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Voorwoord 
 
De heftige tegenstand tegen Jezus’ optreden en leer van de kant van de 

Schriftgeleerden en de farizeeën, die uitliep op de Kruisiging van de 

Christus, de Zoon van God,zien we de gehele geschiedenis door 

voortleven in de deze bloedige vervolgingen van de Kerk, het Mystieke 

Lichaam van Christus. 

Naast het Joodse geloof van het Oude Testament, dat is: van de Wet van 

Mozes en de Profeten, bestond en bestaat er een streven naar een nieuwe 

wereldorde, een politieke eenheid onder de Joodse Messias, een 

afstammeling van koning David, met Jeruzalem als hoofdstad. 

Daartoe behoort ook de eenheid van alle godsdiensten onder leiding van 

het Vaticaan, dat nu door de kerkvijand wordt beheerst. Om de Kerk van 

Christus te vernietigen moest het pausschap worden veranderd en 

moesten de sacramenten ongeldig worden gemaakt. Dat is helaas door het 

onwettige 2de Vaticaans Concilie (1962-65) werkelijkheid geworden. 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

 

‘Van de tijd dat het Dagelijkse Offer zal worden gestaakt en de ontzettende 

gruwel wordt opgericht, zullen er 1290 dagen verlopen. Zalig, die ook dan 

nog volhardt...’ (Daniël 12,11-12) 

 

‘Wanneer gij de Gruwel der ontheiliging, waarvan de profeet Daniël heeft 

gesproken, in de heilige plaats zult zien staan – die het leest, opgelet! Laat 

hen die in Judea zijn naar de bergen vluchten....’ (Matheüs 24,15-16) 
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1   De kerkvijand en de Liturgiehervorming 

 

 

De ware Kerk van Christus heeft een doodsvijand. Deze maakt zich sinds 

vele tot gewillige werktuig van de duivel. Daarom heet zij in de Geheime 

Openbaring ofwel Apocalyps van Johannes de Synagoge van Satan (Apoc. 

2,9). Deze vijand noemt zichzelf de Tegenkerk. 

God heeft de Rooms-Katholieke Kerk gesticht door zijn Eniggeboren Zoon 

Jezus Christus. Gesticht heeft Hij haar om alle mensen, die bij haar 

binnentreden, van het eeuwige verderf te behoeden en zalig te maken. 

Satan heeft daaroverheen zijn Tegenkerk gesticht. Gesticht heeft hij haar 

door die vreselijk koppige Joden, die de hun beloofde en tot hen gezonden 

Wereldverlosser vol haat gekruisigd hebben en Zijn Kerk vanaf het begin 

fel vervolgden. Gesticht heeft hij haar om de ware Kerk van Christus te 

vernietigen en zo alle mensen in de eeuwige Hel te storten. 

De Ware Kerk van Christus bemiddelt voor haar gelovigen het Eeuwige 

Heil: 

- door het Heilige Geloof,  

- door gehoorzaamheid aan de hoogste, zichtbare Plaatsbekleder van 

Christus, de Paus,  

- door de Heilige Sacramenten.  

 

Deze drie horen onafscheidelijk bij elkaar. Waar één van die drie 

ontbreekt, daar bestaat de ‘ware Kerk van Christus’ niet meer. 

Om de Kerk in het hart te treffen moesten Satan, de boze vijand en zijn 

Tegenkerk er altijd op uit zijn, minstens een van die drie wezenlijke 

bestanddelen af te schaffen of te vervalsen. Daarbij betekent ‘vervalsen’ 

uiteindelijk hetzelfde als afschaffen. Vervalste wijn is geen wijn meer; en 

vals geld is geen geld! 

Volgens de absolute en nadrukkelijke belofte van de goddelijke 

Barmhartigheid waakt Gods goede Voorzienigheid feilloos, opdat de 

Poorten der Hel ongeacht haar ontzettende woede, Zijn Heilige Kerk in haar 

Wezen nooit kan vernietigen. Wel echter kan zij haar talloze zielen 

afhandig maken, ja, zelfs hele landen en naties van haar losscheuren. 

De eerste succesvolle aanval van de Hel richtte zich tegen de gehoorzame 

onderwerping aan de Plaatsbekleder van Christus op aarde. Die eindigde 
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in het jaar 1045 met de losscheuring van bijna heel Oost-Europa en Azië 

van de Katholieke Kerk. 

De tweede overwinning van Satan en zijn Synagoge was de West-Euro-

pese Reformatie van het Avondland. Vanaf 1517 werden binnen enkele 

jaren zelfs al de drie Wezensbestanddelen van de Katholieke Kerk 

verworpen. Want de aanhangers van Martin Luther, Ulrich Zwingli, 

Johannes Calvijn en Thomas Cranmer mochten zich nog wel trots 

evangelisch noemen, toch hadden zij als ketters vele punten van het 

Katholieke Geloof afgezworen, vervalsten bovendien zes van de zeven 

heilige Sacramenten en maakten zich ook nog los van Rome en de Paus. 

Door beide ‘overwinningen’ van de Hel, had de ware Kerk van Christus 

weliswaar buitengewoon veel leden verloren, maar aan haar wezenlijke 

Kern hebben zij niet kunnen komen. Zij herstelde zich van deze 

tegenslagen wonderlijk wel, dank zij het goede Concilie van Trente (1564-

1570), dat een opbloei van het katholiek leven (contra-reformatie) tot gevolg 

had. In de – dank zij de reeds vermelde goddelijke Belofte – vergeefse 

moeite het Verlossingswerk van de Eniggeboren Zoon van God ten slotte 

toch nog als geheel te ruïneren, kwamen Satan en zijn intussen 

buitengewoon versterkte Tegenkerk met het sinistere plan voortaan hun 

ondergrondse gewroet nog veel zorgvuldiger te verhullen dan ze tot nu 

toe hadden gedaan. Ze wilden het Huis van God heel geleidelijk van binnen 

uit tot hun antichristelijke en aan Satan onderdanige Synagoge 

ombouwen. Daarbij moesten de uiterlijke façade en de burcht (Vaticaan) 

blijven voortbestaan, opdat mogelijkerwijze geen enkele Katholiek de 

verwoesting zou merken.  Zij wilden dus alle drie Wezensbestanddelen 

van de Katholieke Kerk zo geraffineerd vervalsen – en zo afschaffen, 

eventueel vernietigen, dat niemand het bedrog zou merken. 

