met hem 

de Mis en kuste achteraf zijn hand. Don Michele is echter een publieke ketter want hij vecht voor 

de rechten van de homoseksuelen. Hij stichtte in 2010 de homogroep AGeDO (Geloof en 

Homoseksualiteit).  Dit is het standpunt van Michele: 

“Vandaag is de houding van de Kerk tegenover homoseksuelen strikt, onmenselijk en heeft 

het veel lijden veroorzaakt door te claimen dat homoseksualiteit een zonde is. Enkele 

kerkmensen zeggen dat het acceptabel is om homo te zijn, maar dat ze geen relaties mogen 

hebben, ze mogen elkaar niet liefhebben! Dat is maximum hypocrisie. Dit is zoals praten 

tegen een plant en zeggen dat je niet mag bloeien en geen vrucht dragen. Dat is tegen de 

natuur” 

Don Michele is tevens bevrijdingstheoloog. Het feit dat Bergoglio zijn hand kuste toont aan dat 

hij in hem een bondgenoot ziet. 

 

Interreligieuze dialoog:  opmars naar de Eén- Wereld Religie 

Zoals we al weten uit vorige hoofdstukken is Bergoglio niet vies van interreligieuze dialoog. Als 

aartsbisschop nam hij vaak deel aan interreligieuze bijeenkomsten. Als paus heeft hij zijn 

sympathie voor Moslims geuit alsook het verlangen om zich te verenigen met andere christelijke 

denominaties, zoals de evangelisten en de anglicanen. 

In 2012 participeerde Bergoglio in een interreligieuze viering van de Joodse Hannukah. Er 

waren aanwezig: Moslims, Joden, Hindoes, leden van de Afrikaanse Umbanda en andere sekten. 

Bergoglio was de speciale gastheer. 
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Bergoglio was reeds als aartsbisschop zeer goed bevriend met de Joodse rabbi Abraham Skorka, 

en de Islamitische imam Omar Abboud. Deze 3 ondernamen dan ook samen de reis naar Israël 

eind mei 2014. 

 

Van links naar rechts: rabbi Daniel Goldman, rabbi Abraham Skorka, kardinaal Jorge Bergoglio 

en imam Omar Abboud. 

Op 22 september 2008 werd door het Instituut voor Religieuze Studies (ISER) in Argentinië de 

“Maimonides award” uitgereikt aan Bergoglio, in het kader van de viering van de 40ste verjaardag 

van ISER en het dienstwerk van een succesvolle ervaring tussen godsdiensten. Maimonides is 

een verwijzing naar de rabbi Moses ben Maimon. 

Onder op de foto: links rabbi Abraham Skorka, president van ISER; in het midden Bergoglio en 

rechts Dr. Adalberto Giavarini, bestuurslid van CARI (Argentijnse Raad voor Internationale 

relaties).  
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Tijdens een preek op Goede Vrijdag 30 maart 2013 verwees hij naar ‘onze Moslim broeders’.  De 

dag voordien had hij nog de voeten gewast en gekust van een Moslima in een jeugdgevangenis. 

Het volgende citaat van hem komt uit de uitspraken die hij maakte tijdens zijn eerste 

oecumenische ontmoeting als paus: 

“Ik groet en bedank jullie allen vriendelijk, lieve vrienden, die behoren tot andere religieuze 

tradities; eerst en vooral de Moslims, die de ene God aanbidden, levend en barmhartig 

en die Hem aanroepen in gebed, en jullie allen. Ik apprecieer echt jullie aanwezigheid: ik zie 

er een tastbaar teken in om de wil om te groeien in wederzijdse waardering en samen-

werking voor het algemeen welzijn van de mensheid.” 

Tijdens de bootmis op Lampedusa zei Bergoglio: 

“Ik denk ook met affectie aan de Moslim migranten die deze avond de vasten van Ramadan 

beginnen, waarbij ik vertrouw dat het overvloedige spirituele vruchten zal dragen.” 

Bergoglio hield op 8 juni 2014 een gebedsbijeenkomst met de presidenten van Israël en 

Palestina, om te bidden voor de vrede. Voor het eerst in de geschiedenis werden Koranverzen 

gezongen in het Vaticaan, en dit op persoonlijke uitnodiging van Bergoglio. De islamitische 

geestelijke besloot zijn gebed met de woorden: “Moge Allah ons leiden naar de overwinning tegen 

de ongelovigen!”  

Op 24 juni 2014 nodigde Bergoglio dan weer een delegatie van protestanten en evangelisten uit 

voor een lunch in het Vaticaan. Bergoglio en de bekende televangelist en miljardair Kenneth 

Copeland blijken goede vrienden te zijn.  Hieronder terwijl ze voor elkaar bidden. Bergoglio had 

zelf in januari 2014 een videoboodschap gezonden naar de congregatie van Copeland waarin hij 

zijn verlangen uitte om zich te verenigen met hen. 
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Bergoglio is duidelijk iemand die andere godsdiensten en denominaties omarmt. Alles duidt 

erop dat hij ze in één superkerk wil onderbrengen, een ontwikkeling waartegen Paus Pius X 

(1903-1914) nadrukkelijk gewaarschuwd heeft. 
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10. Profetiee n van heiligen en Mariale 
verschijningsplaatsen  

 

Profetie van de Heilige Franciscus van Assisi, ca. 1226. 

Nadat Fransciscus voor zijn dood de broeders bijeen had geroepen, waarschuwde hij voor 

toekomstige benauwde tijden, waarover hij zei: 

“Handelt dapper, broeders, weest sterk, en stelt uw hoop op de Heer. Grote tijden van 

benauwdheden komen naderbij, waarin de verwarring en gevaren van wereldse en geestelijke aard 

de overhand zullen hebben, de liefde van velen zal verkoelen, en de slechtheid van de bozen zal elke 

maat overschrijden.  De macht van de demonen zal meer dan gewoonlijk vrij spel krijgen. De 

onbevlekte reinheid van onze en andere orden zal zozeer worden misvormd, dat slechts zeer 

weinigen onder de Christenen de ware Paus en de Roomse Kerk met een oprecht hart en in 

volkomen liefde zullen gehoorzamen.” 

“Iemand die niet op canonieke wijze tot Paus is gekozen, maar op het hoogtepunt van die 

verdrukking tot het pausschap verheven wordt, zijnde de Antipaus, zal zich met 

scherpzinnigheid inzetten om het dodelijke gif van zijn dwalingen te verspreiden. Dan 

zullen de ergernissen zich vermenigvuldigen, onze orde zal gespleten worden, vele andere 

orden zullen volledig uit elkaar vallen, omdat zij de dwalingen niet bestrijden, maar er mee 

instemmen. Er zullen allerlei meningen zijn en er zal tweespalt zijn bij het volk, in de orden 

en bij de clerus, zo erg dat wanneer die dagen niet werden bekort zelfs de uitverkorenen 

(indien zoiets mogelijk ware) in dwaling zouden worden gebracht.” 

[Het is duidelijk dat Bergoglio deze op een niet canonieke manier verkozen paus is] 

“Onze regel en levenswijze zullen door sommigen op de scherpste wijze worden bestreden. Er zullen 

onmetelijke beproevingen komen. Zij die dan voldoende standhouden, zullen de kroon des levens 

ontvangen. Wee echter diegenen, die hun hoop alleen op het ordeleven zetten, lauw worden, en in 

de beproeving niet volharden, dat wil zeggen de beproeving van de uitverkorenen, die toegelaten 

zal worden. Eenieder, die met gloeiende geest uit liefde en ijver voor de waarheid aan de 

vroomheid vasthoudt, zal als ongehoorzame en als schismaticus vervolging en onrecht 

lijden. Hun vervolgers zullen, door boze geesten gedreven, beweren dat het een grote daad van 

gehoorzaamheid is tegenover God dergelijke verderfelijke mensen te doden en van de aarde te 

verwijderen. Maar dan zal de Heer een toevlucht zijn voor de verdrukten en Hij zal iedereen redden 

die op Hem gehoopt heeft. De waarheid zal dan door vele predikers doodgezwegen worden en 

door anderen vertrapt en verloochend. “ 

Profetie van de Aartsbisschop Fulton Sheen ca 1950. 

 “We leven in de dagen van de Apocalyps – de laatste dagen van ons tijdperk. De twee grote 

machten van het Mystiek Lichaam van Christus en het Mystiek Lichaam van de Antichrist beginnen 

de gevechtslijnen uit te stippelen voor de catastrofale strijd. “ 
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“De Valse Profeet zal een religie hebben zonder kruis. Een religie zonder hoop op een komende 

wereld. Een religie om religies te vernietigen. Er zal een namaak-kerk zijn. De Kerk van Christus zal 

de ene zijn. En de Valse Profeet zal de andere maken. De valse kerk zal werelds, oecumenisch en 

globaal zijn. Het zal een losse federatie van kerken zijn. En een religieuze opzet bestaande uit 

een wereldwijd samenwerkingsverband. Een wereldparlement van kerken. Het zal leeg 

gemaakt worden van alle goddelijke inhoud en het zal het mystiek lichaam van de Antichrist zijn. 

Het mystiek lichaam vandaag op aarde zal zijn Judas Iskariot hebben en hij zal de Valse 

Profeet zijn. Satan zal hem recruteren van onder de bisschoppen.” 

Profetie van de H. Maagd in La Salette en Fatima. 

In het geheim van La Salette (1846) kunnen we als volgt lezen: “Rome zal het geloof verliezen 

en de zetel worden van de Antichrist. “ 

Wat wil dat nu zeggen? Rome zal eerst het geloof verliezen en dan de zetel worden van de 

Antichrist. Hoe zal Rome het geloof verliezen? Niet door een paar priesters of bisschoppen die 

dwalen, neen, het zal de  “paus” zelf zijn. De apostasie zal beginnen van aan de top. En dan, als de 

Kerk afgedwaald is en een valse leer verkondigt en de Sacramenten van hun kracht zullen zijn 

ontdaan, zal de Antichrist ten tonele komen en zich verheffen. En in de Kerk zal hij zichzelf 

uitroepen tot Messias. Hij zal zeggen: “Ik ben Jezus Christus, en ik ben gekomen om de wereld te 

redden.” 

In Fatima zei de H. Maagd (1917): “Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven 

posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist. Hij zal zich zelfs introduceren 

in de hoogste toppen van de Kerk (dat is dus: de H. Stoel!).” Ook in Rome zullen er grote 

veranderingen komen. Rome zal verwoest worden (dat is: het geloof zal verdwijnen). [...] De 

kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in de wanorde storten.” 

De Zalige Anna Katharina Emmerick in 1821. 

Op 10 augustus 1821 profeteerde zij:  “Ik zie de Heilige Vader in grote nood. Hij bewoont een 

ander paleis en laat slechts weinig vertrouwelingen toe. Als de slechte partij haar grote kracht zou 

kennen was zij reeds losgebroken. Ik vrees dat de Heilige Vader voor zijn einde nog groot lijden te 

wachten staat. Ik zie dat de zwarte pseudo-kerk een toenemende slechte invloed heeft op de 

geestesgesteldheid van de mensen. De nood van de Heilige Vader en van de Kerk is zo groot, dat 

men dag en nacht tot God moet smeken. Mij is opgedragen veel voor de Kerk en voor de paus te 

bidden… Deze nacht werd ik naar Rome gevoerd, waar de Heilige Vader zich in grote nood nog 

verborgen houdt om slechte onredelijke eisen te ontlopen. Hij is uiterst zwak en is door 

bedroefdheid, zorg en gebed totaal uitgeput. Hij houdt zich hoofdzakelijk verborgen omdat hij 

zovelen niet meer kan vertrouwen. Er is echter een oude, eenvoudige, heel vrome priester bij 

hem, die zijn vriend is en die men simpelweg niet de moeite waard vind om uit de buurt van 

de paus te houden. Deze man krijgt echter veel genaden van God. Hij ziet en merkt veel en 

deelt het de Heilige Vader getrouw mee. Aan hem moest ik meerdere dingen in gebed openbaren 

over de verraders en slecht gezinden onder de meest vertrouwde hoge beambten van de Heilige 

Vader, waar hij hem van op de hoogte moest stellen. Op deze manier is hij gewaarschuwd voor 

degene die tot nu toe alles voor hem deed; hij zal voortaan niets meer doen. De paus is zo zwak, 

dat hij niet meer zelf kan lopen. “ 
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Paus Benedictus kon wegens vermoeidheid niet meer  wandelen en hij werd reeds voordat hij 

aftrad op een wagen rond geleid. 

 

De trouwe vriend van paus Benedictus,  pater Stephan Otto Horn komt hem 

regelmatig  opzoeken. Hij vertelde aan de media dat  de gezondheid van de paus 3 weken na zijn 

aftreden  nog zeer zwak was, maar dat het sindsdien verbeterd is.  

Profetie van de H. Paus Pius X, ca 1910. 

Toen Paus Benedictus op 19 april 2005 de Stoel van Petrus innam, vroeg hij om gebed: “Bid voor 

mij, opdat ik niet vlucht uit angst voor de wolven. Laat ons bidden voor elkaar, dat de Heer ons zal 

dragen en dat we leren elkaar te dragen.” 

De Heilige Paus Pius X, de Paus van de Eucharistie, was een audiëntie aan het geven toen hij 

plots in extase ging en profeteerde: 

“Ik heb een van mijn opvolgers gezien, met dezelfde naam, die vluchtte over de lijken van zijn 

kudde. Hij onderkomen vinden in een schuilplaats, maar na een tijd van respijt zal hij een wrede 

dood sterven. Respect voor God is verdwenen uit de harten van de mensen. Ze willen zelfs de 
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herinnering aan God uitwissen. Deze perversiteit is niets minder dan het begin van de laatste dagen 

van de wereld.” 

Terwijl hij in een mystieke trance was, had deze heilige paus een beeld van onze tijd, waar veel 

mensen “zelfs de herinnering aan God zouden willen uitwissen”. En wie is nu die opvolger op de 

troon van Petrus, die dezelfde naam zal dragen als Pius X, en die Rome zal moeten vluchten om 

uiteindelijk een wrede dood tegemoet te gaan? Paus Pius X werd geboren als Guiseppe 

Melchiorre Sarto op 2 juni 1835. Paus Benedictus XVI werd geboren als Joseph Aloisius 

Ratzinger op 16 april 1927. Guiseppe is Italiaans voor Joseph. 

Profetie van de H. Pastoor van Ars ca. 1850. 

Satan openbaart zijn komend rijk aan de Pastoor van Ars: “Een nieuwe kerk zullen wij stichten, 

een nieuwe kerk van menselijke heerlijkheid. Die kerk zal haar martelaren hebben, haar onnozelen 

en haar heiligen. Die nieuwe kerk, waarin elke mens een deel is van het geheel, van het mystieke 

lichaam van mens en staat. Ook priesters zal die kerk hebben, hogepriesters en kardinalen. Een 

paus zal die kerk hebben. Hem zal de wereldheerschappij toevallen. De kerk van de mensheid. De 

kerk waarin het evangelie van de goedheid wordt verkondigd, van gelijkheid, van broederschap, 

van liefde, van vriendschap, van het plan. Wij brengen een nieuw evangelie, dat van de 

menselijkheid. De mens kan van de aarde een paradijs maken. Hij heeft de steen der wijzen 

gevonden nu hij in zichzelf afdaalt en niet naar boven, maar naar zichzelf kijkt. “ 

“De wetenschap zal hem een nieuwe maatschappij doen opbouwen, waarin de mens zal heersen, de 

beste mens. Die mens zal geen beperkingen meer mogen ondervinden. Hij zal wij zijn. Die mens zal 

zijn daden niet laten afhangen van zijn geweten, dat in relatie staat met hogere machten. Nee! Dat 

is egoïsme! Deze mens zal zijn daden toetsen aan wat zij voor anderen betekenen. Deze mens zal 

gebroken hebben met alle overleveringen en kerkelijke traditie. De mensen zullen vrij zijn en niet 

meer in de ketenen van de overlevering geslagen zijn, in de boeien die zij zelf gesmeed hebben. De 

kerk zal een sociale kerk zijn. Zij zal eens te meer het welzijn van de mensen op aarde willen 

bevorderen en het lijden op aarde verhelpen. “ 

Profetie van de H. Maagd te Garabandal in 1963. 

Daar voorspelde Maria o.a. de Waarschuwing of de Verlichting van het geweten, het Groot 

Wonder en de Kastijding. Onder andere de Heilige Pater Pio heeft dit Groot Wonder vlak voor 

zijn dood gezien in een visioen. Maria vertelde de zienstertjes ook over de pausen. Conchita, één 

van hen, zei dat na de dood van Johannes XXIII in 1963 er nog drie pausen komen voor het Einde 

der Tijden. Eigenlijk waren het er vier, maar één zou een heel korte regeerperiode hebben, 

zodus werd deze eigenlijk niet meegeteld door Maria, zei Conchita. 

