
Laten wij even nadenken over dit volksbedrog, dat er kwam via de religieuze 

kerkwetten, en doorgedrongen in de traditionele opvoeding van het Babels 

christendom. Velen ouderen kennen mogelijks nog de paasplicht. In de kerkelijke 

rechtspraak van 1570 deel I kunnen wij even lezen, dat bij het verzuimen van de 

paasplicht, het biechten, een boete stond van 20 gulden! Dit werd later herleid tot 

kleinere boeten als in Antwerpen. Dit schrijven wij als inleiding.  

Wat leerde God om de mensen vergeving van zonden te schenken? 

Zeker geen biecht welke niet in Gods woord staat, maar is ontstaan nadat de 

Chaldeeuwse priesters uit het mysterieuze Babylon vluchten, en zich vestigden rond 

Rome met invloed. Deze priesters hadden de sleutel van de mythologie van het oude 

Babylon. Het idee over de biecht werd wereldwijd bekend. Zo ontstond later het 

bouwen van de geheimzinnige biechtstoel. Alleen God kan alle zonden vergeven, 

enkel ongeloof kan en zal niet vergeven worden. Priesters kunnen geen zonden 

vergeven. 

Johannes 20:23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; 
wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. 

Deze tekst werd gebruikt alsof de apostelen macht hadden gekregen zonden te 

vergeven. Zij ontvingen de H. Geest na Pinksteren. De context spreekt over het 

uitzenden en verkondigen door de apostelen van het evangelie. Wie luisterden naar 

de apostelen en zich bekeerden, werden hun zonden vergeven. Wie niet wilden 

luisteren en  hen geloven, bleven in hun zondig leven doorgaan.  

GOD WIL GEEN BIECHT, MAAR WEL BEKERING! 
 

Vergeving van zonden dient verkondigd te worden! Iemand die bidt na 
zelfonderzoek en zijn zonden persoonlijk belijdt aan God met eerlijk spijt en berouw, 
is iemand die zich bekeert! Hij zal zegen ontvangen en een ongekende blijdschap! 
 

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur 
en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het 

verborgene ziet, zal het u vergelden. (Matth.6:6) 



 
Hij krijgt ook geloofszekerheid dat zijn zonden zijn vergeven, want Jezus droeg zijn 
straf.  Hij zal beginnen in Bijbels licht en raad te leven. Hij is een nieuw mens 
geworden, geboren uit “water” (de Bijbel) en Geest. (Ontving Gods Geest) (Joh.3:5)  
 
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit 
water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 

Goede werken kunnen nooit tot vergeving van zonden leiden! De oorbiecht was een 
aanleiding om mysterieus te heersen over het geweten van de mensen, rijk of arm. 
Daaruit kwam er ook een morele gebondenheid. Het Babels biechtgeheim is on-
Bijbels onbetrouwbaar, want paus, bisschoppen of priesters zijn ook zondaars, al 
genoeg bewezen. Er komt een ander priesterschap, de echte gemeente van 
Christus. (1 Petr.2:5)  

Want de slaaf, die in de Here geroepen werd, is een vrijgelatene des Heren; evenzo is hij, 
die als vrije geroepen werd, een slaaf van Christus. Gij zijt gekocht en betaald. 1 

Korintiërs 7:23 Weest geen slaven van mensen. 
 

 Een non kwam eens tot levend geloof. Zij was 
haar zonden gaan biechten. Zij had en kreeg 
geen zekerheid van vergeving, haar geweten 
bleef haar achtervolgen. Zij bad persoonlijk tot 
God met berouw, en geloofde in het offer van 
Jezus. Ze werd blij en gelukkig, en verliet de 
dochter van Babel of de kerk van keizer 
Constantijn. De gedwongen kinderdoop was en 
is nog steeds een traditionele demonische 
valse leer. Vele leringen van het oude Babel 

zijn binnengedrongen in het christendom, vandaar een Babels christendom! 

Het mysterieuze Babel 

De apostel Paulus waarschuwde toen al voor een vals christendom met vele 

Babelse kenmerken. Zoals Baal, Astarte, celibaat van Cybele, enz. Er zou veel 

misleiding en dwalingen komen voor wie discipel van Jezus wilde worden. Het 

mysterieuze nieuwe Babel met de aankomst van de wetteloze of antichrist, ontstond 

al in de schoot van de V.N. door satanische invloed. De nieuwe Nimrod komt eraan 

met een nieuwe wereldorde, na de geheime ontsnapping, de opname van de 

wedergeboren christenen.  Let op het mysterieuze, geheime karakter van de 

wetteloosheid.  

2 Tessalonicenzen 2:7 Want het geheimenis (het mysterieuze) der wetteloosheid 
is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog 

weerhoudt, verwijderd is. 
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