Met de afschaffing van de Heilige Sacramenten waren ze bij de Reformatie 

precies zo te werk gegaan. Deels in Duitsland, waar immer nog zich 

priester wanende en als zodanig geklede leken soms nog jarenlang 

‘heilige’? missen lazen en ‘biecht’ hoorden. Geraffineerder nog in 

Engeland, waar de namen en sacramenten bleven bestaan, maar toch 

geleidelijk van hun katholieke betekenis werden ontdaan en zeer in het 

geniep van hun geldigheid werden beroofd. Desondanks was het bedrog 

toen nog betrekkelijk gemakkelijk te doorzien geweest, want de 

afschaffing van de Sacramenten en de ketterse omvorming van het 

Katholieke Geloof gebeurden op het Europese vasteland heel brutaal en 
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openlijk, terwijl de geraffineerd ingekaderde Engelse Reformatie zich als 

onkatholiek en antikatholiek bewees door haar directe afwijzing en 

bestrijding van het Pausschap. 

Hoe daarentegen de, - door niets vermoedende katholieken – perfecte 

verwoesting van de Kerk eruit moest zien, en hoe dat tezijnertijd in zijn 

werk zou gaan, dat hebben diep in de geheime krochten van de Hel 

ingewijde leden van de Synagoge van Satan reeds in de 19deeeuw 

nauwgezet uitgewerkt en voorspeld: een valse tegenpaus zou krachtens zijn 

schijnbare gezag zowel het Katholieke Geloof als ook de Katholieke 

Sacramenten vervalsen!  

Hier eerst een citaat uit een leidinggevend document van de Italiaanse 

club van kerkvijanden Alta Vendita uit het jaar 1819:  

 

‘...Om dus een Paus te krijgen van de vereiste snit, naar onze behoeften, zoals wij 

die willen, moeten we een generatie lang naar de toekomst werken, naar een clerus, 

waaruit een paus komt, waarvan wij dromen....In een paar jaren zal deze jonge 

clerus in alle posities worden ingezet. Zij zullen regeren, rechtspreken, zij zullen 

de staatsraad- (kardinalencollege) vormen, en geroepen zijn de Paus te kiezen, die 

regeren zal en deze Paus zal eveneens zoals de meesten van zijn tijdgenoten 

noodzakelijk van onze grondbeginselen doordrongen zijn, die wij kort daarna in 

omloop zullen brengen... Laat de clerus achter onze banieren marcheren, terwijl zij 

denkt steeds achter de banier van de Sleutel van Petrus te lopen... Er zal een 

Revolutie in Tiara en Koorkap ontstaan, die met het kruis en de banier in de ene 

hand marcheert en met de andere de revolutie preekt, die slechts een beetje 

aangewakkerd moet worden om de wereld aan alle vier hoeken in brand te zetten.’ 1 

 

Deze tekst stamt van een stapel geheime documenten van de loge Alta 

Vendita.  Deze documenten werden door een rouwmoedig in de schoot van 

de Kerk teruggekeerd lid van deze luciferisch geïnspireerde loge 

organisatie – zoals de Kerk het in zulke gevallen uitdrukkelijk verlangt! - 

aan het Vaticaan overgegeven. Paus Pius IX liet de echtheid van de 

documenten onderzoeken en belastte de franse geleerde Crétineau-Joly 

met de publicatie ervan.  

                                                 
1 J. Vennari, The Permanent Instruction of the Alta Vendita, Tan Books, [1999](bij ons verkrijgbaar) 
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In de tweede helft van de 19de eeuw onthulde de radicaal naar de 

Synagoge van Satan afgevallen voormalige kanunnik Rocca (+1893) 

profetisch de voortzetting van de verwoestingsplannen van de kerkvijand:  

‘Ik geloof, dat de godsdienst, zoals zij in haar Liturgie, het Ceremonieel, het 

Rituaal en de voorschriften van de Roomse Kerk beleeft in de nabije toekomst op 

een Oecumenisch Concilie een omvorming zal ondergaan die haar, – doordat zij 

haar de eerbiedwaardige eenvoud van de gouden apostolische tijdperk teruggeeft – 

met de nieuwe tijdgeest en de moderne beschaving in harmonie brengt.’2  

Dezelfde verraderlijke geestelijke schreef op een andere plaats: ‘De ‘nieuwe 

kerk’, die wellicht niets meer van de scholastieke Leer en van de oervorm van de 

vroegere Kerk zal kunnen bewaren, zal toch niettemin door Rome de wijding en de 

canonieke Jurisdictie ontvangen.3  

Het door Rocca voorspelde Oecumenische Concilie, dat ook inderdaad de 

hele Mis en de Sacramentenliturgie met de moderne tijd in harmonie 

besloot te brengen, werd door de ‘pausen’ Johannes XXIII (Angelo 

Roncalli) en Paulus VI (Giovanni Battista Montini) doorgevoerd. 

Laatstgenoemde gaf dan ook nog de canonieke jurisdictie. 

Welnu – beide ‘pausen’ waren ingeschreven leden van de Vrijmetselarij. 