Deze profetie is vervuld, want na Johannes XXIII kwam 

1. Paus Paulus VI 

2. Paus Johannes Paulus I (die 33 dagen heeft geregeerd, en dus eigenlijk niet meetelde) 

3. Paus Johannes Paulus II 

4. Paus Benedictus XVI 
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Uit het Dagboek van de H. Zr. Faustina in 1936. 

Aantekeningen boek II. 17 december 1936: 

“Ik heb deze dag voor de priesters geofferd. Ik heb vandaag zowel inwendig als uitwendig meer 

geleden dan ooit tevoren. Ik wist niet dat het mogelijk was om in een dag zoveel te lijden. Ik 

probeerde een Heilig Uur te houden. In de loop daarvan proefde mijn geest de bitterheid van de hof 

van Gethsémané. Ik vecht door Zijn arm ondersteund alleen tegen alle moeilijkheden die als 

ondoordringbare muren voor mij staan. Maar ik vertrouw op de macht van Zijn Naam en ik vrees 

niets.” 

17 december 1936 was de dag dat Bergoglio geboren werd. 

 

 

11. Samengevat 

 

Paus Benedictus is de laatste ware Paus hier op aarde. Na hem is er geen paus meer. De “paus” 

die nu op de Stoel van Petrus zit is geen paus, maar een bedrieger, een vernietiger. Hij is de 

tegenpaus, de Antipaus. Hij zal de Kerk kapot maken, de H. Sacramenten verdraaien en vervalsen 

en de kerk ‘moderniseren’ en ‘vernieuwen’. Hij zal alle religies omarmen en uiteindelijk, met 

behulp van de Antichrist een Nieuwe Wereldreligie stichten. Een superkerk gericht op het 

welzijn van de mensen. Hij zal de H. Eucharistie afschaffen (de Ware Tegenwoordigheid zal 

geloochend worden) en dan is het pad geëffend voor de Antichrist om zich als de messias uit te 

roepen en te zetelen in Rome. Zoals de H. Maagd in 1846 tegen Mélanie en Maximim in La Salette 

zei: “Rome zal de zetel worden van de Antichrist.” Deze gebeurtenis is niet voor duizend jaar later, 

neen, het speelt zich nu af. Veel mensen zullen misleid worden en de ware gelovigen zullen 

vervolgd worden. De duivel komt vermomd als een engel van het licht. Jammer genoeg zijn velen 

verblind en zien ze niet wat er zich aan het afspelen is.  

Ik nodig u uit om ook het volgend hoofdstuk te lezen, ter informatie. Veel profetieën zijn al 

vervuld, andere zullen binnenkort worden vervuld.  
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12. Appendix: Boodschappen m.b.t. de Valse 
Profeet 

Boodschappen uit het Boek der Waarheid 
 

Alle Christenen, heb berouw, Katholieken, bid voor Paus Benedictus 

 
Zaterdag 5 maart 2011, 10.00 u. 

Mijn geliefde dochter, wij zijn opnieuw verenigd. Jij hebt het druk gehad de laatste dagen. Heb jij 
de kracht opgemerkt die Ik je geef, zowel in geloof als in het lichaam? Dat komt omdat jouw 
werk Mij zo aangenaam is. Terwijl jij verder deze boodschappen publiceert, moedig dan 
alstublieft zoveel mogelijk mensen aan die je kent om snel de verzoening voor hun zonden te 
zoeken. Het doet er niet toe welk christelijk geloof zij aanhangen. Zij moeten hun nederigheid en 
hun trouw tegenover Mij tonen door verlossing te zoeken. 

Deze eenvoudige daad zal hen sterker maken tijdens de gebeurtenis waarnaar Ik verwijs als De 
Waarschuwing. Heb berouw, jullie allen om jullie zielen te redden. Bereid jullie onmiddellijk 
voor op De Waarschuwing omdat diegenen onder jullie die niet in staat van genade zijn het niet 
zouden kunnen overleven. Mijn geliefde dochter, Ik wil dat jij doorgaat om vlug de inhoud van 
deze boodschappen te verspreiden. Ik heb jou vroeger al uitgelegd dat zij aan zo veel mogelijk 
mensen op een zo kort mogelijke tijd moeten gegeven worden. Terwijl deze gebeurtenis 
opdoemt zal er ook een gebeurtenis plaatsvinden met betrekking tot het Heilig Vaticaan. 

Vraag iedereen om te bidden voor Mijn geliefde Heilige Vicaris Paus Benedictus want hij is 
omringd door de vijanden van Mijn Eeuwige Vader. Bid voor de priesters die nooit gewankeld 
hebben in hun geloof in Mij of Mijn Eeuwige Vader. 

 

Het opkomen van de Valse Profeet 

Zij moeten nu vurig bidden, wanneer jullie allen getuigen zullen worden van het resultaat van 
deze aanval op Mijn Heilige Vicaris. Bid, bid, bid dat de Valse Profeet zal geïdentificeerd worden 
voor wie hij is. Kijk uit voor zijn optreden. Zijn naar aandacht zoekende agenda. De manier 
waarop Mijn misleide, heilige dienaren in ontzag voor zijn voeten zullen neervallen. 
Luister dan zeer aandachtig naar wat hij te zeggen heeft. Zijn nederigheid zal vals zijn. Zijn 
intenties boosaardig en de liefde die hij uitstraalt zal alleen om zichzelf draaien. Hij zal gezien 
worden als vernieuwend, dynamisch, - een frisse wind. Hoewel hij gedreven en energiek is, 
zijn krachten zullen niet van God komen, de Eeuwige Vader. Zij komen van Satan, de Boze. 

Bid, bid, bid. Want jullie, Mijn kinderen, moeten op jullie hoede zijn. Jullie hebben Mij 
nodig, nu deze profetieën geopenbaard worden aan de mensheid. Wees sterk, trouw aan 
Mijn leerstellingen. Bid in groepen. Bid de Heilige Rozenkrans om beschermd te zijn tegen de 
Boze. 

Onthoud één les. Mijn leerstellingen veranderen nooit. Zij zijn dezelfde zoals ze dat altijd 
geweest zijn. Zoals Ik vroeger al zei, wanneer jullie vinden dat ermee geknoeid wordt, er 
afgezwakt wordt, of, wat het geval zal zijn, zij verdraaid worden op een wijze die vreemd lijkt of 
in tegenspraak met mijn leerstellingen, wend je dan af en bid tot Mij om leiding. 

Jullie Goddelijke Verlosser Jezus Christus 
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H. Maagd Maria : Een snood plan binnen het Vaticaan om de 
Katholieke Kerk te vernietigen 

Woensdag 18 januari 2012 9.50u 

Mijn kind, het is nodig dat al Gods kinderen volharding bezitten tijdens deze tijd van geloofsafval 
in de wereld. 

Zo weinigen geloven in hun goddelijke Schepper, Mijn Vader, de Allerhoogste God. Zij zullen 
binnenkort de waarheid zien maar velen zullen toch nog aanvoeren dat er geen God is. Er is nu 
veel gebed nodig, kinderen.  

Er wordt een complot gesmeed tegen Paus Benedictus XVI door een kwaadaardige sekte 
binnen zijn eigen wandelgangen. Het is geweten dat deze sekte bestaat onder de gewijde 
dienaren binnen het Vaticaan. Toch zijn zij machteloos tegen deze kwaadaardige groep 
die al eeuwenlang de Katholieke Kerk heeft geïnfiltreerd. 

Zij zijn verantwoordelijk voor het verdraaien van de waarheid over de Leer van Mijn Zoon. Er is 
zo weinig over hen of hun laaghartige werken bekend. Ze hebben de ware geloofsleer verdreven 
uit de Katholieke Kerk en in de plaats werd, in de afgelopen 40 jaar, een lauwe, afgezwakte 
versie aan de Katholieke Kerk opgedrongen. 

Er werd zoveel verwarring door deze verdorven maar verborgen sekte verbreid dat Mijn 
kinderen afgedwaald zijn van de ware Kerk. 

Bid dat zij de Paus niet verjagen ! Bid dat de Valse Profeet de Stoel van de Heilige Vader niet 
zal innemen om zijn leugens te kunnen verspreiden ! Bid dat de gewijde dienaren in het 
Vaticaan sterk genoeg zijn om deze boosaardige samenzwering, ontworpen om de Katholieke 
Kerk te vernietigen, te weerstaan.  

Zij zijn van plan om de Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, te vervangen door 
een dictator van leugens. Hij zal een nieuwe kerk creëren samen met de Antichrist en zijn 
groepering om de wereld te misleiden. 

Jammer genoeg zullen veel van Mijn kinderen, in hun trouw aan het Katholieke geloof, 
blindelings deze nieuwe geloofsleer volgen zoals lammeren die naar de slachtbank geleid 
worden. Kinderen, word wakker voor de waarheid ! Dit snode plan heeft de fundamentele 
geloofwaardigheid van de Katholieke geloofsleer in de loop der jaren veranderd.  Jullie 
beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de Heilige Hostie in de hand ontvangen. Dat was hun 
werk. Jullie beledigen Mijn Zoon wanneer jullie de gebruikelijke Sacramenten niet opzoeken. 
Diegenen waarop jullie hiervoor rekenen, zorgen echter niet voor jullie geestelijk welzijn omdat 
zij de Sacramenten niet voor iedereen beschikbaar stellen.  Mijn kind, een groot kwaad, 
eeuwenlang verborgen in de wandelgangen van de Heilige Stoel, zal binnenkort 
tevoorschijn komen, zichtbaar voor iedereen. Diegenen van Mijn kinderen die bekleed 
zijn met de Heilige Geest zullen de waarheid inzien zodra de verdorven leugen aan de 
wereld voorgesteld wordt. 

Anderen zullen het duistere pad blindelings volgen. Een grote verdeeldheid zal opduiken binnen 
de gelederen van de priesters, bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen. De ene kant tegen 
de andere. De ware leerlingen zullen zich moeten verbergen en in het geheim prediken of anders 
gedood worden. De ware Kerk zal zo verborgen zijn dat de ware gelovigen zich zullen moeten 
verbinden om hun trouw aan Mijn Eeuwige Vader te kunnen praktiseren. Alle hoeken van de 
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aarde zullen beven, veroorzaakt door de toorn van Mijn Hemelse Vader tegen deze 
gedaanteverandering. Mijn kind, zij kunnen niet winnen. Het geloof en de moed van de 
overblijvers van het Christelijk geloof zullen ertoe leiden dat deze goddeloze bedriegers voor 
altijd vernietigd zullen worden. Wacht nu af en bereid jullie voor aangezien de Katholieke Kerk 
deze veranderingen gaat aankondigen. 

Dan zullen jullie de waarheid, over wat Ik jullie vertel, begrijpen. Bid, bid, bid voor Paus 
Benedictus en zijn ware leerlingen. 

Jullie geliefde Moeder 
Moeder van de Verlossing 

 

De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. 
Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als 
ketters 

Zaterdag 21 januari 2012 13.15u 

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn boodschappers in de wereld, voorbestemd om Mijn heilig woord 
te verspreiden, hebben elk een andere rol gekregen. Geen twee dezelfde. Daarom mogen Mijn 
boodschappers nooit alle boodschappen dooreenhalen door deze met elkaar te vergelijken. 

Jij, Mijn dochter, werd als zevende boodschapper uitgekozen om Mijn kinderen te informeren 
over de waarheid. Een groot gedeelte van Mijn waarheid werd reeds aan jou gegeven maar er 
gaat nu nog meer komen. Door de geheimen daarin vervat, zal je – wanneer deze geopenbaard 
worden – belachelijk gemaakt, bespot en voor gek versleten worden. 

Deze boodschappen moeten helpen om Mijn mensen te zuiveren, met inbegrip van diegenen die 
de roep om Mij te volgen aanvaarden alsook die zielen die verstoken van liefde en koud van hart 
zijn. Zonder deze reiniging kan de aarde niet gezuiverd worden. Deze moet gezuiverd worden 
zodat ze het waardig wordt dat Ik er weer op wandel. Mijn kinderen moeten zich verheugen. 
Angst is iets dat niet van Mij komt. Angst is afkomstig van het kwaad. Maar jullie zouden 
vergeven en gerechtvaardigd worden wanneer jullie vrezen voor die zielen die blind rondwaren. 
Niet omdat zij niet kúnnen zien maar omdat zij ervoor kiezen om niet te zien. Jullie plicht aan 
Mij, Mijn geliefde strijdmacht van volgelingen, is Mij te helpen om de weg voor te bereiden op 
Mijn aanstaande goddelijke Rijk op aarde. 

Ik heb jullie hulp nodig. Ik heb jullie gebeden nodig. Jullie gebeden zullen het werk 
verzwakken van zowel de Antichrist als van de Valse Profeet die plaats zal nemen op de 
Heilige Stoel te Rome. 

Al Mijn kinderen moeten weten dat Ik totaal vergevingsgezind ben. Zelfs diegenen die betrokken 
zijn bij de satanische groeperingen waarover Ik spreek, kunnen behoed worden voor een nog 
verder afdalen naar beneden tot aan de poorten van de Hel. De zonde kan door gebed afgezwakt 
worden. Jullie moeten niet ten strijde trekken en met opgeheven vuisten vechten. Al wat jullie 
moeten doen is bidden.  Mijn Nieuw Paradijs is prachtig, kinderen. Heel veel voorbereiding werd 
voltrokken met dezelfde wonderwerken als die aan Adam en Eva aangeboden werden en die zij 
door de zonde verworpen hebben. Jullie, Mijn volgelingen, zullen profiteren van het mooie 
Nieuwe Paradijs op aarde, waarover Ik zal regeren. Omdat jullie, van deze generatie, uitgekozen 
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werden om te genieten van dit Paradijs, mogen jullie niet ophouden met jullie werk om Mij te 
helpen al Mijn kinderen met Mij mee te nemen naar Mijn glorieus Koninkrijk. 

Mijn kinderen, wees jullie er echter van bewust dat de Valse Profeet jullie zal doen 
geloven dat ook hij jullie voorbereidt op een soortgelijke paradijselijke plaats.Zijn 
leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal een 
wonderlijke en liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de 
Katholieke Kerk zullen verward zijn. Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots 
en arrogantie zijn, verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid. Mijn 
kinderen zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een 
uitzonderlijke en zuivere ziel is. Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Niet 
één woord uit zijn mond zal in twijfel getrokken worden. Het zal ook lijken dat hij 
bovennatuurlijke gaven heeft en de mensen zullen ogenblikkelijk geloven dat hij 
wonderen kan verrichten. Iedereen die zich tegen hem verzet zal bekritiseerd worden en 
beschouwd als een ketter. 

Al zulke zielen, die ervan beschuldigd worden ketters te zijn, zullen terzijde geschoven worden 
en ‘voor de leeuwen gegooid’. Alle waarheid betreffende Mijn Leer zal verdraaid worden. 
Alles zal een leugen zijn. De vervolging zal zich langzaam ontwikkelen en zal aanvankelijk 
subtiel zijn. 

Mijn ware gewijde dienaren zullen de Heilige Mis heimelijk moeten opdragen en in veel gevallen 
niet in een katholieke kerk. Zij zullen de Heilige Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden. 
Kinderen, wanneer dit gebeurt, mogen jullie de hoop niet verliezen. Dit zal binnen een korte 
tijdsperiode voorbij zijn. Bid gewoon voor deze zielen die, door hun gelofte aan de Valse Profeet, 
de Allerheiligste Drieëenheid – die het waarachtig fundament is waarop de Katholieke Kerk 
gebouwd werd – zullen vergeten. 

Veel religies volgen slechts één wezen van de Allerheiligste Drieëenheid. Sommigen vereren de 
Vader. Anderen de Zoon. Maar ze zijn allen één, Mijn dochter. Er is maar één ware God. Dat is de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, drie afzonderlijke personen in één goddelijk Wezen. Aan alle 
religies zal spoedig de waarheid gegeven worden en velen zullen dit heilig mysterie aanvaarden. 

Volg Mij op de weg van de redding want jullie, Mijn volgelingen, hebben een glorieuze toekomst 
voor jullie liggen maar jullie moeten sterk blijven. Dit is de uitverkoren generatie voor Mijn 
Nieuw Paradijs op aarde. Wijs dit glorieus geschenk van leven, dat in al zijn pracht schittert, niet 
af. Niet één ziel zal iets tekort komen. Mijn Nieuw Paradijs op aarde zal een tijdperk van vrede en 
geluk zijn, zonder zonde. Dit is de goddelijke Wil van Mijn Vader en het was Zijn belofte aan de 
mensheid vanaf het begin. 