Onaangevochten door het door de vrijmetselarij geregeerde Mexico 

plaatste  het grote weekblad Proceso op 12 oktober 1992 een bom. Op 

pagina 6 tot 8 publiceerde Elias Chaves een lang artikel, dat in wezen uit 

letterlijk geciteerde betogen van een man van aanzien stamde en na 

tientallen jaren openbaar werd. Carlos Vazques Rangel, Groot 

Commandeur van de Opperste Raad van de Mexicaanse Vrijmetselarij en 

President van de Nationale  Confederatie van Liberale Organisaties liet 

zich tegen het einde van zijn openbare functie een uitvoerig interview 

afnemen. Daarin deed hij op bladzijde 8 de volgende hoogst 

merkwaardige mededeling: ‘In Parijs werden op dezelfde dag de profaan 

(vrijmetselaarsterm voor ‘niet-vrijmetselaar’) Angelo Roncalli (Johannes XXIII) 

en de profaan Giovanni Montini (Paulus VI) ingewijd in de verheven geheimen 

van de broederschap. Het was aldus dat veel dat bereikt werd op het concilie 

gebaseerd was op vrijmetselaarsprincipes.’4 

 

 

                                                 
2 Mgr. R. Gruber, Athanasius und die Kirche unserer Zeit - zu seinem 1600. Todestag, Abensberg 1973 

3 Idem 
4
 John Kenneth Weiskittel, Freemasons And The Conciliar Church, in: The Athanasian, Afl. XIV, Nr. 4, Juni 1993  

http://www.kathpedia.com/index.php?title=Athanasius_von_Alexandrien
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Vanaf 1964 liet Paulus VI zich nu en dan fotograferen met de Ephod van 

de Joodse (oudtestamentische) Hogepriester. Deze Ephod wordt ook nu 

nog in de hogegraadvrijmetselarij van de Schotse ritus gebruikt. 

Twee duidelijke foto’s van Paulus VI In de officiële krant van het Vaticaan, 

de Osservatore Romano, kunnen in het boek Pas op! – Wolven in schaapskleren 

worden bekeken.5  

De eigenlijke architect van de liturgiehervormingen was de door de 

vrijmetselaar ‘Paus’ Giovanni Battista Montini benoemde Annibale Bugnini. 

Toen deze als vrijmetselaar ontmaskerd werd,  moest Paulus VI Bugnini 

laten vallen. Toch heeft dat hem niet in het minst gehinderd de 

zogenaamde liturgiehervorming erdoor te jagen!  

Beschouwen we nu in bijzonderheden het verwoestingswerk van deze 

vrijmetselaarpaus van joods-antikatholieke afkomst op het gebied van de 

Heilige Sacramenten. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 J. Rothkranz, Vorsicht – Wölfe im Schafspelz, Dürach, Verlag Anton Schmidt 
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2   De Bisschopswijding 
 

 

Het allerbelangrijkste sacrament is de Bisschopswijding, want van de 

Bisschop  hangen alle overige Sacramenten af, behalve alleen de Doop en 

het Huwelijk. Maar zelfs de Huwelijkssluiting moet voor een geldig gewijde 

Priester plaats vinden en de gewone Doopbedienaar moet een geldig 

gewijde priester zijn! 

Wanneer men dan het Sacrament van de Bisschopswijding zodanig 

vervalst, dat het zijn geldigheid verliest, dan verliezen mettertijd alle 

Sacramenten hun geldigheid. Want de ongeldig gewijde bisschop wijdt 

ongeldige priesters, dient ongeldig het Vormsel toe en consacreert ook 

ongeldig de Heilige Olieën, zonder welke geen bediening van het Laatste 

Heilig Oliesel meer mogelijk is. De door hem ongeldig gewijde priesters 

kunnen geen geldige Heilige Missen lezen, noch geldig de Heilige 

Communie, de Biecht of het Laatste Oliesel toedienen. Ze kunnen niet één 

keer geldig bij een trouwplechtigheid assisteren. Ze kunnen alleen nog 

geldig dopen, want dat kan iedereen, maar ze zijn dan niet meer de 

normale, maar de buitengewone, abnormale uitdeler van het 

Doopsacrament! 

Satan is, zoals bekend, de beste theoloog. Hij en zijn Tegenkerk wisten ook 

heel precies, waar zij eerst mee moesten beginnen, om de Genadestroom 

van de Sacramenten droog te leggen en dat was bij de Bisschopswijding! 

 

De Bisschop-, Priester- en Diakenwijding was dus het allereerste wat men na 

het Concilie hervormde. Al op 18 april 1968 werd de nieuwe Ritus officieel 

bekend gemaakt en op 1 april 1969 werd zij van kracht! 

  

De Heilige Sacramenten zijn zichtbare Tekenen, die uiterlijk aanduiden wat zij 

innerlijk bewerken: de inprenting van het onuitwisbaar merkteken in de ziel 

en de mededeling van bijzondere Genaden. Bij ieder Sacrament is het het 

Genade aantonende en tegelijk Genade bewerkende teken, dat het 

maatgevende bestanddeel van de Ritus is. 

Dit teken nu bestaat uit twee elkaar aanvullende delen: Materia en Forma. 

Onder Materia verstaat men de rituele handeling, die als teken nog de Forma 
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behoeft. Eerst door de Forma, de daarbij gesproken woorden, krijgt de 

rituele handeling haar exacte betekenis en uitwerking. 

  

Materia is dus dat, wat nog nader bepaald moet worden, Forma is dat wat 

die nadere bepaling levert. Alleen door de eenheid van Materie en Forma 

komt het sacramentele Teken en daarmee de sacramentele Genadewerking tot 

stand. 

  

De Materia van de bisschopswijding is de handoplegging; de Forma is het 

daarbij uitgesproken gebed, dat de nadere betekenis en het doel van deze 

handoplegging tot uitdrukking brengt. 

 

Het Wijdingssacrament wordt in drie verschillende trappen toegediend: 

het Diaconaat, het Priesterschap en het Bisschopsambt. Telkens is de 

Materia dezelfde: de Handoplegging. Pas door de eventuele Forma, het 

gebed dat deze handoplegging begeleidt, wordt duidelijk gesteld, op 

welke wijdingstrap de wijdingskandidaat moet worden verheven; pas uit 

de Forma komt naar voren, of hij een Diaken-, een Priester- of een 

Bisschopswijding ontvangt. De Forma die bij de Materie, ofwel de 

Handoplegging  komt bewerkt dus pas de inprenting van het 

onuitwisbare merkteken en het overdragen van de bijbehorende 

volmachten van zowel een Diaken, een Priester als een Bisschop. 

 

En het is juist deze aangelegenheid die de vrijmetselaar-hervormers ten 

nutte maakten om het Sacrament van de Bisschopswijding te verwoesten 

ofwel ongeldig te maken. Ze lieten weliswaar de Materia ofwel de 

handoplegging bestaan, maar ze verwaterden het bijbehorende gebed ofwel 

de Forma zozeer, dat zij überhaupt niet meer tot uitdrukking brengt of 

iemand nu Diaken, Priester, of Bisschop gewijd wordt! 

  

De overgeleverde, traditionele Latijnse Forma van de Bisschopswijding 

klinkt in vertaling aldus:  

 

‘Voltooi in Uw Priester de volheid van Uw Bediening en bekleed hem met de 

versierselen van de volle verheerlijking en heilig hem door de Dauw van de 

hemelse Zalving. ‘ 
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Daarin wordt dus God aangeroepen. Hij moge een Priester de Volheid van 

Zijn Bediening respectievelijk de versierselen van de volle verheerlijking 

meedelen. Ofschoon het woord Bisschop hier niet voorkomt, is daarmee 

eenduidig de bisschoppelijke waardigheid aangetoond, want alleen de 

Bisschop is immers daartoe bevoegd, de Volheid of de gezamenlijkheid 

van de priesterlijke bediening uit te oefenen, namelijk alle Sacramenten toe 

te dienen.  

 

N.B. Het bisschopsambt omvat zeven functies: de bisschop moet: 

Judicare, oordelen 

Interpretari, het geloof uitleggen 

Consecrare, kerken en altaren wijden 

Ordinare, priesters wijden 

Offerre, Heilig Misoffer opdragen 

Baptizare, dopen 

Confirmare, Heilig Vormsel toedienen. 

 

De nieuwe Forma van de ‘Bisschopswijding’ daarentegen luidt aldus:  

 

‘En stort nu over deze uitverkorene die kracht uit, die van U stamt, de 

voortreffelijke Geest, die U aan uw geliefde Zoon Jezus Christus gegeven hebt, die 

Hijzelf aan zijn Apostelen gegeven heeft, die de Kerk op enige plaatsen als Uw 

Heiligdom opgericht hebben tot onvergankelijke roem en lof van Zijn Naam.’ 

 

Hier wordt enkel over een uitverkorene gesproken, aan wie God de 

‘voortreffelijke geest’ mag instorten, waaronder blijkbaar de Heilige Geest 

te verstaan is. Daaruit blijkt volstrekt niet, dat uitgerekend een Bisschop 

gewijd wordt; want dezelfde Heilige Geest wordt ook de Priester en de 

Diaken bij hun wijding ingestort. Ja, hij komt zelfs bij het Vormsel op 

iedere leek neer! Bovendien is van geen Priesterschap respectievelijk 

priesterlijke bediening meer sprake, zodat volstrekt onduidelijk blijft, wat 

de Heilige Geest concreet te doen heeft. 

Doordat dus de Forma van de hervormde ‘bisschops’wijding de materie, dat 

wil zeggen de handoplegging, niet meer tot een eenduidig teken maakt, 

maar haar met meerduidigheid belast, komt het sacramentele teken niet 

tot stand, en dus ook niet de daaraan beantwoorde sacramentele 

Genadewerking. Hier  wordt absoluut geen Bisschopswijding toegediend! 
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De volstrekt onduidelijke Forma, die juist helemaal geen Forma meer is, 

draagt dus de schuld ervoor, dat de nieuwe ritus van de ‘bisschops’wijding 

in zich ongeldig is. 

 

Al heel gauw na 1965 is echter in de Conciliekerk de Rechtgelovigheid weg - 

op enkele uitzonderingen na - en is de ketterij regel geworden. Ook is de 

persoonlijke bedoeling of intentie van de toediener en ontvanger van de 

‘bisschops’wijding volgens de nieuwe ritus in bijna alle gevallen niet met 

zekerheid vaststellen. Eveneens is onzeker, of zij werkelijk onbewust 

goedwillig handelen, wanneer zij de nieuwe, op zich ongeldige ritus 

benutten. 

 

Vandaar moeten praktisch alle volgens de naconciliaire, hervormde ritus 

voltrokken ‘bisschops’wijdingen als minstens objectief (dit is naar 

algemene inschatting) van een twijfelachtige geldigheid worden geacht. 

Een zeer groot en steeds groeiend aantal daarvan is zelfs met zekerheid 

ongeldig. 

 

Een objectief twijfelachtig toegediend Sacrament is zeker juist even weinig 

waard als een zeker ongeldig toegediend! Want zolang men niet zeker 

weet of iemand werkelijk Bisschop is of niet, mag men zich door hem noch 

het Vormsel noch een heilige Wijding laten toedienen, omdat 

logischerwijze het levensgrote gevaar van ongeldigheid bestaat en zo het 

eveneens grote gevaar van de ontering van deze Sacramenten. Om 

dezelfde reden mag men evenmin een laatste bediening van het Heilig 

Oliesel ontvangen, wanneer de heilige Olie door een twijfelachtige 

bisschop werd gewijd.  

 

Het bewust ontvangen van objectief twijfelachtige Sacramenten bediening 

is een zware zonde! 

 

Een uitzondering daarop vormt alleen het ontvangen van de Biecht of het 

Laatste  Oliesel in acuut stervensgevaar. Zelfs dan mag echter de bediening 

van een Sacrament door een toediener met twijfelachtige wijding of 

twijfelachtige Olie alleen in aanmerking komen, wanneer, vanwege de 

korte voorhanden zijnde tijd geen zeker geldig gewijde 
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Sacramentenbedienaar, en/of geen zeker gewijde Heilige Olie meer te 

krijgen is. 

 

In de Nederlandse vertaling van de verplichte Prefatie bij de nieuwe 

‘Bisschops’wijding staat het volgende over de volheid van het 

priesterschap: 

 

‘Om overeenkomstig Uw6 opdracht, 

1. de zonden te vergeven, 

2. naar Uw beschikking ambtsdragers aan te stellen7 

3. alle knellende banden verbreken.’8 

 

Onder 2 is van de meest fundamentele functie van de bisschop, namelijk 

priesters wijden, is geen sprake. Verder is het aanstellen van ambtsdragers heel 

eenvoudig een  toewijzen van een administratieve functie, die om het even 

door welk hoofd van een ketterse sekte wordt uitgeoefend. Met deze 

beperkte volmacht komt helaas het beslissende punt niet tot uitdrukking, 

namelijk: de Wijdingsmacht.  