Wees vreugdevol en gelukkig want jullie hebben veel om naar uit te kijken, kinderen. De 
komende beproevingen zullen in het niet verzinken zodra jullie getuige zullen zijn van het 
glorieus Koninkrijk dat op jullie wacht. Ik houd van jullie, kinderen. Ik weet dat jullie van Mij 
houden. Daardoor vraag Ik jullie om liefde te betonen aan diegenen die blind zijn voor Mijn 
Heilige Geest. Bid voor hen, bij elke gelegenheid, opdat zij opnieuw de waarheid over Mijn 
belofte, die Ik deed aan de mensheid toen Ik stierf om jullie eeuwige redding te bewerkstelligen, 
kunnen zien. 

Jullie geliefde Jezus 
Redder van de hele mensheid 
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Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de 
Heilige Stoel te Rome verdreven worden 

Zaterdag 11 februari 2012 11.30u 

Mijn zeer geliefde dochter, overal escaleren de oorlogen en zeer spoedig zal de hand van Mijn 
Vader tussenbeide komen om dit kwaad tot stilstand te brengen. Vrees niet want de plannen om 
de mensheid te redden zijn voltooid en het zal nu niet lang meer duren tot Mijn grootse 
barmhartigheid, die aan ieder van jullie gegeven zal worden. Wees nooit bang voor de werken 
van de Antichrist terwijl jullie, lieve kinderen, de kracht in jullie hebben om zijn greep op de 
wereld te verzwakken door jullie gebeden. 

Andere wereldleiders zullen weldra gedood worden en Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, 
Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden. Het afgelopen 
jaar, Mijn dochter, vertelde Ik je over de samenzwering binnen de wandelgangen van het 
Vaticaan. Op 17 maart 2011 werd in het geheim een plan bedacht om Mijn Heilige 
Plaatsvervanger te vermorzelen en dit zal in vervulling gaan zoals het voorzegd werd. 

Verspreid Mijn heilig woord nu in iedere uithoek van de wereld en zorg ervoor dat de gedrukte 
versies van Mijn boodschappen in zoveel mogelijk landen verspreid worden. Je wordt geleid dus 
je moet doen wat het beste is. Vraag Mij in gebed om je hulp te sturen en het zal gebeuren.   

Jullie Jezus 

 

H. Maagd Maria : Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit 
Rome verbannen te worden 

Dinsdag 20 maart 2012 20.30u 

Mijn kind, er heerst een stilte, zoals de stilte voor een storm, want de Katholieke Kerk zal 
spoedig in een crisis gestort worden. Ik doe een beroep op al Mijn kinderen, wijd en zijd, om 
te bidden voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden. Hij, 
de Allerheiligste Plaatsvervanger van de Katholieke Kerk, wordt in veel vertrekken binnen het 
Vaticaan gehaat. Een snode samenzwering, die reeds meer dan een jaar gepland wordt, zal 
binnenkort overal ter wereld gezien worden. 

Bid, bid, bid voor al de geheiligde dienaren van God in de Katholieke Kerk, die vervolgd zullen 
worden vanwege de grote kloof die weldra binnen de Kerk zal ontstaan. De hele wereld zal 
getuige zijn van het grote schisma maar het zal niet meteen zichtbaar zijn dat dit het geval is. De 
valse paus staat te wachten om zich aan de Kerk kenbaar te maken. Kinderen, laat jullie niet 
misleiden want hij zal niet van God komen. De sleutels van Rome werden teruggegeven aan Mijn 
Vader, de Allerhoogste God, die zal heersen vanuit de Hemel. Er zal een grote 
verantwoordelijkheid toevertrouwd worden aan al die geheiligde priesters, bisschoppen en 
kardinalen die zielsveel van Mijn Zoon houden. Zij zullen veel moed en goddelijke 
standvastigheid nodig hebben om de zielen naar het Nieuwe Paradijs te leiden. 

Elke inspanning van deze geheiligde leerlingen om de zielen voor te bereiden op de Tweede 
Komst van Mijn welbeminde Zoon, zal door de andere, donkere kant tegengewerkt worden. Ik 
verzoek al Mijn kinderen dringend te bidden om de nodige kracht aangezien de Antichrist 
en zijn partner, de Valse Profeet, op de voorgrond zullen treden. 
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Jullie moeten Mij, de Moeder van het Heil, vragen om gebeden om ervoor te zorgen dat de 
Katholieke Kerk gered zal worden en dat het ware woord van Mijn Zoon bewaard wordt. Er zal 
geknoeid worden met de waarheid over de belofte van Mijn Zoon om in grote heerlijkheid terug 
te keren. Er zal jullie, Mijn lieve kinderen, een reeks onwaarheden gegeven worden waarvan 
verwacht zal worden dat jullie deze nakomen en aanvaarden in de Heilige Naam van Mijn Zoon. 

Mijn kruistochtgebed (38) moet gedurende de komende maand dagelijks gebeden worden om 
ervoor te zorgen dat de geheiligde priesters van God zich niet laten inpalmen door het 
verdorven bedrog dat gepland wordt door de Valse Profeet en zijn volgelingen. 

O Gezegende Moeder van de Verlossing, 
Bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk  
en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verlichten. 

Wij vragen U, Moeder van het Heil,  
om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel  
opdat hen de genaden geschonken worden om sterk, trouw en moedig te zijn tijdens de 
beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden. 

Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden  
overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk 
O Heilige Moeder van God,  
geef ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van het leiderschap  
zodat we kunnen helpen om de zielen naar het koninkrijk van Uw Zoon te leiden. 

Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,  
om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon,  
in hun streven om hun ziel te vrijwaren,  
zodat zij geschikt worden om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan. 
Amen. 

Ga, kinderen, en bid om de vernieuwing van de Kerk en om de veiligheid van die gewijde 
dienaren die, onder de heerschappij van de Valse Profeet, te lijden zullen hebben om hun geloof. 

Maria, Moeder van de Verlossing 

 

De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie 
moeten nu voorbereid zijn 

Dinsdag 20 maart 2012 21.20u 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens op dit moment al Mijn leerlingen en volgelingen, wijd en zijd, 
in Mijn armen te sluiten.Ik heb jullie steun nodig, kinderen. In Mijn lijden heb Ik jullie troost 
nodig want Ik huil om Mijn kerk op aarde. Een aantal van Mijn gewijde dienaren zijn zover van 
Mij verwijderd geraakt, dat velen niet in Mijn Tweede Komst geloven.Die priesters, bisschoppen 
en kardinalen, die dit wel geloven, worden terzijde geschoven en worden gedwongen om te 
zwijgen. Hoe ween Ik om deze arme, dierbare leerlingen van Mij die hun leven toegewijd hebben 
aan Mij en aan de verspreiding van Mijn Leer aan de mensheid. 
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Spoedig zullen zij moeten opletten met wat zij zeggen over Mijn heilig woord want zij 
zullen gedwongen worden om de onderrichtingen te verkondigen van een leugenaar 
wiens ziel niet afkomstig is van het licht. 

Verenig jullie Mijn kinderen, Mijn geliefde priesters en allen die nu van Mij houden, en help Mij 
om de zielen te redden. Jullie mogen daartoe geen moment verliezen. Jullie moeten anderen 
vertellen over de grote heerlijkheid die, bij Mijn Tweede Komst, elk en ieder van jullie te 
wachten staat. Deze grootse en glorieuze gebeurtenis zal het moment zijn waarop jullie je 
definitief zullen verenigen met Mij, jullie dierbare Jezus die zoveel van jullie allemaal houdt. 

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, moeten te allen tijde op jullie hoede blijven. Jullie zullen in de 
verleiding komen om Mij te verzaken, om Mijn ware Leer aan de kaak te stellen en jullie zullen 
gedwongen worden om de wolf in schaapskleren te vereren en te gehoorzamen. Zoveel 
arme zielen zullen niet alleen in de ban raken van de valse paus – de Valse Profeet die 
reeds zo lang geleden voorzegd werd – maar hij zal jullie ook doen geloven dat hij 
goddelijke krachten heeft. 

Kinderen, de tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid 
zijn. Verenig jullie eensgezind ! Houd jullie vast aan elkaar ! Bescherm elkaar en bid voor 
diegenen die het verkeerde pad zullen volgen en eer zullen betonen aan de Valse Profeet ! 

Er is veel gebed nodig, maar als jullie handelen zoals Ik het jullie zeg, kunnen jullie zielen redden. 
Jullie, Mijn dierbare volgelingen, zullen op aarde de Restkerk vormen en jullie zullen geleid 
worden door die dappere gewijde dienaren die de Valse Profeet zullen herkennen voor wat hij 
is. Wees niet bang want Ik schenk de genaden van wijsheid, kalmte en onderscheiding aan ieder 
van jullie die Mij dit vraagt door dit gebed : 

O Jezus, help mij om te allen tijde de waarheid over Uw heilig woord in te zien en om trouw 
te blijven aan Uw Leer, ongeacht hoezeer Ik gedwongen word om U af te wijzen. 

Houd nu stand en wees moedig, jullie allemaal, want Ik zal jullie nooit in de steek laten ! Ik zal 
samen met jullie de doornige weg bewandelen en jullie veilig naar de poorten van het Nieuwe 
Paradijs leiden. Alles wat jullie moeten doen, is volkomen op Mij vertrouwen. 

Jullie geliefde Redder 
Jezus Christus 

 

De volgende Paus mag dan wel door leden binnen de Katholieke Kerk 
gekozen worden, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn. 

Donderdag 12 april 2012 11.27u 

Mijn liefste dochter, veel mensen wijzen Mij nog steeds af in de wereld en dit heeft te maken met 
de publieke opinie. Zoveel duisternis is neergedaald over al Gods kinderen waardoor zeer 
weinigen de moed vinden om Mijn woord in het openbaar te verkondigen. De gelovigen zijn 
bang voor het verbaal geweld en de wrede spot die zij zouden moeten verduren wanneer zij 
openlijk over Mijn heilig woord zouden spreken. Zelfs toegewijde volgelingen missen het lef om 
op te staan en te strijden tegen de verdorven wetten die in hun landen ingevoerd worden en die 
het woord van Mijn Vader trotseren. 
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Priesters zijn beschaamd gezien te worden bij het opkomen voor de waarheid van Mijn leer, uit 
angst verstoten te worden. Omwille van de schande, die zij moeten verduren door de goddeloze 
zonden van een aantal van hun bloedeigen gewijden, is het voor hen nu – meer dan ooit – 
onmogelijk om hun stem te laten horen. Wanneer een moedige gewijde dienaar beslist om op te 
staan en de waarheid van Mijn leer te verdedigen, lijden zij ontzettend. Zij worden beschuldigd 
van een gebrek aan verdraagzaamheid, een gebrek aan mededogen, een gebrek aan liefde en een 
gebrek aan respect voor de mensenrechten. Je ziet, kinderen, dat de waarheid van Mijn leer, 
geuit door Mijn gewijde dienaren, beschouwd wordt als een leugen. De leugens – die verdraaide 
versies van de waarheid, vervat in de Heilige Schrift – worden in plaats daarvan voorgesteld als 
de waarheid. 

Satan heeft zoveel zielen overhaald, waaronder leiders binnen Mijn eigen Kerk, wat ertoe geleid 
heeft dat veel onschuldige mensen het moeilijk vinden om trouw te beloven aan Mijn Heilige Wil. 
Hoe werd Ik afgevallen en aan de kant geschoven om het mogelijk te maken dat de leugens, die 
in de hoofden van Mijn gewijde dienaren geprent worden, door de meerderheid aanvaard 
worden. Deze verdorven leugens reiken veel verder dan dat. De waarheid van Mijn Geschriften, 
opgenomen in het Boek der Openbaring, werd door Mijn vele Kerken geïnterpreteerd. Zoveel 
variaties die allemaal gebaseerd zijn op menselijke interpretatie. 

Mijn geliefde Paus Benedictus XVI is de laatste ware Paus op deze aarde. 

Petrus de Romein (Petrus Romanus), is Mijn Petrus, de oorspronkelijke apostel die vanuit 
de Hemel Mijn Kerk zal besturen onder het bevel van Mijn Eeuwige Vader. Daarna, 
wanneer Ik bij de Tweede Komst kom om te heersen waarop alle religies één Heilige 
Katholieke en Apostolische Kerk worden, zal hij regeren over al Gods kinderen. 

Ik spreek enkel de waarheid, Mijn dochter. Ik moet jullie waarschuwen dat veel nieuwe 
zelfuitgeroepen profeten, die Mijn heilig woord – aan jou, de ware eindtijdprofeet 
gegeven – zullen tegenspreken, nu zullen opduiken. Eerst zullen zij de gelovigen ervan 
overtuigen dat hun woorden van Mij komen. Hun woorden zullen zorgvuldig gekozen worden en 
hun betekenis zal vaag en enigszins verwarrend zijn. Velen zullen deze zwakte van zich afzetten 
en hun boodschappen omhelzen want zij lijken op één lijn te zitten met de Heilige Schrift. Zodra 
veel zielen verleid zijn, zal de aanval beginnen. Zij, Mijn dochter, worden gestuurd om Gods 
kinderen voor te bereiden om de volgende Paus, die na Mijn geliefde Plaatsvervanger Paus 
Benedictus komt, te aanvaarden.  

Deze Paus mag dan wel gekozen worden door leden binnen de Katholieke Kerk, maar hij 
zal toch de Valse Profeet zijn. Zijn kiezers zijn wolven in schaapskleren en zijn leden van de 
geheime en verdorven Vrijmetselaarsgroep, die door Satan geleid wordt. Op deze manier zal 
Satan proberen om Mijn Kerk te vernietigen. Jammer genoeg zal hij, deze Valse Profeet, een 
grote aanhang tot zich trekken. Degenen die zich tegen hem verzetten, zullen vervolgd 
worden. 

Doe iets, kinderen, nu het nog kan ! Spreek jullie afkeuring uit over de leugens die voorgesteld 
zullen worden door diegenen die trachten om jullie te overtuigen van de authenticiteit van de 
Valse Profeet. Wees sterk ! Blijf trouw aan Mij, jullie Jezus ! Twijfel nooit aan Mijn heilig woord ! 
Het Boek der Openbaring is het ware woord van God. Het liegt niet ! Niet alle geheimen die 
erin vervat liggen, zijn jullie reeds bekend. Ik zal alles onthullen door Maria van de Goddelijke 
Barmhartigheid, ook al zal de waarheid hevig aangevallen en als ketterij beschouwd worden. 
Onthoud één belangrijke les ! Mijn woord werd wanneer Ik op aarde leefde, toen Ik de eerste 
keer kwam, beschouwd als ketterij. 
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Mijn woord, nu aan jou gegeven, zal ook bij Mijn Tweede Komst als zodanig beschouwd worden 
door gelovigen, met inbegrip van Mijn gewijde dienaren die Mijn Kerk op aarde 
vertegenwoordigen. Satan zal veel zielen opofferen om zijn laatste begeerten, het veroorzaken 
van het grootste zielsleed, te bevredigen. Wees er zeker van dat het de Katholieke Kerk zal zijn, 
door Mij opgericht en onder het bevel geplaatst van Mijn geliefde apostel Petrus, die het zwaarst 
zal lijden in de eindtijd. Wees te allen tijde op jullie hoede ! 

A.u.b., bid dit kruistochtgebed (44) Gebed om kracht om mijn geloof tegen de Valse Profeet te 
verdedigen. 

Lieve Jezus, geef mij de kracht om mij op Uw leer te richten  
en om te allen tijde Uw heilig woord te verkondigen. 
Sta nooit toe dat ik in de verleiding kom om de Valse Profeet,  
die zal proberen om zich als U voor te doen, te verafgoden. 
Houd mijn liefde voor U sterk. 
Schenk mij de genade van het onderscheidingsvermogen  
opdat ik de waarheid, vervat in de Heilige Bijbel, nooit zal ontkennen  
ongeacht hoeveel leugens mij voorgeschoteld worden  
om mij aan te zetten Uw waarachtig woord de rug toe te keren. 
Amen. 

De waarheid staat geschreven in de Heilige Schrift. Het Boek der Openbaring onthult niet alles 
omdat Ik, het Lam Gods, pas nu kom om het Boek te openen, zichtbaar voor de wereld. Elke 
menselijke interpretatie aangaande de 1000 jaren is niet betrouwbaar. Jullie mogen enkel 
vertrouwen op het woord van God. 

Jullie geliefde Jezus 

Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van 
Petrus te verdringen 

Zaterdag 26 mei 2012 16.00u 

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn 
dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.  