De volmacht om zonden te vergeven heeft iedere gewone priester. De 

bevoegdheid ambten te verdelen is een juridische, en heeft niet direct 

betrekking op de bisschopswijding. Doch er is meer: de werkelijke 

bedoeling van Paulus VI met zijn nieuwe ‘bisschops’wijding was: valse 

oecumene! De nieuwe wijdingen zijn vooral een tegemoetkoming aan de 

Anglicanen. Welnu, Paus Leo XIII heeft op 13 september 1896 de 

anglicaanse wijdingen na diepgaand onderzoek ongeldig verklaard. Dus 

zijn ook de nieuwe wijdingen van de huidige oecumenische Montinikerk 

van Paulus VI ongeldig.  

                                                 
6
 Bedoeld is: Gods 

7 Er is dus geen sprake van wijden 

8 Bijv. excommunicaties op te heffen 
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3   De Priesterwijding 

 

 

De Priesterwijding is meteen met de ‘bisschops’wijding hervormd. Men 

heeft, anders dan bij de ‘bisschopswijding’, hier uit de Overgeleverde Forma 

enkel één enkel woordje uitgewist of weggelaten. De eerste zin van de 

Forma luidt aldus: 

 

‘Geef, bidden wij U, almachtige Vader, dezen Uw dienaren de 

waardigheid van het priesterschap.’ 

 

Het op deze plaats in het Latijn gebruikte woord voor priesterschap, 

presbyterium, is eenduidig, want het betekent precies en uitsluitend de 

tweede, tussen diaconaat en episcopaat staande trap van het 

Wijdingssacrament. Derhalve voldoet deze eerste zin van de Forma in het 

Latijn om het Sacrament te bewerkstelligen. 

Wordt dus de hervormde ritus van de priesterwijding door een vast en 

zeker geldig gewijde bisschop in de Latijnse originele uitgave toegediend, 

dan is de priesterwijding geldig. 

Nu bestond echter het waarachtige revolutionaire van de Liturgie- en 

Sacramentenhervorming van Paulus VI juist daarin, dat hele riten uit de 

bindend verplichte Latijnse tekst in allerlei moderne talen werden 

vertaald. Tot aan de naconciliaire hervorming was er (met uitzondering 

van de geünieerde Oosterse Kerken) op de hele wereld slechts één enkele 

ritus van de priesterwijding: de Latijnse. Vanaf de hervorming is er een 

viertal riten van de priesterwijding in de landstaal, die de Latijnse ritus 

praktisch volledig verdrongen heeft en vervangen. 

Dat zou nog niet zo erg geweest zijn, wanneer de vrijmetselaar-hervormers 

niet de gelegenheid van de vertaling hadden aangegrepen om de 

Sacramentenriten volledig ongeldig te maken! Ze hebben   ervoor gezorgd, 

dat op het laatst bij de vertaling de toenmalige sacramentele Forma 

meerduidig en daarmee ongeldig werd, terwijl ze dat niet in de Latijnse 

originele tekst geweest was. 

In de Traditionele Ritus van de priesterwijding zegt de bisschop tegen de 

ordinandus (de wijdeling) bij de overhandiging van de kelk en pateen:  
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‘Accipe potestatem offerre Sacrificium Sanctum pro vivis et defunctis’9  

 

Daarmee werd hij Sacerdos in Aeternum Secundum Ordinem Melchisedech, 

priester tot in Eeuwigheid volgens de Orde van Melchisedech.   

 

De nieuwe ritus laat de ‘potestatem’, de macht, weg, alsook ‘heilig’, en de 

levenden en de doden: 

 

‘Laat onze Heer Jesus Christus, die de Vader gezalfd heeft door de heilige Geest en 

door kracht, je geleiden, zodat je het offer mag aanbieden aan God en het 

Christelijke volk mag heiligen.’ 

 

Wat de Biecht betreft zei de oude ritus: 

 

‘Ontvang de Heilige Geest; wiens zonden je zult vergeven zullen ze 

vergeven zijn, en wiens zonden je niet vergeeft, zullen niet vergeven zijn.’ 

 

De nieuwe ritus doet alsof de Biecht niet bestaat en geeft geen 

vergevingsmacht. 

  

Op grond van de Novus Ordo wijding is de taak van de ‘priester’: de 

Blijde Boodschap verkondigen, leiding geven aan het volk van God en 

voorgaan in de viering van de eucharistie. 

In de oude ritus legt de bisschop uit wat de priester moet doen: 

‘Geliefde zoon, je gaat nu gewijd worden tot de dienst het ambt van het 

Priesterschap. Streef ernaar het waardig te ontvangen, en wanneer je het 

ontvangen hebt, de plichten ervan zonder smet te vervullen. De priester 

wordt gewijd om het Misoffer op te dragen, te zegenen, te gidsen, te 

preken en te dopen. Met groot ontzag moet men opgaan naar een zo hoge 

staat.’ 

Volgens de nieuwe ritus wordt het ‘priester’schap als volgt uitgelegd door 

de ‘bisschop’: 

                                                 
9
 Ontvang de Macht het Heilige Misoffer op te dragen voor levenden en overledenen 
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Mijn zoon, je gaat nu de ordo van het presbyteraat ontvangen. Je moet je 

krachten aanwenden voor de plicht van onderwijzen in de naam van 

Christus, de Hoofdleraar. Deel met het mensdom het woord van God dat 

je met vreugde ontvangen hebt. Bemediteer de wet van God, geloof wat je 

leest, onderwijs wat je gelooft, en breng in praktijk wat je onderwijst… In 

de gedachtenis aan de dood en verrijzenis moet je je hard inspannen om te 

sterven aan de zonde en te wandelen in het nieuwe leven van Christus.’ 