Vandaag, Mijn liefste dochter, vraag Ik Mijn volgelingen, om intens te bidden voor Mijn 
geliefde Plaatsvervanger Paus Benedictus XVI. Hij, Mijn heilige dienaar, ondergaat in de 
Heilige Stoel achter gesloten deuren een verschrikkelijke vervolging. Ik heb jullie al eerder 
verteld dat de vrijmetselaarsgroeperingen, die binnen het Vaticaan een ijzeren greep bezitten, 
Mijn geliefde Paus uit de weg willen ruimen. En zij zijn van plan om hem op slinkse wijze uit de 
Stoel van Petrus te verdringen. Hij zal, zoals Ik jullie in het verleden verteld heb, moeten 
vluchten. Want hij zal weinig keuze hebben. Deze tijd is kort. Jullie moeten intens bidden dat hij 
zo lang mogelijk kan blijven want zodra hij vertrekt, zal de Bedrieger - de Valse Profeet - zijn 
plaats innemen. 

Hoe vloeien Mijn tranen om Mijn geliefde Kerk op aarde in deze tijd. Al die gewijde dienaren 
van Mij, die Mijn heilig woord aannemen zoals dit jullie in deze tijd gegeven wordt, luister 
nu naar Mij! 
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Jullie moeten trouw blijven aan de Heilige Mis en het dagelijks Offer handhaven. Want zeer 
spoedig zullen jullie gedwongen worden om een leugen te slikken. Het dagelijks Offer, ter 
ere van Mijn kruisiging, en de transformatie van de wijn in Mijn Bloed en het brood in 
Mijn Lichaam, zullen veranderd, verdraaid worden en Ik zal door het slijk gehaald 
worden door nieuwe wetten, ingevoerd door de Valse Profeet. Jullie mogen nooit iets 
aanvaarden wat niet de waarheid is. 

Jullie mogen nooit de ketterij binnen de muren van Mijn Heilige Stoel aanvaarden. Als jullie dat 
wel doen zullen jullie je van Mij verwijderen. Velen onder jullie zullen de Heilige Mis in het 
geheim moeten opdragen en jullie zullen al de moed, die jullie kunnen krijgen door tot Mij te 
bidden en Mij te vragen om jullie sterk te maken, nodig hebben. De veranderingen zullen 
beginnen bij de Heilige Eucharistie zelf. Er zal jullie weldra gezegd worden dat de Heilige 
Communie, Mijn werkelijke Tegenwoordigheid, in feite iets anders is. 

Er zal jullie gezegd worden dat het andere dingen inhoudt. Maar dat is een verschrikkelijke 
leugen. De Heilige Eucharistie is Mijn Lichaam en Bloed, aan jullie gegeven om Mij toe te laten 
jullie te vervullen met Mijn Heilige Geest, om jullie het voedsel te schenken dat jullie nodig 
hebben voor jullie ziel. Wanneer de tijd aanbreekt en jullie, Mijn gewijde dienaren, de nieuwe, 
moderne interpretatie wordt voorgelegd, dan zullen jullie weten dat het bederf reeds begonnen 
is.Dat is het moment waarop jullie je zullen moeten voorbereiden. Kom samen en verdedig de 
waarheid over Mijn kruisiging. Aanvaard de leugens, de veranderingen in de Heilige Mis en de 
Heilige Eucharistie niet! Want als jullie dat wel doen, zal Mijn Tegenwoordigheid verloren gaan 
voor al Gods kinderen. Volg Mij na! Dit is de grootste uitdaging die jullie ooit onder ogen 
zullen moeten zien maar Ik zal jullie de genaden schenken om de waarheid te 
onderscheiden van de heiligschennende fictie, waarvan jullie gevraagd zal worden om het 
in Mijn heilige naam te aanvaarden. 

Jullie moeten Mij nu om Mijn hulp vragen door dit kruistochtgebed (56). Het is bestemd 
voor priesters die bescherming van de Heilige Eucharistie nastreven. 

O lieve Vader, in naam van Uw dierbare Zoon,  
die zichzelf voor de gehele mensheid opofferde aan het kruis,  
help mij om trouw te blijven aan de waarheid. 
Bedek mij met het kostbaar Bloed van Uw Zoon  
en schenk mij de genaden om U in geloof, vertrouwen en met eerbied te blijven dienen 
tijdens de rest van mijn geestelijk ambt. 

Laat mij nooit afdwalen van de ware betekenis van het Heilig Misoffer  
of de uitreiking van de Heilige Eucharistie aan Uw kinderen. 
Geef mij de kracht om U te vertegenwoordigen  
en Uw kudde te voeden op de manier dat ze gevoed moeten worden  
met het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw Zoon, Jezus Christus, de Redder 
van de mensheid. 
Amen. 

A.u.b. weet dat Ik elke dag met elk van jullie, Mijn geliefde gewijde dienaren, meeloop. Ik houd 
jullie staande. Steun maar op Mij en Ik zal jullie dicht bij Mijn Heilig Hart houden in deze tijd van 
vreselijke kwelling binnen de Katholieke Kerk. 

Jullie geliefde Jezus 
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De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal 
het bevel voeren over alle Christelijke Kerken. 

Zondag 10 juni 2012 15.30u 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik roep al Mijn volgelingen op in deze tijd moed aan de dag te 
leggen.Dit is niet het moment om neer te vallen en te wenen. Dit is de tijd om te strijden 
voor jullie redding. Ik roep alle Christelijke Kerken, Mijn geestelijken en ook al diegenen die 
hun leven aan Mij, hun Jezus, gewijd hebben op om te luisteren naar Mijn smeekbeden. 

Verlaat nooit de waarheid van Mijn Leer! Laat Mij nooit in de steek! Verlaat Mijn Kerk nooit! 
Want Ik ben de Kerk. Verzaak nooit aan Mijn Lichaam, want Ik ben het Brood des Levens! 
Aanvaard nooit de leugens, die jullie weldra ingeprent worden om Mijn Kerk op aarde te 
verdringen. Het is tijd om voorbereidingen te treffen. Jullie zullen weldra gedwongen worden 
om een nieuwe religie te slikken die door de mens zal opgericht zijn. Spoedig zullen jullie 
gedwongen gevoed worden met iets dat zal lijken op de Heilige Eucharistie maar niet Mijn 
Lichaam zal zijn. Het zal leeg en onvruchtbaar zijn en zal geen echt leven voortbrengen. 
De enige Heilige Eucharistie die er bestaat, is in de manier waarop Mijn Tegen-
woordigheid kenbaar gemaakt wordt in het Heilig Offer van de Mis zoals het nu gebeurt. 

Wijk hier nooit van af, zelfs niet als jullie daartoe gedwongen worden door de heidenen die Mijn 
Christelijke Kerken zullen overnemen. Zij zullen Mijn Kerken ontheiligen en deze omvormen tot 
niets meer dan plaatsen van amusement en sociale uitlaatkleppen. Jullie moeten altijd te werk 
gaan zoals Ik het Mijn apostelen geleerd heb tijdens het Laatste Avondmaal. Nu moeten jullie 
ervoor zorgen dat alles klaarstaat voordat de aanval begint. Want weldra zal het voor jullie 
onmogelijk zijn om een valse leerstelling te volgen, die jullie opgedrongen wordt door de gruwel 
die in het verschiet ligt. 

De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, maar hij zal het bevel voeren over 
alle Christelijke Kerken, die hij tot één Kerk zal samensmelten. Maar het zal niet op Mij, Jezus 
Christus, zijn dat de nieuwe tempel gebouwd zal worden. Het zal een tempel zijn om de 
Heilige Stoel te vervangen, om het beest te eren. 

Sla nu acht op Mijn woorden want jullie zullen spoedig de waarheid zien.Aan diegenen die 
dapper genoeg zijn om het op te nemen tegen deze vervolging van jullie geloof: jullie moeten nu 
plannen maken.Aan diegenen die niet de kracht bezitten om de heerschappij van de Antichrist 
en de Valse Profeet te bestrijden: zink nu neer op jullie knieën en smeek Mij om jullie te 
helpen.Ik zal jullie de weg wijzen door Mijn nieuwe leiders die, geleid door Mijn Twee getuigen, 
onder jullie zullen opduiken. Henoch en Elia, aanwezig in Mijn Christelijke Kerken op aarde 
en in het Huis van Israël, zullen weldra de prediking over de evangeliën, overal ter 
wereld, beïnvloeden.Niets zal het onderrichten van de waarheid tegenhouden. 

Deze tijd zal moeilijk zijn maar sta op en volg Mijn strijdmacht op aarde en meer zielen zullen 
gered worden. Laat de kudde, die Ik aan jullie leiding heb toevertrouwd, nooit in de steek! Wees 
niet bang want enkel door Mijn weg naar het Eeuwig Leven te volgen, kunnen jullie gered 
worden. Volg het pad van de Valse Profeet en jullie zullen niet alleen maar voor Mij verloren 
gaan maar jullie zullen ook onschuldige zielen in de richting van het pad naar de hel voeren. 

Wees dapper, Mijn gewijde dienaren! Aanvaard dat het moment van Mijn terugkeer op 
handen is. Jullie hebben geen tijd te verliezen. 

Jullie Jezus 
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De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra 
zal het schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust 
teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren 

Woensdag 13 februari 2013 11.20u 

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment heerst er woede in de Hemel aangezien de 
doornenkroon neerdaalt om Mijn Lichaam, de Katholieke Kerk, op aarde te verpletteren. 

Deze profetie, die jou de afgelopen twee jaar met veel details gegeven werd, is 
uitgekomen. Terwijl nu Mijn andere openbaringen spoedig verwezenlijkt zullen worden, 
zullen zeer weinigen van Mijn gewijde dienaren in staat zijn om Mijn smeekbeden aan het 
menselijke ras, in dit goddeloos uur in jullie tijd, te negeren. 

Zij, de verdorven groepering, zijn begonnen met hun campagne om de aarde te ontdoen van de 
waarheid over Mijn Leer. Mijn Heilige Plaatsbekleder werd tot deze daad gedwongen en zal 
hierdoor enorm lijden. De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal 
het schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe 
dienaren. 

Velen hebben geen idee van de misleiding die hen voorgehouden wordt. Zij weten ook niet dat 
het fundament van Mijn Kerk, de Katholieke Kerk, tot stof verbrijzeld werd. In de plaats 
daarvan zal de gruwel opkomen en Ik zal ingrijpen en tekenen sturen om elke ziel opmerkzaam 
te maken op het belang van het bidden, zodat zij de waarheid van de fictie kunnen 
onderscheiden. 

Het is niet de ineenstorting van de Katholieke Kerk - die weldra duidelijk zal worden - die 
de wereld zal verdelen. Het zal hun betrokkenheid zijn bij de creatie van een nieuwe 
wereldkerk, een ene-wereldreligie, die het heidendom en de afgoderij zal invoeren. De 
Valse Profeet heeft zich goed voorbereid en zijn tijd komt eraan. Samenwerkend met de 
Antichrist, zullen zij de wereld op de knieën brengen. Het zal niet aan God zijn dat zij hulde 
zullen brengen, het zal aan het Beest zijn. 

Ik verzoek dringend al Mijn leerlingen, Mijn christelijke volgelingen van overal, om rustig te 
blijven. Bid om vrede en laat Mij, jullie Jezus, jullie de weg wijzen in deze tijd! Ik roep al Mijn 
kardinalen, bisschoppen en Mijn gewijde dienaren op om jullie kudde te verenigen en 
trouw te blijven aan Mijn Leer. Sla acht op wat er jullie gevraagd zal worden te prediken want 
dat zal veranderen! Jullie homilieën zullen bedacht en geschreven worden voor een seculiere 
wereld en ze zullen geen inhoud hebben.  

Bij een poging, die gezien moet worden als het moderniseren van de Katholieke Kerk, is 
dit wat jullie voorgelegd zal worden - de bevordering van allesomvattende congregaties – 
alle religies in één zogenaamde Christelijke Verenigde Kerk gewikkeld. Al de uiterlijke 
tekenen lijken misschien aanvankelijk hetzelfde, maar dat is wat jullie verondersteld worden te 
zien. Geleidelijk aan zullen jullie Mijn Heilige Schrift niet meer herkennen, aangezien 
nieuwe bewoordingen, formuleringen en nieuwe concepten voor de uitvoering van de 
sacramenten jullie voorgelegd zullen worden. 

Er zal paniek heersen onder die ware trouwe priesters, die gealarmeerd zullen zijn door het 
nieuwe, moderne concept dat de Kerk zal omhelzen wanneer zij een nieuw soort van moderne 
alternatieve kerk willen lanceren. Het zal door middel van het netwerk van de vrijmetselarij 
– die in elke hoek van de Katholieke Kerk is binnengedrongen – de overheden en de 
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media zijn, dat deze gruwel als een grote vernieuwing zal voorgesteld worden. Dat is het 
begin van het einde. Mijn tegenwoordigheid zal discreet uitgebannen worden ten gunste van 
de nieuwe ceremonie van de Missen. Alle pracht en praal zullen een leeg tabernakel 
maskeren, want Mijn goddelijke Tegenwoordigheid zal door Mijn Vader niet langer toegestaan 
worden. 

Jullie moeten verenigd blijven en, als jullie Katholiek zijn, de dagelijkse Missen en de 
Heilige Communie blijven bijwonen. Wat al de Christenen betreft: jullie moeten weten dat ook 
jullie naar de nieuwe wereldreligie gelokt zullen worden, die beraamd werd door naties die 
heulen met de verraders van Mijn Katholieke Kerk. Zij willen een wereldse, humanistische 
façade creëren - een façade die het kwaad, dat deze zal uitdragen, subtiel maskeert. De strijd is 
begonnen maar jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn sterker dan jullie denken. Ik Ben er 
altijd. Ik heb jullie goed voorbereid. Jullie moeten dit kruistochtgebed bidden om te overleven. 

Kruistochtgebed (100) ‘Om het voortbestaan van het Christendom’ 

O lieve Jezus,  
wij smeken U om de bekwaamheid 
om de beproevingen, waarmee we nu geconfronteerd worden,  
daar de laatste ware Paus zijn missie voor U beëindigt, door te komen. 

Help ons de vreselijke verguizing, 
die we nu het hoofd zullen moeten bieden  
door de ineenstorting van de Kerk, die we eens kenden, te doorstaan. 

Laat ons nooit afwijken van de waarheid van Uw goddelijk Woord. 

Help ons te zwijgen,  
wanneer de aanvallen op onze schouders terechtkomen  
om ons ertoe te brengen  
U en de sacramenten, die U de wereld schonk,  
de rug toe te keren. 

Bekleed Uw strijdmacht met de krachtige liefde  
die wij, als schild, nodig hebben  
om ons te beschermen tegen de Valse Profeet en de Antichrist. 

Help Uw Kerk op aarde zich uit te breiden en te vermenigvuldigen,  
zodat ze de waarheid trouw kan blijven  
en U kan helpen om onze broeders en zusters op de weg van de waarheid te brengen  
om ons passend voor te bereiden op uw Tweede Komst. Amen. 

Wees maar niet bang, Mijn volgelingen. Alles ligt in Mijn heilige handen. Wees geduldig! 
Rechtvaardig geen enkele van jullie daden, die jullie in Mijn naam uitvoeren, want als jullie dat 
doen, verdedigen jullie Mijn woord terwijl het enige wat jullie moeten doen, het verkondigen van 
Mijn woord is! 

Jullie Jezus 
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De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen 

Zondag 17 februari 2013 19.00u 

Mijn zeer geliefde dochter, het schisma binnen de Katholieke Kerk zal nu zoals voorzegd, 
voor heel de wereld zichtbaar, waargenomen worden. Het vertrek van Mijn welbeminde 
Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, markeert het begin van het einde. Ik heb 
gedurende de laatste twee jaar geprobeerd om door jou, Mijn uitverkoren profeet, Mijn 
Kerk op aarde voor te bereiden op deze droevige gebeurtenis. 

De vrijmetselaarselite heeft de controle over Mijn Kerk bemachtigd en zij zullen bij de 
Katholieken het meest snode bedrog hanteren. De sleutels van Rome zijn nu in Mijn 
handen. Ze werden door Mijn Vader aan Mij overgedragen. Ik zal al Mijn volgelingen zo 
sturen dat de waarheid aangehouden kan worden en Mijn heilig woord intact blijft. De Valse 
Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen en Mijn woord zal, net zoals het tijdens Mijn tijd op 
aarde was, als ketterij behandeld worden. Vergis je niet, want terwijl het bedrog de wereld 
voorgehouden wordt – alsof het nieuwe bewind de waarheid vertegenwoordigt – zul jij, Mijn 
dochter, in Mijn naam vreselijk lijden, net als de profeten die voor jou kwamen. 