Nog vele verschillen tussen beide riten maken duidelijk: de Novus Ordo 

‘priester’ staat niet aan het Altaar in dienst van Christus, de Eeuwige 

Middelaar tussen God en de mensen, maar als voorganger  achter de tafel 

in dienst van de geloofsgemeenschap. Het volk van God regeert en het 

volk van God celebreert. In geen enkel opzicht kan dit moderne 

‘priesterschap’ gelijkwaardig worden gesteld aan of zelfs verbonden 

worden met het echte Sacramentele Priesterschap van Christus. Dat 

priesterschap is goddelijk en komt van: Boven.10 

 

 

 

 

4   Het Altaarsacrament en Heilig Misoffer 

 

 

In de heilige Transsubstantiatie ofwel de Wezensverandering wordt het 

Kruisoffer van Christus op het Altaar op onbloedige wijze hernieuwd en 

ook het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig gesteld, en later toegediend 

bij de Heilige Communie. Is de consecratie ongeldig, dan wordt er geen 

Misoffer voltrokken. Dan komt er ook geen Sacrament tot stand en dan 

kan daarop ook geen echte heilige Communie worden toegediend. Op het 

Altaar en in het Tabernakel is dan slechts gewoon brood… 

De vrijmetselaar-hervormers hebben de overgeleverde heilige 

Consecratiewoorden weliswaar gering veranderd, daarbij echter niets 

wezenlijks uitgewist. Ze hebben ook niets toegevoegd wat de Forma van 

het Altaarsacrament meerduidig zou maken of anderszins ongeldig 

                                                 
10

 Zie voor de immense verschillen tussen oud Priesterschap en nieuw ‘priester’schap: H. Vernooy, Het 

Priesterschap van Boven, uitgave Trouw Katholiek 
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Wel zijn de Overgeleverde Woorden van de Forma van het Misoffer en 

Altaarsacrament ingebed in een radicaal veranderde Misritus, die - niet 

weinig toevallig – het Wezen van de Heilige Mis als zoenoffer bijna nergens 

meer duidelijk tot uitdrukking brengt. 

Daarbij gaat het om duidelijk om een godsdienstige maaltijdvergadering. 

Aan de nieuwe ritus beantwoordt kennelijk ook verregaand dat wat men in 

de naconciliaire kerk over zin en betekenis van de nu meestal zo 

genaamde ‘eucharistieviering’ leert of verkondigt.  Het nieuwe Misboek 

heeft, heel anders dan in het traditionele Missaal, geen overgang naar 

geldige consecratiewoorden, maar maakt van de consecratie een verhaal 

met Instellingswoorden. In een hoogst meerduidige ritus worden nu ook de 

consecratiewoorden zelf meerduidig, zodat zij niet meer van zichzelf uit 

de transsubstantiatie bewerken, wanneer zij in het raam van de Novus 

Ordo Mis officieel worden uitgesproken!  

Paulus VI heeft alles wat in zijn macht stond gedaan om de Katholieke Mis 

aan het protestantse avondmaal aan te passen. Als men een tafeldienst 

houdt bidt men niet: ‘Introibo ad Altare Dei’ ofwel ‘Ik zal opgaan naar het 

Altaar van God’ want een tafel is geen Altaar van God. Derhalve is in de 

eucharistieviering van Paulus VI terecht dat gedeelte van de psalm ‘Judica 

me’ (Ps. 42,1-5) afgeschaft.  

Bij een feestelijke maaltijd spreekt een gastheer zijn gasten toe. Vandaar 

dat in de eucharistieviering van Paulus VI de voorzitter een 

begroetingswoord tot de deelnemers kan richten. Wanneer men aan een 

maaltijd deelneemt, dan wendt men zijn gelaat tot de disgenoten. Het is 

dan ook logisch dat de voorganger met zijn gezicht naar de aanwezigen 

staat. Vanzelfsprekend gebruikt men aan tafel de volkstaal. Dus bij een 

eucharistieviering horen geen Gregoriaanse of Latijnse gezangen gezongen 

te worden. Want die zijn gecomponeerd in samenhang met het Altaar. 

 

Heilig Misoffer 

altaar 

offerpriester 

Immaculatam Hostiam 

 

Genade en Waarheid (Joh, 1,14) 

Offer van Abel (Gen.4) 

katholiek 

Novus Ordo eucharistieviering 

tafel 

voorganger 

vruchten der aarden en werk van 

mensenhanden 

leugen en bedrog 

offer van Kaïn (Gen. 4) 

protestants, luthers 
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In de Klassieke Romeinse Liturgie van het Heilig Misoffer verandert niets, 

behalve Brood en Wijn. In de Novus Ordo protestantse maaltijdmis 

verandert van alles, behalve brood en wijn. 

 

 

 

5   Het Doopsel 
 

 

De materia en forma van het Doopsel zijn onveranderd gebleven. In zover 

speelt het voor de geldigheid van dit fundamentele van alle heilige 

sacramenten geen rol. Maar dat uit de rest van de ritus hele exorcismes 

geschrapt zijn,  en dat de betekenis niet meer in de afwassing van de 

erfzonde en de instorting van de Heiligmakende Genade ligt, maar louter 

en alleen op de inlijving bij de gemeenschap van de Kerk, is wel 

veelzeggend. 

Evenwel hopen zich de gevallen op, dat ‘geestelijken’ van de conciliekerk 

de geldige formule van het heilig Doopsel, die ook in de hervormde ritus 

nog luidt 

 

‘Ik doop u in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’ 

 

willekeurig veranderen, zodat geen Sacrament meer tot stand komt. 

 

Wie zich zelf of zijn kinderen willens en wetens door een volgens de 

‘nieuwe’ ritus ongeldig of twijfelachtig gewijde priester laat handelt 

ongeoorloofd en zwaar zondig. Evenzo zwaar zondig en ongeoorloofd 

handelt diegene, die weet heeft van de ongeldigheid en twijfelachtigheid 

van zijn wijding en toch plechtig doopt.  

Objectief gesproken is overigens de actieve voltrekking of 

medevoltrekking van geheel nieuwe sacramenten en misriten over het 

algemeen ongeoorloofd onder zware zonde, ongeacht de geldigheid of 

ongeldigheid in concrete gevallen. Want zij werden allemaal door een 

valse, een ongeldige, een niet-Paus, hervormd, die daartoe duidelijk niet 

de minste bevoegdheid had! Iedere katholiek, die eens tot dit inzicht komt, 
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mag voortaan aan deze nieuwe riten in ieder geval actief noch passief (dat 

wil zeggen door loutere aanwezigheid) deelnemen, tenzij dringende 

familiale of sociale verplichtingen (bijvoorbeeld bruiloft, begrafenis) dit 

onvermijdelijk maken. De juiste, alleen legitieme en daarom tevens 

verplichtende Riten van de ware Rooms-Katholieke Kerk zijn de oude 

Overgeleverde, zoals zij op 7 december 1965 bestonden, toen door de 

sluiting van het ketterse11 concilie Vaticanum II de laatste legitieme Paus 

zijn ambt verloor. 