Mijn volgelingen moeten rustig blijven en bidden om de redding van Mijn meest heilige 
dienaren, die in deze gruwel verwikkeld zullen raken. Ik roep hen op om als volgt te 
reageren: 

Blijf Mijn Leer navolgen! Laat het woord van God nooit varen! Blijf trouw aan jullie heilige 
plichten en dien de heilige sacramenten toe zoals jullie door Mij opgedragen werd! De 
Leer van de Katholieke Kerk, die gebaseerd is op haar oprichting door Mijn apostel 
Petrus, blijft onfeilbaar. Dat zal nu veranderen van zodra het fundament aan het wankelen 
gebracht wordt door de komende veranderingen. Binnenkort zullen jullie Mijn Kerk niet langer 
herkennen, en jullie zullen je erg ongemakkelijk voelen wanneer jullie zien hoe er met mijn 
heilig woord geknoeid zal worden. 

Jullie Jezus 

 

Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te 
worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want 
het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing 
te nemen. 

Woensdag 27 februari 2013 15.30u 

Mijn zeer geliefde dochter, de dagelijkse Missen zullen voor enige tijd doorgaan en Ik spoor 
al Mijn volgelingen aan deze zoals voorheen te blijven bijwonen. 

Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet 
ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen 
worden deze beslissing te nemen. Er zal verklaard worden dat het een ander soort van offer 
aan God gaat worden en jullie zullen onmiddellijk weten wanneer dat zal plaatsgrijpen, 
want de praktijk van de Heilige Mis zal door de Valse Profeet stopgezet worden. In plaats 
van de Heilige Mis zal er een heidens ene-wereldritueel komen en jullie, Mijn geliefde 
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volgelingen, die met de gave van de Heilige Geest gezegend zijn, zullen dit zien voor wat 
het zal zijn. 

Jullie mogen nooit ofte nimmer Mijn Kerk verlaten die Ik jullie gaf, die berust op Mijn Leer 
en het Offer van Mijn kruisdood, en die jullie met de meest heilige gaven geschonken werd. 

Jullie, Mijn geliefde volgelingen, zijn Mijn Kerk. Mijn geliefde priesters en geestelijken, die 
met de gave van de Heilige Geest gezegend zijn, zullen Mij nooit in de steek laten. Noch 
zullen zij jullie in de steek laten. En dus zal Mijn Kerk voortleven vermits deze nooit kan 
vergaan. De Kerk is Mijn Lichaam op aarde en kan daardoor nooit vernietigd worden. 
Niettemin zal ze vermorzeld, gekweld, verworpen en daarna om te sterven in de woestijn 
achtergelaten worden. Hoewel Mijn vijanden alles in het werk zullen stellen om de laatste 
zweem van leven te vernietigen, zal Mijn Kerk weer opstaan. Maar denk eraan dat deze 
nooit zal vergaan, ook al lijkt het misschien zo! 

Mijn Kerk op aarde zal verkleind zijn en zal, niet door haar eigen schuld, het restleger 
worden. Mijn ware Plaatsbekleder, die verworpen werd, zal strijden om naar zijn beste 
vermogen Gods kinderen te leiden. Ik zal het zijn, Jezus Christus, die jullie de weg zal wijzen, 
jullie zal optillen en jullie zal bevrijden uit het kwaad dat jullie opgedrongen zal worden; 
een kwaad dat tot een abrupt en vreselijk einde komen zal, voor al diegenen die partij 
kiezen voor de Antichrist en zijn slaven. 

Jullie Jezus 

 

Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, 
zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden 

Zondag 3 maart 2013 11.45u 

Mijn zeer geliefde dochter, vrees de aanvallen niet die tegen jou ontketend worden, want Ik ben 
elke seconde bij je om je sterker te maken. Het bedroeft Mij om je te vertellen dat je onder veel 
verbaal geweld te lijden zult hebben door het tijdstip van dit plan, Mijn heilsplan. Want dit is de 
tijd waarin niet alleen de vurige Katholieken in hun geloof en hun trouw aan Mij beproefd zullen 
worden, maar ook voor alle Christenen, in elk deel van de wereld, zal het de grootste beproeving 
zijn. 

Aan diegenen die jullie van ketterij beschuldigen, zeg Ik dit: Ik, Jezus Christus, zou nooit liegen 
want Ik Ben de waarheid. Ik zou jullie nooit kunnen bedriegen, want dat zou niet mogelijk zijn. 
Denk eraan, het is Mijn Lichaam dat de Kerk is. Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat 
betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden. Hiermee bedoel Ik 
dat Mijn Lichaam niet langer aanwezig zal zijn vanaf het moment dat de Heilige 
Eucharistie, door bedienaren van de Heilige Stoel te Rome, verworpen wordt. Dat zal 
werkelijkheid worden en jullie moeten je dan afwenden. 

Ik vraag jullie te bidden voor al Gods kinderen – al Mijn gewijde dienaren, met inbegrip van de 
misleide, valse profeten. Ik zal jullie echter nooit vragen om voor de Antichrist te bidden, 
want dat is niet mogelijk. Word wakker, jullie allemaal, en luister naar wat Ik jullie moet 
vertellen! Jullie mogen niet panikeren, wanhopen of de hoop verliezen, want deze gruwel 
zal de laatste kwelling zijn, die al Gods kinderen zullen moeten aanschouwen en 
verdragen voordat Ik wederkom. 
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Dat zal de dag van grote heerlijkheid en grote vreugde zijn, en Mijn Komst zal een einde 
maken aan het kwaad dat de aarde verderft. Wees blij in plaats van te vrezen! Jullie 
moeten verlangend uitzien naar Mijn Tweede Komst omdat Ik het Nieuw Paradijs, dat 
jullie beloofd werd, met Mij meebreng. 

Wanneer jullie Mijn kruis dragen, zal het altijd zwaar zijn. De tijd waarin jullie nu leven, brengt 
een vorm van kruisiging met zich mee die veel Christenen moeilijk te verdragen zullen vinden, 
zo groot zal hun pijn zijn. 

Die arme zielen, die niet geloven dat Ik door deze boodschappen de waarheid spreek, moeten 
zich dit afvragen: Geloven jullie in de Heilige Bijbel en de profetieën die erin afgekondigd 
worden? Geloven jullie in de Antichrist en de openbaringen over de valse bedrieger, die 
de Stoel van Petrus op slinkse wijze zal innemen? Als jullie dat geloven, neem dan aan dat 
dit de tijd is waarin deze gebeurtenissen zich voor jullie ogen gaan ontrafelen. Het is niet 
voor de toekomst – het speelt zich nu af. Aanvaard dat met moed en kom met het volste 
vertrouwen tot Mij, want Ik houd van jullie! Ik wil dat jullie je ogen wijd open houden. Jullie 
mogen niet terugschrikken voor de waarheid. 

De gruwel heeft nu een aanvang genomen. Wanneer jullie Mijn beker weigeren, 
verhinderen jullie Mij de zielen te behouden die Ik nodig heb om het Verbond, beloofd 
aan Mijn Vader, te voltooien. Ik zegen jullie. Ik verlang ernaar dat jullie hart zich opent zodat 
Ik jullie naar Mijn glorieus Koninkrijk kan brengen. 

Jullie Jezus 

Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te 
scheuren 

Vrijdag 8 maart 2013 14.05u 

Mijn zeer geliefde dochter, Satan gaat hevig tekeer tegen Mijn Kerk op aarde en zijn 
teistering blijft zich binnen haar muren verspreiden. 

De sluwe bedrieger, die geduldig in de coulissen heeft liggen wachten, zal weldra zijn 
heerschappij over Mijn arme, argeloze gewijde dienaren uitroepen. De pijn die hij zal 
veroorzaken, is voor Mij moeilijk te verdragen maar uiteindelijk zal zijn heerschappij uitmonden 
in de definitieve zuivering van het kwaad uit de kern van Mijn Kerk. Hij heeft zijn positie 
zorgvuldig gemanipuleerd en spoedig zal, te midden van zijn luisterrijk hof, zijn hoogdravende 
gedrag gezien worden. Zijn trots, arrogantie en zelfobsessie zullen in het begin zorgvuldig voor 
de wereld verborgen worden. In de buitenwereld zal er een zucht van opluchting te horen zijn, 
als de trompetten schallen om zijn ambtstermijn als hoofd van Mijn Kerk aan te kondigen. 

Mijn Lichaam is Mijn Kerk, maar het zal niet aan Mij, Jezus Christus, zijn dat hij zijn trouw 
belooft, want hij bezit geen enkele liefde voor Mij. Zijn trouw gaat uit naar het Beest en hoe 
zal hij Mijn gewijde dienaren, die hem zullen steunen, uitlachen en bespotten. Hij, die het 
waagt in Mijn tempel plaats te nemen, en die door de Boze gestuurd werd, kan de waarheid niet 
spreken want hij komt niet van Mij. Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in 
kleine stukjes te scheuren voordat hij, met zijn verachtelijke mond, deze zal uitspuwen. 
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Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Mijn Kerk is nog in leven, maar enkel diegenen die de waarheid 
spreken en zich houden aan het heilig Woord van God, kunnen deel uitmaken van Mijn 
Kerk op aarde. Nu door de Stoel van Petrus de ultieme belediging tegenover Mij, Jezus Christus, 
zich zal gaan manifesteren, zullen jullie eindelijk de waarheid vatten. Het Boek der Waarheid, 
aan Daniël voorzegd voor de eindtijd, zal door leden van Mijn Kerk niet lichtzinnig opgenomen 
worden, want de inhoud ervan zal Mijn geliefde gewijde dienaren tegen de borst stuiten zodra 
zij beseffen dat Ik de waarheid spreek. 

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de 
kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden. 

Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens 
halveren.Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige 
Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te schepen. Hij zal al 
diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien. Zijn handelwijze 
zal niet onmiddellijk zichtbaar zijn, maar al vlug zullen de voortekenen gezien worden terwijl hij 
de steun van invloedrijke wereldleiders en diegenen die hooggeplaatst zijn, zal beginnen 
opzoeken. 

Wanneer de gruwel ingeburgerd raakt, zullen er zich plotseling veranderingen voordoen. 
Kort daarna zullen er aankondigingen van hem komen om, door zich bij alle 
geloofsovertuigingen en andere religies aan te sluiten, een verenigde katholieke kerk te creëren.  
Hij zal aan het hoofd staan van de nieuwe ene-wereldreligie en zal heersen over heidense 
religies. Hij zal het atheïsme insluiten door het stigma, waarvan hij zal zeggen dat dit aan het 
nastreven van de zogenaamde mensenrechten toe te schrijven is, te laten varen. Alles wat in 
Gods ogen zonde is, zal door deze nieuwe allesomvattende kerk als toelaatbaar beschouwd 
worden. 

Iedereen die hem durft aanvechten, zal opgespoord en gestraft worden. Die priesters, 
bisschoppen en kardinalen die zich tegen hem verzetten, zullen geëxcommuniceerd 
worden en ontdaan van hun titels. Anderen zullen geïntimideerd en vervolgd worden 
waardoor veel priesters moeten gaan onderduiken. Aan die gewijde dienaren van Mij, die 
Mijn stem nu herkennen: luister a.u.b. naar Mij aangezien Ik Mij naar jullie uitstrek om 
jullie vertroosting te brengen! Ik zou jullie nooit vragen om Mijn Kerk op aarde te verwerpen 
want Ik was het, jullie geliefde Redder, die deze voortbracht. Ik offerde Mijn Lichaam op, als het 
Levend Offer, om jullie te redden. Jullie hebben de verantwoordelijkheid gekregen om namens 
Mij getuigenis af te leggen om de ziel van diegenen, die jullie onderwijzen en leiden, te redden. 

Al wat jullie kunnen doen, is op Mij vertrouwen en doorgaan Mij te dienen. Wat jullie niet 
mogen doen, is eender welke doctrine aanvaarden die jullie voorgehouden wordt, en 
waarvan jullie ogenblikkelijk zullen weten dat deze niet in overeenstemming met Mijn 
Leer is. Jullie moeten doen wat jullie hart jullie ingeeft, maar weet dit: Deze periode gaat bij 
jullie diepe pijn teweegbrengen, en het pure hartzeer dat jullie zullen ervaren wanneer jullie 
zien hoe Mijn Kerk geschonden zal worden, zal jullie doen huilen. Maar jullie moeten de leugens, 
die jullie voorgehouden gaan worden, herkennen voor wat ze zijn – een belediging voor Mijn 
dood aan het kruis. Deze verwoesting kan leiden tot de ineenstorting van de structuur van Mijn 
Kerk. De veranderingen en de aanpassingen van gebouwen zullen - samen met de nieuwe 
tempel, gecreëerd voor de één- wereldkerk – in Rome vervaardigd en gesitueerd worden.  

Wees er zeker van dat - net zoals Mijn tempel geschonden wordt – Ik, Jezus Christus, de Redder 
van de hele mensheid, afgedankt en in de goot geworpen zal worden! 

Jullie Jezus 
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God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het 
domein van het Beest 

Dinsdag 12 maart 2013 14.38u 

Mijn liefste dochter, de Hemel weent van verdriet op deze vreselijke dag, die zo lang 
geleden voorzegd werd. 

De hele mensheid zal nu geconfronteerd worden met de allergrootste misleiding, en dat is het 
werk van het Beest. De tranen van Mijn Zoon, wiens kruisdood Mijn kinderen de vrijheid schonk, 
vallen nu, op dit moment, in doodstrijd neer op heel de wereld. Mijn woede wordt momenteel 
ingehouden maar Mijn verbolgenheid is groot. Zeer spoedig zal voor al diegenen, die door 
Mijn Zoon aangeduid zijn om Zijn kudde op aarde te leiden, het bedrog duidelijk worden. De 
strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest. Het zal pijnlijk zijn, 
maar weldra zal de kastijding – die zal volgen op de snode vervolging, beraamd door de vijand 
en zijn trawanten – het verderf wegvagen. Ik roep al Mijn kinderen op om zich in deze tijd tot 
Mijn Zoon te wenden en al jullie vertrouwen op Hem te stellen. 

Wees dapper, Mijn kleintjes, want deze pijn zal van korte duur zijn. Aan diegenen, die het Beest 
en de Valse Profeet volgen, zal door de macht van Mijn hand inzicht gegeven worden om hen 
terug naar het Hart van Mijn Zoon te brengen. Als zij dit geschenk afwijzen, gaan zij verloren en 
dan zullen zij dezelfde kwelling ondergaan als die waarmee de bedrieger te maken krijgt, die 
voor eeuwig in de afgrond geworpen zal worden. 

De kroning van de Valse Profeet zal door vrijmetselaarsgroeperingen, die de laatste fase 
van de vervolging van al Mijn kinderen plannen, in alle windstreken gevierd worden. 

Diegenen die met hem mee zullen vieren en die niet beter weten, zullen na verloop van tijd nog 
meer pijn voelen dan diegenen die de waarheid reeds kennen. Wacht nu af, met moed en hoop, 
want dit alles moet geschieden voordat het glorieus Rijk van Mijn Zoon zich manifesteert. Jullie 
moeten Mijn geliefde Zoon te allen tijde jullie trouw beloven en weigeren om leugens te 
accepteren. Als, en wanneer, jullie gevraagd wordt om deel te nemen aan een nieuwe Mis, 
weet dan dat dit de grootste vloek zal zijn, die ooit door Satan aan Mijn kinderen opgelegd 
werd. Weet dat de Hemel jullie de weg zal wijzen en dat jullie, door de pijn met waardigheid te 
aanvaarden, Mijn Zoon zullen helpen om het laatste Verbond te vervullen. 

Jullie geliefde Vader 
God de Allerhoogste 

 

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet. 

Woensdag 13 maart 2013 21.20u 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik werd voor de tweede maal ter dood veroordeeld. De 
belediging van de beslissing in Rome, waarvan jullie vandaag getuige waren, snijdt Mij. Toen Ik 
voor Mijn beulen stond, beschuldigd van ketterij en het durven spreken van de waarheid, renden 
Mijn apostelen weg en waren nergens te bespeuren. Diegenen die Mij volgden en Mijn Leer 
aannamen, verraadden Mij toen Mijn Woord door de gezagsdragers aangevochten werd. 
Zij begonnen het vertrouwen in Mij te verliezen en zij begonnen aan Mij te twijfelen.  
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Een aantal van Mijn volgelingen geloofden de misdaden van ketterij, waarvan Ik 
beschuldigd werd, en ze geloofden dat deze gerechtvaardigd waren. Mijn aanklagers – 
hooggeplaatste mannen, gekleed in buitengewone gewaden en die met een gevoel van echte 
autoriteit liepen en praatten – waren zo machtig, dat maar weinigen aan hen twijfelden. Ik werd 
beproefd, uitgedaagd, bespot, gekleineerd, belachelijk gemaakt en uitgelachen om het spreken 
van de waarheid. De mensen vielen voor deze machthebbers – mannen met krachtige stemmen 
en van wie het gezag nooit in twijfel getrokken werd. Mijn stem werd als gefluister te midden 
van het gebrul van Mijn aanklagers. ‘Ketter’ schreeuwden zij. Zij zegden dat Ik met een kwade 
tong sprak, dat Ik lasterde tegen God en dat Ik hun kerk wilde ruïneren. En dus 
vermoordden zij Mij in koelen bloede. Wanneer Ik nu tracht om Mijn stem kenbaar te 
maken, wanneer Ik al Gods kinderen probeer te waarschuwen voor gebeurtenissen – waarover 
Ik jou, Mijn dochter, de afgelopen paar jaar sprak –zal dat niet anders zijn. Mijn Woord zal met 
minachting behandeld worden. Mijn Woord zal in vraag gesteld worden. Twijfels zullen 
binnensluipen en opnieuw zullen Mijn apostelen weglopen en Mij aan de wolven overlaten. 

Vergis jullie niet, de waarheid werd aan jullie geopenbaard! Ik heb jullie, Mijn volgelingen, 
verteld hoe jullie misleid zullen worden. Dit zal voor jullie zeer moeilijk worden doordat jullie 
deze bedrieger, die in Mijn Vaders Huis zit, in twijfel zullen trekken. Mijn geliefde Paus 
Benedictus XVI werd vervolgd en vluchtte, zoals voorzegd. Ik heb deze persoon, die beweert 
in Mijn naam te komen, niet aangewezen. 

Hij, Paus Benedictus, zal Mijn volgelingen naar de waarheid leiden. Ik heb hem niet verlaten 
en Ik zal hem dicht bij Mijn Hart houden en hem de troost schenken die hij in deze tijd nodig 
heeft. 

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet. 

Jullie Jezus  

 

Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door 
diegenen die hun ogen open houden 

Donderdag 14 maart 2013 18.00u 

Mijn zeer geliefde dochter, wat een lijden wordt er ervaren door Mijn geliefde gewijde dienaren 
– die Mij nauw aan het Hart liggen – die de waarheid kennen en die de gruwel in Mijn Kerk op 
aarde moeten aanschouwen. 

Er gaat een expliciete belediging komen, die tegen Mijn heilige naam gericht zal zijn, in 
een poging om Mij tijdens de Goede Week te ontheiligen. Dit goddeloos gebaar, tijdens de 
Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden en dit zal één van de 
tekenen zijn waardoor jullie zullen weten dat de bedrieger, die op de troon van Mijn Kerk op 
aarde zit, niet van Mij komt. Mijn volgelingen, jullie moeten weten dat de profetieën die de 
wereld geschonken werden – waarschuwend voor de tijd dat binnen Mijn Kerk de macht 
gegrepen zal worden door diegenen die trouw zijn aan het Beest – ophanden zijn. Die tijd is nu. 

Denk eraan dat diegenen, die vol trots een blijk van nederigheid tentoonspreiden, zich 
schuldig maken aan hoogmoed. Hoogmoed is een zonde. 
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Diegenen die zeggen dat Mijn Kerk haar imago moet vernieuwen, de Leer van Mijn Kerk moet 
actualiseren en die zeggen dat deze, door het moderniseren ervan, door meer mensen aanvaard 
zal worden, weet dan dit: Diegenen onder jullie, die zeggen dat jullie Mijn Leer navolgen, 
maar die willen dat er wetten gewijzigd worden om daden te vergoelijken die in Mijn 
ogen zondig zijn, scheer jullie weg uit Mijn Kerk! Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij 
de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis te betreden. Toch is het dat wat er zal 
gebeuren. Jullie, en al diegenen die onder jullie die veranderingen eisen die door de seculiere 
wereld omhelsd worden, zullen voldaan zijn, want de Valse Profeet zal jullie verleiden tot zijn 
begunstiging en jullie zullen elk moment van zijn kortstondige heerschappij toejuichen. Maar het 
zal niet Mij, Jezus Christus, zijn die jullie zullen navolgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die 
niet van God komt. 

Zovelen zullen de heerschappij van de Valse Profeet omhelzen en Mij met vreugde in hun hart 
aan de kant schuiven. Wanneer daarna de fouten van zijn handelwijze zichtbaar worden, zullen 
Mijn arme gewijde dienaren nergens terecht kunnen. Hun smart zal omslaan in angst en hun 
angst zal omslaan in vertwijfeling. Zij zullen niet weten wie te vertrouwen, maar zij moeten dit 
beseffen: Mijn Lichaam, Mijn Kerk, mag dan wel gegeseld en ontheiligd worden, maar aan 
Mijn Geest kan nooit geraakt worden, want deze kan nooit sterven. Aan diegenen onder 
jullie die Mijn Woord en de waarheid, die jullie als een bijzonder geschenk van de Hemel 
gekregen hebben, nu verwerpen: Ik zegen jullie. Ik zal Mijn genaden over jullie blijven uitstorten 
tot jullie terug naar Mij komen. Ik zal nooit opgeven tot Ik jullie armzalige ziel kan redden. 

Mijn Kerk, waarin Mijn Leer en de sacramenten intact blijven, zal leven en kan nooit 
vergaan. Ze heeft geen bakstenen en mortel nodig omdat Ik het ben, Jezus Christus, van 
wie het Lichaam de Kerk is. Jullie, Mijn trouwe geliefde priesters, gewijde dienaren en 
volgelingen, zijn een deel van Mij. Jullie zijn met Mijn Lichaam verenigd om Mijn Kerk op aarde 
te vormen. Jullie moeten dus leren om sterk, moedig en trouw aan Mijn heilig Woord te zijn, 
ongeacht welke argumenten van het tegendeel jullie voorgehouden worden. Het moment 
waarop het schisma blootgelegd wordt, is dichtbij, en nu reeds is er in Rome een vreselijk 
onbehagen voelbaar. Wanneer de Heilige Geest met de geest van het kwaad botst, schept een 
richtlijn verdeeldheid zodat twee partijen zich aftekenen. De grote scheuring zal snel 
neerstrijken. Dan zullen velen van diegenen, die door de leugenaar misleid werden, terug in Mijn 
heilige armen lopen om bescherming. Ik ben jullie tot gids in deze droevige tijden en vraag dat 
jullie allemaal Mij jullie tranen overhandigen, en Ik zal jullie troosten naar de geest. 

Ik zegen jullie. Ik breng jullie vrede in het hart. Ik bescherm jullie. 

Jullie geliefde Jezus 

 

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen 
verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt 

Zondag 7 april 2013 18.40u 

Mijn zeer geliefde dochter, elk van Gods Kerken op aarde die Mij, de Mensenzoon, eren en die 
Mijn Vader trouw betonen, zullen binnenkort verdeeld zijn. Velen, binnen elke Kerk, zullen 
rebelleren en er zal grote verdeeldheid ontstaan omdat meerdere misleide zielen in hun 
gelederen zullen proberen om wetten in te voeren, die de zonde vergoelijken. 
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De morele verplichtingen, die aangevoeld worden door diegenen die Gods Woord 
liefhebben en kennen, zullen onder handen genomen worden en zij zullen ervan 
beschuldigd worden wreed en harteloos te zijn. Hun misdaad zal erin bestaan zich te 
verzetten tegen zondige wetten, die tot stand zullen komen doordat Kerken zich tijdens 
de vervolging van de Antichrist ontbinden. Wanneer ze zich opsplitsen en versplinteren, 
zullen ze op hun grondvesten daveren. Ze zullen niet langer in staat zijn stand te houden tegen 
de verdorvenheid en de onrechtvaardigheid. Voor veel verbijsterde zielen, die erg in de war 
zullen raken, zal de tijd dan rijp zijn om een alternatieve tempel van God te aanschouwen. 

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God 
van al Zijn kinderen houdt. En doordat God van al Zijn kinderen houdt, zou Hij willen dat zij 
zich eendrachtig verenigen; zij zouden elkaar moeten omhelzen, ongeacht hun 
geloofsovertuiging, hun religie, hun huidskleur, hun ras, hun wetten. Er zal hun verteld worden 
dat, in aanwezigheid van God, allen verenigd zullen worden en er zal hun allemaal gevraagd 
worden om vertegenwoordigers naar de nieuwe tempel te sturen, die zich in Rome zal bevinden. 
Er zal hun verteld worden dat dit het Nieuwe Jeruzalem is, geprofeteerd in de Bijbel en 
beschermd door Gods uitverkoren leider – de Valse Profeet. 

Zovelen zullen in deze grote leugen trappen, een bespotting van het heilig Woord van God – dat 
aan Johannes de evangelist geschonken werd. Elk woord dat voor de eindtijd aan deze profeet 
gegeven werd, zal opgenomen, aangepast en verdraaid worden om het schikken naar de agenda 
van de Antichrist. Diegenen die deze nieuwe, zogenaamd veelomvattende kerk weigeren te 
aanvaarden, zullen als onchristelijk beschouwd worden. Zij zullen geïntimideerd worden en 
voor gek versleten. Als de Heilige Geest er niet was, die hen leidt, zouden zij naar de bedrieglijke 
en obscene tempel gezogen worden die de lelijke waarheid, die onder de oppervlakte ligt, zal 
verhullen. 

De Antichrist staat op het punt om op het wereldtoneel zijn grootse entree te maken en hij 
zal het zijn die niet alleen over deze kerken zal heersen maar die ook de mensen zal verleiden 
om te geloven dat hij speciale goddelijke gaven bezit. Hij zal om zijn geweldige verdiensten aan 
humanitaire doelen geëerd worden. Hij, de Antichrist, zal voor zijn liefdadigheidswerk 
internationale onderscheidingen ontvangen. En bovendien zullen ze zeggen dat hij het charisma, 
verbonden aan heilige mensen, bezit. Het zal niet lang daarna zijn, dat hem wonderen zullen 
toegeschreven worden tot hij uiteindelijk zal zeggen dat hij een profeet met een missie van God 
is. Velen zullen in dit vreselijke bedrog trappen omdat hij door de wereldkerken gesteund zal 
worden en omdat hij de goedkeuring van de Valse Profeet zal krijgen. 

Ten slotte zal de wereld geloven dat hij Mij is, Jezus Christus. Mijn Woord zal in dovemansoren 
vallen aangezien zijn verschijning de hele mensheid verslindt, van wie de toejuiching de 
stemmen – die het ware Woord van God verkondigen – tot zwijgen zal brengen. Door Mijn grote 
barmhartigheid zal Ik, samen met de hand van Mijn Vader, ingrijpen bij elke stap op de weg. 

Mijn boodschappen zullen tot op de allerlaatste dag nooit ophouden. Mijn stem zal nooit 
wegsterven. Gods kinderen, die aan Zijn heilig Woord trouw blijven, zullen nooit sterven. 

Jullie Jezus 
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De Katholieke Kerk staat nu op het punt om de ergste vervolging uit 
haar geschiedenis binnen te treden 

Zaterdag 13 april 2013 23.50u 

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wens jullie allen, die in Mij en Mijn boodschappen - opgenomen in 
dit Boek, het Boek der Waarheid - geloven, te bemoedigen.  

Wanneer de mens Mij navolgt en zich aan Mij aanbiedt, moet hij al Mijn eigenschappen 
nastreven. Dat houdt in dat hij iedereen moet liefhebben in Mijn naam en iedere mens moet 
behandelen zoals hij zou verwachten zelf behandeld te worden. Wanneer jullie je echter 
waarlijk aan Mijn zorg overgeven, zullen jullie daardoor lijden. Jullie zullen met 
wreedheid behandeld worden en alles zal in het werk gesteld worden om verachting over 
jullie uit te storten. 

Ik zeg dit tot al Gods kinderen, en in het bijzonder tot Christenen, want jullie last wordt 
het zwaarst. Ik roep tot al diegenen in de wereld die in Mij geloven, ongeacht of zij nu wel of 
niet geloven dat Ik door deze boodschappen tot hen spreek. 

Christenen zullen altijd het doelwit zijn van diegenen, die Gods wetten willen veranderen, om 
deze op hun zondig streven naar plezier en zelfzuchtige verlangens af te stemmen. De Katholieke 
Kerk staat op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden, en ze zal 
ondersteboven en binnenstebuiten gekeerd worden. De aanval werd al decennialang gepland 
en zorgvuldig opgebouwd. Hoe wenen de heiligen in de Hemel om de catastrofale 
gebeurtenissen die zich nu zullen ontvouwen met een snelheid die zelfs diegenen zal schokken 
die niet in deze boodschappen geloven. 

Er zal verwarring uit voortvloeien aangezien veel gewijde dienaren machteloos zullen 
worden omdat alles wat hen dierbaar was in twijfel getrokken en vervolgens 
omvergeworpen zal worden. Zij zullen vanuit hun eigen rangen in Mijn naam aangevochten en 
geïntimideerd worden. 

Tot diegenen van jullie, die trouw zijn aan Mijn Kerk op aarde: Ik verzoek jullie dringend om 
waakzaam te zijn en Mijn Leer te handhaven als jullie Mij trouw willen blijven. Jullie mogen 
nooit iets anders aanvaarden dan de waarheid die jullie geleerd werd. Weldra zullen jullie je 
zeer eenzaam voelen en Mijn arme gewijde dienaren zullen verontrust raken omdat hun trouw 
aan Mij en aan de Kerk, die door Petrus vastgelegd werd, onder hen weggetrokken zal worden. 

Tot al diegenen die traditionele, trouwe Christenen zijn: jullie moeten standvastig blijven en 
jullie mogen geen enkele poging om jullie aan te zetten jullie geloof te verlaten, accepteren. Jullie 
zullen aan de kant geschoven worden en jullie zullen gedwongen worden akkoord te gaan om 
jullie kinderen in een valse leer, die niet van God is, te onderwijzen. 

Deze gebeurtenissen zullen nu een aanvang nemen en Ik waarschuw jullie daarvoor om 
jullie de weg te wijzen. Ieder die Mij ervan beschuldigt door deze missie zielen aan te moedigen 
om Mijn Kerk op aarde te verlaten, begrijpt Mijn instructies niet. Ik vraag jullie gewoon om 
trouw te blijven aan Mijn Leer zodra jullie merken dat jullie gedwongen worden om een nieuwe 
versie van de Kerk te aanvaarden. Deze versie zal in de ogen van God nooit geaccepteerd 
worden. 

Jullie Jezus 
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De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een 
tempel van God voorgesteld worden 

Zondag 21 april 2013 14.45u 

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat 
Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? Wie onder jullie zal dan, zodra 
die tijd aanbreekt, de waarheid van Mijn Kerk op aarde ontkennen, wanneer deze steen voor 
steen uit elkaar gehaald wordt? 

Jullie hebben de waarheid gekregen. Jullie kennen Mijn Leer. Wel, dan zullen jullie door Mijn 
Leer Mijn Kerk kennen. Als dus iemand onder jullie Mijn Lichaam geselt, vervolgens Mijn Leer 
heruitvindt en jullie daarop leugens voorlegt, zullen jullie Mij dan verloochenen? 

Ik, Jezus Christus, vertel jullie dit niet om jullie te verdelen. Ik vertel jullie deze dingen opdat 
jullie Mijn Leer in ere zullen houden, de heilige Sacramenten zullen handhaven en standvastig bij 
de waarheid zullen blijven. Geen mens op aarde kan de Leer van Mijn Kerk veranderen. 
Geen mens. Niet één onder jullie heeft de bevoegdheid gekregen om nieuwe leerstellingen 
uit te roepen en deze als de Mijne voor te stellen. Nochtans zullen velen onder jullie, door het 
ontkennen van de waarheid die jullie 2000 jaar geleden geschonken werd, Mij verloochenen. Het 
ontbreekt jullie zo aan kennis van heilige zaken, dat jullie onbekend zullen zijn met de nieuwe 
wetten, die tegen Mij zullen lasteren wanneer deze in Mijn Kerk op aarde ingevoerd worden. 

De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden, net zoals het vroeger was, en als een 
tempel van God voorgesteld worden. Deze zal zich in Rome bevinden en zal het nieuwe symbool 
van de nieuwe ene-wereldreligie speciaal onder de aandacht brengen. Dat symbool zal op het 
dak en aan de ingang te zien zijn en zal binnen voorrang krijgen op het hoogaltaar. Mijn kostbare 
Tabernakel, geschonden in al zijn glorie, zal zich in het midden van het altaar bevinden, voor 
iedereen zichtbaar. Deze belediging zal tot gevolg hebben dat het Beest een open deur geboden 
zal worden om Mijn Tabernakel binnen te dringen. Op dat moment zal Mijn Tegenwoordigheid 
verdwijnen. 

Miljoenen mensen – van wie er velen zich niet bewust zullen zijn van de betekenis van deze 
gruwel – zullen alles doen wat er aan hen gevraagd wordt, en zij zullen bidden in het bijzijn van 
het Beest. Nieuwe gewaden, vervaardigd met gouden emblemen, die het uiterlijk van bescheiden 
soutanes zullen hebben, zullen gedragen worden door diegenen die in deze zogenaamde tempel 
dienen. Het gouden embleem, dat op een schaamteloze manier tentoongespreid zal worden, zal 
het symbool van de nieuwe wereldreligie zijn. 