 

 

 

6   Het Huwelijk 

 

 

Hoewel de ritus van de huwelijksluiting veranderd werd, blijft zij toch 

geldig. Het probleem hier is van een andere aard: het bruidspaar moet 

elkaar het huwelijkssacrament, zoals bekend, voor de bevoegde pastoor 

toedienen, opdat het geldig tot stand komt.  

De pastoor kan alleen een geldig gewijde priester zijn. Voor het merendeel 

zijn de priesters van de conciliekerk geen geldig gewijde priester meer. 

Erger nog: in de hele conciliekerk zijn er helemaal geen wettige diocesane 

bisschoppen meer! Want een rechtmatige diocesane bisschop wordt alleen 

door een wettige Paus benoemd... 

In de conciliekerk is er dus geen ware Paus meer! Want de vrijmetselaar-

paus Paulus VI en alle hem volgende diocesane bisschoppen van de 

wereld hebben hun ambt verloren en nooit meer teruggekregen, doordat 

en sinds zij op het 2de Vaticaans  Concilie op 7 december 1965 de strikt 

ketterse Concilieverklaring over de Godsdienstvrijheid Dignitatis Humanae 

formeel hebben ondertekend en in werking hebben gesteld. Ze hebben 

daarmee een dogma proberen omver te gooien! 

De opvolgers van Paulus VI konden het Pausschap nooit geldig hebben 

verworven. En konden daarom ook nooit geldige bisschoppen benoemen. 

De laatste geldige pastoors waren daarom alle priesters, die op zijn laatst 

tot 7 december 1965 door hun toenmalige bisschop aangesteld waren 

                                                 
11

 Zie o.a. http://catholicapologetics.info/modernproblems/vatican2/Privatican.htm 
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geworden. Dezen zijn nu nagenoeg uitgestorven. Er is geen pastoor meer, 

ten overstaan van wie een huwelijk geldig kan worden gesloten.  

Zijn dan alle huwelijksluitingen in of buiten de conciliekerk ongeldig? 

Nee, want de pastoor assisteert bij de huwelijkssluiting niet speciaal als 

gewijd priester, maar veeleer als officieel vertegenwoordiger van de Kerk. 

Zijn functie is dus in dit geval een kerkrechterlijke. Nu is er een regel in het 

kerkelijk recht (supplet Ecclesia) die zegt, dat op zich ongeldige kerkelijke 

handelingen toch geldig kunnen zijn, wanneer zij gesteld worden omdat 

een algemene dwaling heerst over de (vermeend voorhanden, feitelijke toch 

niet gegeven) rechterlijke bevoegdheid van een kerkelijke ambtspersoon. 

 

Het is daarom in de huidige situatie dringend aan te raden een Katholieke 

Priester van buiten de conciliekerk aan te trekken – een priester dus, die 

volgens de Overgeleverde Katholieke Ritus (van voor 1 april 1969) geldig 

gewijd is. Dit om een ongeldige Huwelijkssluiting te voorkomen.  

 

Als alternatief komen hoogstens nog twijfelvrije geldig gewijde en tegelijk 

rechtgelovige priesters binnen de conciliekerk in aanmerking. Ook al 

bezitten deze priesters weliswaar eenduidig formeel kerkrechtelijk geen 

ambt als pastoor, moeten ze in de actuele ongehoorde crisis van de Kerk 

noodzakelijk kerkrechtelijk als officiële vertegenwoordigers van de ware 

katholieke Kerk worden beschouwd. 

 

 

 

 

7   Een spookkerk 

 

 

 

Niet alleen de concilie katholieken, nee, ook de aan het Geloof trouw 

gebleven randkatholieken of zelfs zij buiten de afvallige conciliekerk 

maken zich veelal wat wijs. Zij bedriegen zichzelf en anderen. Zij doen 

alsof zij nog steeds geldige Missen bezoeken en geldige Sacramenten 

ontvangen. Zelfs intelligente, goed opgeleide, ja theologisch geschoolde 

woordvoerders van bepaalde ‘conservatieve’ of heel ‘traditionalistische’ 
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groeperingen wekken jaar in jaar uit onverdroten de indruk als zou er ten 

aanzien van de novus ordo mis en Sacramenten geen enkel probleem 

bestaan. Velen bestrijden zelfs ronduit, dat willekeurig welke 

ritusongeldig of twijfelachtig zou zijn. Dat is echt spookachtig! 

Een hoogintelligente professor doet al vele jaren in bijna iedere tweede 

uitgave van een streng conservatief theologisch tijdschrift verslag met 

commentaar van iedere misviering, die niet één keer bij benadering de 

gewone reeds twijfelachtige novus ordo mis nabij komt. Hij meent 

daarmee zijn zondagsplicht vervuld te hebben. Daarbij klaagt hij steevast, 

hoe afschuwelijk oneerbiedig er weer eens met het Lichaam des Heren 

wordt omgegaan, hoe verschrikkelijk de ‘celebrerende’ ‘priester’ weer eens 

de consecratiewoorden vervalste, hoe ontstellend weinig nog van het 

Offerkarakter van de Heilige Mis te herkennen was, enzovoort. Maar nog 

geen enkele keer in al die jaren is het bij de professor opgekomen, dat er 

helemaal geen Heilig Misoffer heeft plaatsgevonden, en dat er bij de 

consecratie helemaal niets is veranderd, dus geen transsubstantiatie is 

geweest en dat er helemaal geen Lichaam des Heren tegenwoordig is 

geweest. En dat hij slechts bij een protestantse maaltijdmis is geweest,doch 

niet bij een Katholiek Heilig Misoffer, vol Genade en Waarheid, aan een 

Altaar.  Is dat niet echt spookachtig? 