De kruisen zullen verdwijnen. Mijn kruisbeeld zal nergens meer te zien zijn. Waar deze in 
sommige openbare plaatsen nog te zien zijn, zullen de mensen dan door de wet gedwongen 
worden om deze weg te halen. 

De nieuwe toren, die Satan zal huldigen, zal in veel landen nagemaakt worden en dan zal het 
tweede deel van de misleiding bekend gemaakt worden. Het bestaan van de hel zal door de 
Kerk openlijk als onzin verklaard worden. De mensen zullen in een vals gevoel van veiligheid 
gewiegd worden wanneer deze flagrante leugen door alle Kerken aangenomen wordt. Er zal 
aangehaald worden dat God nooit zou toestaan dat een dergelijke plaats bestaat. Dat Hij van 
iedereen houdt, en dat het bestaan van de hel door de eeuwen heen verspreid werd door 
religieuze fanatiekelingen. En dus zullen de mensen zelfs het bestaan van de doodzonde 
vergoelijken.  
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De zonde zal zo algemeen aanvaard worden, dat de mensen niet langer zullen bidden of om 
barmhartigheid zullen vragen, want het zal niet God zijn die zij zullen erkennen. Het zal aan het 
Beest zijn dat zij hun ziel zullen overgeven, en elke stap van hun tocht zal zorgvuldig door de 
vijanden van God georkestreerd zijn.  

Jullie Jezus 

 

Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal 
opstaan 

Zaterdag 15 juni 2013, 16.48u. 

Mijn zeer geliefde dochter, net zoals Ik alleen liep tijdens de trage en pijnlijke mars naar de top 
van de Calvarieberg, zo zal ook Mij restleger opgaan. 

Toen Ik deze martelende heuvel besteeg, werd Ik omringd door honderden Romeinse 
soldaten die diegenen langs het pad, die Mij troost wilden schenken, tegenhielden. Terwijl 
het niet nodig geweest zou zijn om met zo’n grote hoeveelheid soldaten slechts één man te 
bewaken, moest hun aanwezigheid een aantal zaken aantonen. Zij wilden Mijn volgelingen, en 
ieder die de waarheid van Mijn Leer probeerde te verspreiden, laten zien wie de leiding had. Dit 
agressief optreden moest diegenen die het waagden Mij trouw te betonen, bedreigen en 
intimideren. 

De Joden verloochenden Mij en verraadden Mij vervolgens. De Romeinen kruisigden Mij, en het 
was in Rome dat Mijn geliefde apostel Petrus opgedragen werd Mijn Kerk op aarde te stichten, 
want Ik wenste dat Mijn Kerk gesticht werd onder diegenen die Mij vervolgden. Aangezien Mijn 
Tweede komst spoedig zal plaatsvinden en terwijl Mijn laatste missie – om terug te 
komen om de mensheid de definitieve redding te brengen die Ik beloofde – ontsluierd 
wordt, zal de geschiedenis zich herhalen. De Joden zullen Mij, tot de Waarschuwing 
plaatsvindt, nog steeds verloochenen. De vijanden van God zullen overal tegen Mij opstaan. 
Diegenen die van Mij houden en diegenen die zeggen dat zij Mij vertegenwoordigen, zullen Mij 
verraden. 

Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de gruwel tegen Mij zal opstaan. Babylon, de 
thuishaven van het Romeinse Rijk, en waar de volkeren gevestigd zijn die God verlaten hebben 
ten gunste van valse goden, zal de zetel zijn van waaruit alle leugens zullen voortvloeien. 

Het beest met de tien horens is Europa en in Rome zal een leger tegen Mij opstaan. Zij 
zullen nogmaals verantwoordelijk zijn voor de kruisiging voorafgaand aan de Grote Dag. 
Zij zullen de uiteindelijke belediging tot stand brengen wanneer zij Mijn mystiek Lichaam op 
aarde kruisigen en te gronde richten. Mijn Lichaam is Mijn Kerk. Diegenen die zich van Mijn 
Lichaam afscheiden door ervoor te kiezen een nieuwe Leer te volgen, zullen Mij verraden en zij 
zullen alsnog het lef hebben om op te staan en te zeggen dat zij van Mij komen. 

Op de dag dat de nieuwe Eén-wereldreligie bekend gemaakt wordt, die zoals voorzegd 
door afdelingen binnen de Katholieke Kerk goedgekeurd zal worden, zal de lucht donker 
worden en een grote donderslag zal de aarde overvallen. Het zal zijn zoals het was op het 
ogenblik dat Ik aan het kruis Mijn laatste adem uitblies, toen de toorn van Mijn Vader op 
de Calvarieberg neergeworpen werd. Wanneer dat plaatsvindt én het teken dat Mijn ene ware 
Kerk weggenomen werd en een bedrieglijke heidense gruwel de plaats ervan ingenomen heeft, 
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moeten jullie dit weten. Dat is het moment waarop overal de kastijdingen op het menselijk ras 
zullen neerregenen. 

Vanuit de Hemel zal elk mogelijk teken gegeven worden om diegenen, die de kant van de 
Valse Profeet en zijn toekomstige trawant – de Antichrist – kiezen, te waarschuwen dat 
hun dagen geteld zullen zijn. Er zal hun getoond worden hoe het zal zijn om de toorn van Mijn 
Vader mee te maken. Veel bisschoppen en priesters zullen in dat stadium de waarheid inzien en 
zullen deze goddeloosheid bestrijden. Zij zullen Mij niet in de steek laten en zullen Mijn ware 
Kerk op aarde blijven leiden. Jammer genoeg zullen velen hiervoor niet de moed bezitten en zij 
zullen als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, maar zij zullen getroost worden 
te weten dat Ik hen nooit zal verlaten. Ik zal hun hulp zenden en Mijn restleger zal oprijzen en de 
evangeliën verspreiden, wanneer deze overal aan de kant geschoven zullen zijn. Zij zullen 
prediken in alle hoeken van de wereld en zij zullen onverschrokken zijn. Hun liefde voor 
Mij zal het werk van de Antichrist overwinnen. Hun gehoorzaamheid aan Mij en hun 
antwoord op Mijn kruistochtgebeden zullen miljarden zielen redden. 

En dan zal Mijn plan volbracht zijn. 

Jullie Jezus 

 

Moeder van Verlossing – Het laatste geheim van Fatima werd niet 
onthuld, zo schrikwekkend was het  

 
Maandag 22 juli 2013, 20.17 u. 

Mijn kind, het bedrog waarmee de wereld zal te maken krijgen, zal zo moeilijk te onderscheiden 
zijn, dat alleen zij die zich overgeven aan God en al hun vertrouwen stellen in Mijn Zoon, in staat 
zullen zijn de beproevingen  die op til zijn, te verduren.  Ik gaf de wereld de profetieën in 
1917, maar het laatste geheim van Fatima werd niet onthuld, zo schrikwekkend was het 
voor diegenen binnen de Katholieke Kerk.  Het laatste geheim van Fatima blijft Gods 
kinderen nog steeds onbekend, hoewel een gedeelte ervan is jullie op 26 januari 2012 
geopenbaard worden. Zeer weinigen binnen de Kerk zijn hiervan op de hoogte. Nu moet het 
volgende deel van het laatste geheim van Fatima geopenbaard worden, zodat Ik de mensheid 
kan waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van Mijn tussenkomst om zielen te helpen.  

De Kerk werd van binnenuit aangetast door vijanden van God. Zij – en er zijn er twintig van 
hen die van binnenuit de controle hebben – hebben het grootste bedrog opgezet. Zij hebben 
een man verkozen die niet van God is, terwijl de Heilige Vader, aan wie de kroon van 
Petrus werd verleend, zorgvuldig verwijderd werd.  

De details, die Ik bekend maakte, zijn dat er twee mannen de kroon van Petrus zouden 
dragen in de eindtijd. De ene zal lijden omwille van de leugens die uitgebracht werden om 
hem in diskrediet te brengen en die van hem eigenlijk een gevangene zullen maken. De 
andere die verkozen werd zal de verwoesting aanrichten, niet alleen van de Katholieke 
Kerk, maar van alle kerken die Mijn Vader vereren en die de Leer aanvaarden van Mijn 
Zoon, Jezus Christus, Verlosser van de wereld.  Er kan maar één hoofd zijn van de Kerk op 
aarde, gemachtigd door Mijn Zoon, die paus moet blijven tot zijn dood. Om het even welke 
andere persoon er aanspraak op maakt op de Stoel van Petrus te zitten, is een bedrieger. 
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Dit bedrog heeft één doel, de zielen uit te leveren aan Lucifer en er is maar weinig tijd over voor 
zulke zielen, die er niet wijzer zullen op worden, om gered te worden.  

Kinderen, jullie moeten nu slechts naar één waarschuwing luisteren. Wijk niet af van de 
onderrichtingen van mijn Zoon. Bevraag elke nieuwe leerstelling die jullie kan aangeboden 
worden en die voorwendt van Mijn Zoons Kerk op Aarde afkomstig te zijn. De Waarheid is 
eenvoudig. Ze verandert nooit. De nalatenschap van Mijn Zoon is zeer duidelijk. Sta niet toe dat 
iemand jullie kritisch vermogen verduistert.  Weldra zullen de profetieën van Fatima steek 
houden. Alles vindt nu plaats voor een ongelovige wereld, maar, helaas, zeer weinigen zullen het 
begrijpen, totdat het te laat is. Bid, bid, bid mijn allerheiligste Rozenkrans, zo veel als mogelijk, 
elke dag, om het effect van het kwaad dat jullie omringt, te verzwakken.   

Jullie geliefde Moeder 

Moeder van Verlossing 

 

Moeder van de Verlossing: Net alsof een mirakel plaatsvond, zal de 
Valse Profeet lijken op te staan uit de doden 

Donderdag 25 juli 2013 

Mijn kind, het is belangrijk dat mijn kinderen de moed niet verliezen wanneer ze geconfronteerd 
worden met de pijn die ze onder ogen zullen moeten zien, wanneer de Kerk van mijn Zoon in de 
wildernis van de woestijn zal geworpen worden. 

Ik ben de Vrouw in het Boek Openbaring, gekleed met de zon, die het Kind baarde. Het Kind is 
Jezus. Het Mystiek Lichaam van mijn Zoon, Jezus, is Zijn Kerk op aarde. De Kerk van mijn Zoon 
wordt gestolen en binnenkort zal Zijn Lichaam er niet langer in aanwezig zijn. De verlatenheid 
zal de harten van diegenen, die de Leer van mijn Zoon volgen, in twee scheuren. Diegenen, die 
nergens naartoe zullen kunnen, zullen zichzelf buitengeworpen zien, uit de gebouwen die, tot nu 
toe, de Heilige Eucharistie huisvestte. Maar, terwijl zij buitengeworpen zullen zijn, zonder dat 
hen veel genade betoont werd, zullen ze vervuld worden van de Heilige Geest. Dit betekent dat 
zij zullen geleid worden en moedig het Restleger leiden, dat opgebouwd is uit degenen die trouw 
zijn aan God. 

Anderen, blind voor de Waarheid, zullen de Valse Profeet volgen in de wanorde. Hun hart 
zal misleid worden, en binnenkort zullen ze, wanneer de Valse Profeet stervende zal 
gezien worden, snikken. Maar dan, net alsof een mirakel plaatsvond, zal de Valse Profeet 
lijken op te staan uit de doden. Ze zullen zeggen dat hij gezegend is met grote, 
bovennatuurlijke krachten van de Hemel, en ze zullen plat voor hem neervallen op hun 
gezicht, in aanbidding. Hij zal bemind en aanbeden worden door hen die niet kunnen zien. 

Al gauw zal de Antichrist verschijnen en zijn opgang naar de beroemdheid zal beginnen in 
Jeruzalem. Eens hij publiekelijk verschijnt, zal alles in de Kerk van mijn Zoon snel 
veranderen. De nieuwe regels zullen geïntroduceerd worden. Nieuwe relikwieën, 
veranderingen in de gewaden die gedragen worden door priesters, en veel nieuwe 
regelgevingen zullen afgedwongen worden. In het begin zullen de mensen zeggen dat al deze 
veranderingen voortkomen uit een behoefte om nederig te zijn.  En, terwijl deze gruwelen de 
christelijke kerken binnendringen, zal de vervolging beginnen. Durf bezwaar maken tegen deze 
Satanische rituelen en jullie zullen als een ketter beschouwd worden – een lastpost. 
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Veel kardinalen, bisschoppen, priesters, nonnen en gewone mensen zullen 
geëxcommuniceerd worden, als ze niet de nieuwe regels volgen of de Valse Profeet vereren. 
Op dat moment moeten jullie toevluchtsoorden opzoeken, die gebouwd zullen zijn, zodat jullie 
mijn Zoon kunnen aanbidden in vrede. Priesters moeten verder de Sacramenten uitreiken en 
mijn kinderen voorzien van de Meest Heilige Eucharistie. 

Jullie mogen nooit toegeven aan het bedrog, waarvan jullie zal gevraagd worden om aan deel te 
nemen. Diegenen die dat doen zullen hun ziel verliezen aan de Boze. 

Jullie geliefde Moeder, Moeder van Verlossing 

 

Moeder van de Verlossing: De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de 
Antichrist worden 

Dinsdag 29 oktober 2013 

19.30 u 

Mijn lief kind, heel de Hemel verenigt zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, om die heilige 
priesters te hulp te komen, die zich midden in een grote strijd zullen bevinden. Zoveel van 
deze kostbare zielen zullen vreselijke pijn en lijden te verduren krijgen wanneer zij de 
ketterijen, die uit het binnenste van de Kerk voortkomen, zullen moeten aanschouwen.  

Zij zullen in de war zijn, bang, en velen zullen het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen. 
Dat is het moment waarop zij zich tot Mij moeten wenden en Mij moeten vragen om hen 
aan Mijn Zoon toe te wijden, zodat Hij elke druppel van Zijn Kostbaar Bloed over hen kan 
uitstorten. Bekleed met deze gave zullen zij weten wat te doen. Zij horen te weten dat Ik, 
door de eeuwen heen, Mijn kinderen gewaarschuwd heb voor deze verdorven 
geloofsafval, die door de Boze gepland wordt. 

De Kerk van Mijn Zoon zal de zetel van de Antichrist worden en nu de waarheid 
geopenbaard werd, zullen velen zich angstig voelen en de pijn van de geseling van Mijn Zoon 
ondergaan. De Kerk van Mijn Zoon zal vervolgd worden, te gronde gericht, ontheiligd – tot deze 
uiteindelijk de troon zal herbergen waarop de Antichrist zal zetelen. Het zal van daaruit zijn dat 
hij, de Antichrist, zal verklaren dat hij de Christus is en dat de wereld door hem gered zal 
worden. 

Door leugens te aanvaarden, ontkennen jullie de waarheid. Door de waarheid te 
veronachtzamen, zullen jullie in een verzonnen, door de Boze gesponnen web van bedrog 
geloven, en dat zal jullie in de val lokken. Eenmaal gevangen, zullen jullie in elke natie in de 
verleiding komen om de massa te volgen, die de Antichrist enorm zal respecteren. A.u.b. 
kinderen, bid dit kruistochtgebed om de ketterij, die zich over de Kerk van Mijn Zoon op aarde 
zal uitstrekken, te bestrijden. 

Kruistochtgebed (125) ‘Om het allerheiligste Woord van God te verdedigen’ 

O Moeder van de Verlossing, help mij, 
een nederige dienaar van God,  
om in tijden van kwelling Zijn allerheiligste Woord te verdedigen.  
Wijd mij, lieve Moeder, toe aan Uw Zoon  
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zodat Hij mij met Zijn Kostbaar Bloed kan bedekken. 
Verleen mij, door de tussenkomst van Uw Zoon,  
de genade, de kracht en de wil  
om trouw te blijven aan de Leer van Christus  
in de tijd van de Verdrukking,  
die Zijn allerheiligste Kerk op aarde zal verteren. Amen. 

Ga naar Mijn Zoon, lieve dienaren van Christus! Jullie behoren Hem toe. Hij zal jullie 
tijdens de vervolging helpen. Hij zal jullie in tijden van nood nooit in de steek laten. 