Hier komt het woord van de Apostel Paulus als een waarschuwing: …en 

daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen geloven; 

opdat allen zullen veroordeeld worden, die de waarheid niet hebben geloofd, maar 

behagen scheppen in de ongerechtigheid…’ (2 Tessalonicenzen 2,11-13) 
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Conclusie 

 

 

Het antwoord op de vraag ‘Zijn de nieuwe Sacramenten in de oecumenische 

Novus Ordo conciliekerk geldig? kan niet anders zijn dan: nee! Het zijn lege 

rituelen zonder Genade en Waarheid. 

Waar de Genadestroom van het Kruisoffer van Christus wordt drooggelegd, 

door vervalsing van de Wijdingen en Heilig Misoffer, daar is het ware 

Katholieke Geloof niet meer te vinden.  

Er zijn heden nog slechts drie Katholieke op de Apostolische Successie 

aansluitende richtingen, die zonder twijfel geldige Bisschopswijdingen 

bezitten, en daardoor het voortbestaan van de heilige Sacramenten 

waarborgen. 

 

1 De Katholieke met Rome geünieerde Oosterse Kerken. Hun 

overgeleverde wijdingsriten zijn onaangetast gebleven en werden niet 

hervormd. 

 

2  De FSSPX ofwel de Sociëteit van de Priesterbroederschap Pius X, 

gesticht door Aartsbisschop Marcel Lefebvre. Let wel: novus ordo priesters 

die zich tot haar ‘bekeren’, worden niet herwijd volgens de oude ritus. 

Gezien het feit dat de Fraterniteit de ‘conciliekerkpausen’ als Katholiek 

erkent, verdient het aanbeveling een uit de Fraterniteit getreden Priester te 

zoeken die de H. Mis non una cum opdraagt (zonder in de canon de 

conciliepaus te noemen). 

 

3. De op Aartsbisschop Pierre-Martin Ngo-dinh-Thuc teruggaande 

Bisschopswijdingen. Aartsbisschop Thuc heeft in 1982 de Heilige Stoel 

openlijk vacant verklaard. De meeste door hem gewijde Bisschoppen 

nemen hun opdracht zeer serieus en wijden geldige Priesters en 

Bisschoppen, waardoor het voortbestaan van de heilige Sacramenten is 

gewaarborgd.  Zij verkondigen het ware Katholieke Geloof en streven naar 

het herstel van het Katholieke Pausschap. Dit betekent ook dat zij 

- de conciliekerk als pseudokerk 

- haar leer als dwaalleer 

- haar paus als pseudopaus 
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- haar bisschoppen als pseudobisschoppen  

- haar ware manipulator, de Synagoge van Satan, ontmaskeren. 

Gezien het feit dat Mgr. Thuc zijn wijdelingen zonder mandaat van de 

Paus hebben gewijd, bestaan er bezwaren tegen zijn wijdingen van de kant 

van gelovigen die niet van zulke wijdingen willen weten). 

 

 

Klaarblijkelijk is de Heer van plan juist door deze armzalige werktuigen 

van de Goddelijke Voorzienigheid de woorden in vervulling te doen gaan: 

‘en de Poorten der Hel zullen Haar niet overweldigen.’ (Matheüs 16,18) 

 

 

 

 

+++ 

 

 

 

Trouw Katholiek bewaart, verkondigt en verspreidt de leer van Onze Lieve 

Heer Jesus Christus en Zijn Kerk, de Rooms-Katholieke Kerk. Het wijst alle 

ketterijen af, dus ook de vergaarbak van alle ketterijen, zoals de H. Paus Pius 

X het modernisme noemt, dat via een machtsgreep tijdens het Tweede 

Vaticaans Concilie sindsdien de leidende ‘theologie’ is van ‘Rome’ en zijn 

‘paus,’ ’bisschoppen,’ en steeds meer ‘priesters.’ Men kan niet katholiek 

zijn én ketter! Hun allen houden wij deze woorden voor van de Heilige 

Paulus in zijn Tweede Brief aan de Thessalonicenzen 2,10-11: ‘... en met 

allerlei misdadige misleiding voor hen, die ten verderve gaan, omdat ze de 

liefde voor de waarheid niet hebben aangekweekt tot hun redding. En 

daarom zendt God hun een kracht ter misleiding, waardoor ze de leugen 

geloven…’ En van het Vierde Lateraans Concilie: ‘Zij die geloof hechten 

aan de leer van ketters, en zij die hen ontvangen, verdedigen of steunen, 

zijn geëxcommuniceerd.’ Ook die van Paus Pius XII: ‘Niet iedere zonde, 

hoe zwaar ook, scheidt door zijn aard de mens zozeer van het Lichaam van 

de Kerk, als schisma of ketterij of geloofsafval‘ (Mystici Corporis).   
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24 

 

 Driekoningenwater gewijd volgens de oude ritus door een Katholiek 

Offerpriester, tegen verpakkings- en verzendkosten. 

 

 

Midden in de 19de eeuw liep de Synagoge van Satan al met plannen rond om 

de genadekanalen van de Kerk, haar heilige Sacramenten, radicaal te 

ontledigen. Deze ‘hervorming’ moest op een toekomstig Concilie volgen, 

dat een revolutie in tiara en koorkap moest worden.  

Dit revolutionaire Concilie heeft intussen plaatsgehad. Snel daarna zijn het 

Heilige Misoffer en de Sacramenten hervormd en ongeldig gemaakt. Deze 

‘hervorming’ is van a tot z het werk van de Tegenkerk. Ze kon niet zonder 

ernstige gevolgen blijven voor de geldigheid van de Sacramenten, de 

genadestromen van het Kruisoffer van Christus. Dwingende argumenten 

wijzen uit, dat de meeste nieuwe sacramenten slechts lege rituelen zijn, 

zonder Genade en Waarheid. Dit wordt in deze kleine brochure begrijpelijk 

en overzichtelijk uiteengezet. Ook de verschrikkelijke gevolgen worden 

niet gebagatelliseerd of veronachtzaamd. Kortom: dit is verplichte lectuur 

voor Katholieken die zich niet langer wat wijs laten maken! 

 

 

 

+++ 
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