Jullie geliefde Moeder 

Moeder van de Verlossing 

 

 

litanie (1) ‘Bescherming tegen de Valse Profeet’ 

Liefste Jezus, behoed ons voor het bedrog van de Valse Profeet. 
Jezus, ontferm U over ons. 
Jezus, behoed ons voor de vervolging. 
Jezus, behoed ons voor de Antichrist. 
Heer, ontferm U. 
Christus, ontferm U. 
Liefste Jezus, bedek ons met Uw Kostbaar Bloed. 
Liefste Jezus, open onze ogen voor de leugens van de Valse Profeet. 
Liefste Jezus, verenig Uw Kerk. 
Jezus, bescherm onze Sacramenten. 
Jezus, laat de Valse Profeet Uw Kerk niet verdelen. 
Liefste Jezus, help ons om de leugens, die ons als de waarheid voorgesteld worden, te 
verwerpen. 
Jezus, geef ons kracht. 
Jezus, geef ons hoop. 
Jezus, overspoel onze ziel met de Heilige Geest. 
Jezus, bescherm ons tegen het Beest. 
Jezus, schenk ons de gave van onderscheiding zodat we te allen tijde het pad van Uw ware 
Kerk kunnen volgen, voor eeuwig en altijd. 
Amen. 
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Bronnen:  

Hoofdstuk 1: aftreden van Benedictus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Resignation_of_Pope_Benedict_XVI  

Hoofdstuk 2: aantreden van Bergoglio 

http://en.wikipedia.org/wiki/Papal_conclave,_2013  

http://valseprofeet.wordpress.com/?s=rook 

https://www.youtube.com/watch?v=fd5kNiBp1Lg  

Hoofdstuk 3: vrijmetselarij 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij 

http://www.bloggen.be/clemantine/archief.php?ID=2259680 

 

Hoofdstuk 4: vrijmetselaars vieren het aantreden 

http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/03/il-gran-maestro-raffi-con-papa-francesco-

nulla-sara-piu-come-prima.aspx 

http://masonicpressagency.blogspot.ro/2013/03/grand-lodge-of-argentina-welcomes.html 

 

Hoofdstuk 5: pontificaat Bergoglio 

http://www.autonews.com/article/20130912/OEM02/130919930/pope-francis-to-drive-
popemobile-in-vatican-city 

https://www.google.be/search?q=pope+seat+benedict+francis&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ei=fbW7U7OzBbOw7Aab5IDQCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#facrc=_&imgdii=
_&imgrc=AUxBZS4UQlstZM%253A%3Bwk_iGoqcKPWDPM%3Bhttp%253A%252F%252Ftotust
uusfan.files.wordpress.com%252F2013%252F06%252Fpapal-
differences2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.wordpress.com%252F2013%252F0
6%252F03%252F7-differences-between-pope-francis-pope-benedict-xvi-eh-kinda-not-
really%252F%3B640%3B383 

http://www.theguardian.com/world/2013/mar/29/concern-pope-francis-feet-washing 

http://www.nbcnews.com/news/world/pope-francis-washes-kisses-feet-holy-thursday-ritual-
n83391 

http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2014/02/18/pope-francis-renews-argentine-
passport-just-like-regular-guy/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Resignation_of_Pope_Benedict_XVI
http://en.wikipedia.org/wiki/Papal_conclave,_2013
http://valseprofeet.wordpress.com/?s=rook
https://www.youtube.com/watch?v=fd5kNiBp1Lg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijmetselarij
http://www.bloggen.be/clemantine/archief.php?ID=2259680
http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/03/il-gran-maestro-raffi-con-papa-francesco-nulla-sara-piu-come-prima.aspx
http://www.grandeoriente.it/comunicati/2013/03/il-gran-maestro-raffi-con-papa-francesco-nulla-sara-piu-come-prima.aspx
http://masonicpressagency.blogspot.ro/2013/03/grand-lodge-of-argentina-welcomes.html
http://www.autonews.com/article/20130912/OEM02/130919930/pope-francis-to-drive-popemobile-in-vatican-city
http://www.autonews.com/article/20130912/OEM02/130919930/pope-francis-to-drive-popemobile-in-vatican-city
https://www.google.be/search?q=pope+seat+benedict+francis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fbW7U7OzBbOw7Aab5IDQCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AUxBZS4UQlstZM%253A%3Bwk_iGoqcKPWDPM%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.files.wordpress.com%252F2013%252F06%252Fpapal-differences2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.wordpress.com%252F2013%252F06%252F03%252F7-differences-between-p
https://www.google.be/search?q=pope+seat+benedict+francis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fbW7U7OzBbOw7Aab5IDQCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AUxBZS4UQlstZM%253A%3Bwk_iGoqcKPWDPM%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.files.wordpress.com%252F2013%252F06%252Fpapal-differences2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.wordpress.com%252F2013%252F06%252F03%252F7-differences-between-p
https://www.google.be/search?q=pope+seat+benedict+francis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fbW7U7OzBbOw7Aab5IDQCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AUxBZS4UQlstZM%253A%3Bwk_iGoqcKPWDPM%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.files.wordpress.com%252F2013%252F06%252Fpapal-differences2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.wordpress.com%252F2013%252F06%252F03%252F7-differences-between-p
https://www.google.be/search?q=pope+seat+benedict+francis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fbW7U7OzBbOw7Aab5IDQCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AUxBZS4UQlstZM%253A%3Bwk_iGoqcKPWDPM%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.files.wordpress.com%252F2013%252F06%252Fpapal-differences2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.wordpress.com%252F2013%252F06%252F03%252F7-differences-between-p
https://www.google.be/search?q=pope+seat+benedict+francis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fbW7U7OzBbOw7Aab5IDQCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AUxBZS4UQlstZM%253A%3Bwk_iGoqcKPWDPM%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.files.wordpress.com%252F2013%252F06%252Fpapal-differences2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.wordpress.com%252F2013%252F06%252F03%252F7-differences-between-p
https://www.google.be/search?q=pope+seat+benedict+francis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fbW7U7OzBbOw7Aab5IDQCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AUxBZS4UQlstZM%253A%3Bwk_iGoqcKPWDPM%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.files.wordpress.com%252F2013%252F06%252Fpapal-differences2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.wordpress.com%252F2013%252F06%252F03%252F7-differences-between-p
https://www.google.be/search?q=pope+seat+benedict+francis&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=fbW7U7OzBbOw7Aab5IDQCQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#facrc=_&imgdii=_&imgrc=AUxBZS4UQlstZM%253A%3Bwk_iGoqcKPWDPM%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.files.wordpress.com%252F2013%252F06%252Fpapal-differences2.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftotustuusfan.wordpress.com%252F2013%252F06%252F03%252F7-differences-between-p
http://www.theguardian.com/world/2013/mar/29/concern-pope-francis-feet-washing
http://www.nbcnews.com/news/world/pope-francis-washes-kisses-feet-holy-thursday-ritual-n83391
http://www.nbcnews.com/news/world/pope-francis-washes-kisses-feet-holy-thursday-ritual-n83391
http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2014/02/18/pope-francis-renews-argentine-passport-just-like-regular-guy/
http://latino.foxnews.com/latino/lifestyle/2014/02/18/pope-francis-renews-argentine-passport-just-like-regular-guy/
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http://www.rosarymart.com/pope-francis-gifts.html/ 

https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM
7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=b3ukDk-o4SZk-
M%253A%3BK5kyGRRXlwub3M%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.com%252Fi_heart_po
pe_francis_tshirt-
r0d247ae289b04da8ac5027d4e5a43732_8nai4_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zaz
zle.com%252Fpope%252Bfrancis%252Btshirts%3B324%3B324 

https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM
7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=fIAySBpwxDSRjM
%253A%3BtpssdqHTbUdXeM%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.co.uk%252Fpope_franci
s_i_says_relax_tee_shirts-
r65f0572cb3ba452aab7eab40d50cb1ea_8nam7_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zaz
zle.co.uk%252Fpope%252Bfrancis%252Bgifts%3B324%3B324 

https://www.google.be/search?q=mass+bergoglio+street&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lc
i7U9_ZEYWM4gT54IHYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#q=t+shirt+pope+francis
&tbm=isch&imgdii=_ 

https://www.google.be/search?q=mass+bergoglio+street&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lc
i7U9_ZEYWM4gT54IHYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#q=pectoral+cross+pope+
francis+sale&tbm=isch&imgdii=_ 

WYD aanbidding: https://www.youtube.com/watch?v=f-aU8PgmaL8 

http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/06/corpus-domini-in-rome-eerder-en-op-19.html 

http://valseprofeet.wordpress.com/2014/06/22/corpus-domini-franciscus-versus-benedictus-
xvi/ 

Corpus Domini: https://www.youtube.com/watch?v=UXCIkspGf5s 

https://www.youtube.com/watch?v=FVj4fb6BCu0 

http://www.lastampa.it/2013/12/02/blogs/san-pietro-e-dintorni/fatimiti-il-papa-eretico-

ZS1TdNAFVQADKWBGaiLqyK/pagina.html 

http://radiospada.org/2013/11/il-rev-paul-kramer-considera-pubblicamente-la-sede-vacante/ 

http://eponymousflower.blogspot.be/2014/05/fire-in-grotto-of-nativity-in-bethlehem.html 

http://eponymousflower.blogspot.be/2014/05/fire-in-dormition-abbey-near-upper-room.html 

http://www.katholisches.info/2014/05/28/brand-in-der-geburtsgrotte-in-bethlehem/ 

http://www.youtube.com/watch?v=ogGurAu3U2M&feature=c4-

overview&list=UU7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ (zie: 1:32:00 tot 1:35:00)  

http://verdrukking.wordpress.com/category/paus-franciscus/ 

http://www.rosarymart.com/pope-francis-gifts.html/
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=b3ukDk-o4SZk-M%253A%3BK5kyGRRXlwub3M%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.com%252Fi_heart_pope_francis_tshirt-r0d247ae289b04da8ac5027d4e5a43732_8nai4_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.com%252Fpope%25
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=b3ukDk-o4SZk-M%253A%3BK5kyGRRXlwub3M%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.com%252Fi_heart_pope_francis_tshirt-r0d247ae289b04da8ac5027d4e5a43732_8nai4_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.com%252Fpope%25
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=b3ukDk-o4SZk-M%253A%3BK5kyGRRXlwub3M%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.com%252Fi_heart_pope_francis_tshirt-r0d247ae289b04da8ac5027d4e5a43732_8nai4_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.com%252Fpope%25
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=b3ukDk-o4SZk-M%253A%3BK5kyGRRXlwub3M%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.com%252Fi_heart_pope_francis_tshirt-r0d247ae289b04da8ac5027d4e5a43732_8nai4_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.com%252Fpope%25
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=b3ukDk-o4SZk-M%253A%3BK5kyGRRXlwub3M%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.com%252Fi_heart_pope_francis_tshirt-r0d247ae289b04da8ac5027d4e5a43732_8nai4_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.com%252Fpope%25
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=b3ukDk-o4SZk-M%253A%3BK5kyGRRXlwub3M%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.com%252Fi_heart_pope_francis_tshirt-r0d247ae289b04da8ac5027d4e5a43732_8nai4_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.com%252Fpope%25
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=fIAySBpwxDSRjM%253A%3BtpssdqHTbUdXeM%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.co.uk%252Fpope_francis_i_says_relax_tee_shirts-r65f0572cb3ba452aab7eab40d50cb1ea_8nam7_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.co.u
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=fIAySBpwxDSRjM%253A%3BtpssdqHTbUdXeM%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.co.uk%252Fpope_francis_i_says_relax_tee_shirts-r65f0572cb3ba452aab7eab40d50cb1ea_8nam7_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.co.u
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=fIAySBpwxDSRjM%253A%3BtpssdqHTbUdXeM%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.co.uk%252Fpope_francis_i_says_relax_tee_shirts-r65f0572cb3ba452aab7eab40d50cb1ea_8nam7_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.co.u
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=fIAySBpwxDSRjM%253A%3BtpssdqHTbUdXeM%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.co.uk%252Fpope_francis_i_says_relax_tee_shirts-r65f0572cb3ba452aab7eab40d50cb1ea_8nam7_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.co.u
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=fIAySBpwxDSRjM%253A%3BtpssdqHTbUdXeM%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.co.uk%252Fpope_francis_i_says_relax_tee_shirts-r65f0572cb3ba452aab7eab40d50cb1ea_8nam7_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.co.u
https://www.google.be/search?q=pope+francis+pectoral+cross&tbm=isch&ei=rLm7U8ygCbCM7Ab434HoCQ#q=pope+francis+t+shirt&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=fIAySBpwxDSRjM%253A%3BtpssdqHTbUdXeM%3Bhttp%253A%252F%252Frlv.zcache.co.uk%252Fpope_francis_i_says_relax_tee_shirts-r65f0572cb3ba452aab7eab40d50cb1ea_8nam7_324.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.zazzle.co.u
https://www.google.be/search?q=mass+bergoglio+street&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lci7U9_ZEYWM4gT54IHYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#q=t+shirt+pope+francis&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.be/search?q=mass+bergoglio+street&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lci7U9_ZEYWM4gT54IHYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#q=t+shirt+pope+francis&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.be/search?q=mass+bergoglio+street&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lci7U9_ZEYWM4gT54IHYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#q=t+shirt+pope+francis&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.be/search?q=mass+bergoglio+street&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lci7U9_ZEYWM4gT54IHYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#q=pectoral+cross+pope+francis+sale&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.be/search?q=mass+bergoglio+street&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lci7U9_ZEYWM4gT54IHYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#q=pectoral+cross+pope+francis+sale&tbm=isch&imgdii=_
https://www.google.be/search?q=mass+bergoglio+street&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lci7U9_ZEYWM4gT54IHYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#q=pectoral+cross+pope+francis+sale&tbm=isch&imgdii=_
https://www.youtube.com/watch?v=f-aU8PgmaL8
http://kavlaanderen.blogspot.be/2014/06/corpus-domini-in-rome-eerder-en-op-19.html
http://valseprofeet.wordpress.com/2014/06/22/corpus-domini-franciscus-versus-benedictus-xvi/
http://valseprofeet.wordpress.com/2014/06/22/corpus-domini-franciscus-versus-benedictus-xvi/
https://www.youtube.com/watch?v=UXCIkspGf5s
https://www.youtube.com/watch?v=FVj4fb6BCu0
http://www.lastampa.it/2013/12/02/blogs/san-pietro-e-dintorni/fatimiti-il-papa-eretico-ZS1TdNAFVQADKWBGaiLqyK/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/12/02/blogs/san-pietro-e-dintorni/fatimiti-il-papa-eretico-ZS1TdNAFVQADKWBGaiLqyK/pagina.html
http://radiospada.org/2013/11/il-rev-paul-kramer-considera-pubblicamente-la-sede-vacante/
http://eponymousflower.blogspot.be/2014/05/fire-in-grotto-of-nativity-in-bethlehem.html
http://eponymousflower.blogspot.be/2014/05/fire-in-dormition-abbey-near-upper-room.html
http://www.katholisches.info/2014/05/28/brand-in-der-geburtsgrotte-in-bethlehem/
http://www.youtube.com/watch?v=ogGurAu3U2M&feature=c4-overview&list=UU7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ
http://www.youtube.com/watch?v=ogGurAu3U2M&feature=c4-overview&list=UU7E-LYc1wivk33iyt5bR5zQ
http://verdrukking.wordpress.com/category/paus-franciscus/
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https://www.google.be/search?q=mass+bergoglio+street&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=lc
i7U9_ZEYWM4gT54IHYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1920&bih=985#q=bergoglio+street+mas
s+&tbm=isch&imgdii=_ 

 

Hoofdstuk 6: Vrijmetselarij 

http://eponymousflower.blogspot.be/2013/03/bnai-brith-memorial-liturgy-in.html 

http://www.katholisches.info/2013/03/22/bnai-brith-gedenkliturgie-in-kathedrale-von-buenos-

aires-mit-kardinal-bergoglio/ 

https://www.bnaibritheurope.org/bbeurope/en/what-we-do/public-policy/375-bnai-brith-

welcomes-pope-francis 

http://rotaryba.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Francisco1.jpg 

http://rotaryba.com.ar/?p=3402#more-3402 

http://www.rotaryfirst100.org/history/famous/honorary.htm#.Ux8pliyA2Uk 

http://www.infowars.com/bill-gates-and-47500-cases-of-paralysis/ 

http://www.frankdevlyn.org/endpolio/download.htm 

http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1480/klubber/rotaryeclub1480denmark/presentation

s/rotaryingeneral/foodplantsolution/ 

http://www.unfoundation.org/what-we-do/partners/organizations/rotary-international.html 

http://www.vergadering.nu/boekhoekstraketen.htm 

http://www.stichting-promise.nl/artikelen/sekten/vrijmetselarij-een-boekje-open-over-de-
odd-fellows.htm 

Hoofdstuk 7: Taoïsme 

http://www.perfil.com/protagonistas/Francisco-va-a-vivir-hasta-los-140-aos-dice-su-medico-

chino-20130407-0080.html 
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