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1 Voorwoord 
 
Waarom een zwartboek? Wel, men kan een zwartboek zien als 
een publicatie over een belangrijke misstand. Zoals 
bijvoorbeeld de geschiedenis zich goed leent voor het creëren 
van een zwartboek. 
Dat in dit geval de Rooms Katholieke Kerk (verder aan te 
duiden als RKK) gekozen is komt niet alleen doordat de RKK 
een lange historie heeft van (met hedendaagse ogen bekeken) 
misdadige instandhouding en verbreiding van haar visie op het 
Christendom. Heel duidelijk moge zijn dat het Christendom en 
de RKK niet één en dezelfde zijn. Het oorspronkelijke 
Christendom is onder invloed van op macht beluste leiders 
verworden tot een wrede vervolger van andersdenkenden. 
Hiermee zijn we ook bij de tweede reden van dit boekje 
aangekomen: de heftige kritiek op de islam en haar werkwijzen. 
Werkwijzen die sterk kunnen doen denken aan de tijden van de 
RKK op het toppunt van haar macht. 
Toch is er wel een groot verschil tussen de islam en het 
Christendom: 
- De islam beroept zich in alles in eerste instantie op haar boek 
de koran. Daarin zijn vele verzen opgenomen die aanzetten tot 
het doden van hen die zich niet tot de islam willen bekeren. 
Daarnaast zijn er beloftes van “hemelse” beloningen voor hen 
die vallen in de strijd voor Allah. 
Hier wat voorbeelden uit de vele mogelijkheden. Hier en daar 
nogal onduidelijk en ook wel wat tegenstrijdig: 
Soera 2: 190-193 En strijdt voor de zaak van Allah tegen 
degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. 
Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. En doodt hen, 
waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben 
uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En bevecht 
hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin 
bevechten. 
Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de 
vergelding voor de ongelovigen. Maar als zij ophouden, dan is 
Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol. En bestrijdt hen, 
totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor 
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Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er 
geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de 
onrechtvaardigen.  
Soera 2: 216 Vechten is je geboden ofschoon je er afkerig van 
bent; maar het kan zijn, dat je tegenzin hebt in iets terwijl het 
goed voor je is en het kan zijn, dat je iets behaagt terwijl het 
slecht voor je is. God weet het en jij weet het niet. 
Soera 3: 157-158 En als je voor de zaak van God wordt 
gedood of sterft, zal God's vergiffenis en barmhartigheid zeker 
beter zijn, dan hetgeen zij bijeengaren. En indien je sterft of 
gedood wordt, voorzeker, tot God zul je worden teruggebracht.  
Soera 3: 169 En denkt niet over degenen, die terwille van God 
zijn gedood, als doden. Neen, zij zijn levend en bij hun Heer 
worden hun gaven geschonken.  
Soera 4: 89 Zij wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben 
verworpen, zodat gij aan hen gelijk zult worden. Neemt 
derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak 
van Allah werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt 
hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt; en neemt vriend 
noch helper uit hun midden. 
Soera 4: 95 Diegenen der gelovigen die niets doen, met 
uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die 
met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. 
Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon 
strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft 
Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de 
stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning 
Soera 5: 33 De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en 
Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het 
land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd 
worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de 
andere links, 
worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal 
voor hen een schande in deze wereld zijn en in het 
Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen. 
Soera 5: 54 O, gij die gelooft, neemt de Joden en de 
Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie 
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uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. 
Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet. 
Soera 9:5 doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook 
vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke 
hinderlaag. 
Soera 9: 14 Bestrijdt hen, Allah zal hen door uw handen 
straffen en vernederen. 
Soera 9: 29 Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek 
(de Bijbel), die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch 
voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor 
onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden 
totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij 
onderdanig zijn. 
Soera 47: 4 Wanneer gij de ongelovigen (in oorlog) ontmoet, 
treft dan hun nek en wanneer gij overwinnaar zijt, bindt hen dan 
vast. En indien Allah wilde, had Hij hen Zelf kunnen bestraffen. 
Doch Hij wilde sommigen uwer door anderen op de proef 
stellen. En degenen die terwille van Allah worden gedood, hun 
werken zal Hij zeker niet vruchteloos maken.  
De Koran telt in totaal (de islamitische geleerden zijn het er 
onderling niet over eens) ongeveer 6200 verzen. Hiervan zetten 
er zo’n 350 aan tot haat en doodslag aan. 
De Bijbel weet ook wel wat van doodslag en dan vooral het 
oude testament met ruim 23.000 verzen. 
Het nieuwe testament gaat over Jezus Christus de naamgever 
van het Christendom. Dat omvat een kleine 8000 verzen waarin 
in een 16 tal het woord haat voorkomt. Maar dan niet zoals in 
de koran een aanzetting tot moord en doodslag. Het is dus 
geenszins de bedoeling om het Christendom op één lijn te 
stellen met de islam. 
Met de RKK ligt dat wel wat anders zoals we nog zullen zien. 
Er is nog wel een vergelijking te maken (met een grote mate 
aan voorzichtigheid) die, bij de juiste ontwikkeling, in het 
voordeel van de islam zou kunnen werken. Gaan we er van uit 
dat de islam ca 650 jaar na het begin van onze jaartelling is 
“opgericht” dan bestaat ze nu ruim 1450 jaar. Gaan we met het 
Christendom naar ca het jaar 1450 dan zien we dat het 
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inmiddels tot de RKK is vervallen en dat het heel wat ellende op 
haar naam heeft geschreven: 
Voorbeelden: 
- Ca 1100 - 1275 Kruistochten naar het Heilige land 
- Ca 1210 – 1244 Kruistochten tegen de Katharen 
- Ca 1420 – 1440 Hussieten oorlogen 
- Ca 1300 – 1400 Noordelijke kruistochten Er is meer maar 
dat komen we nog wel tegen 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de RKK toen ze net zo lang bestond 
als de islam nu, ook niet menselijk en niet naar de Bijbel te werk 
ging en zich volop bezig hielen met veroveringen, 
gewelddadige bekeringen en moordpartijen “in naam van het 
geloof”. 
Verschil is duidelijk wel dat het Nieuwe Testament geen 
opdrachten geeft tot moord en doodslag waar de koran dat wel 
doet. 
Er is nog een groot verschil: in islamitische landen wordt hard 
gewerkt aan een atoombom. En reken er maar op dat ze daar 
niet mee stoppen tot ze een voorraad van die dingen zullen 
hebben liggen. In de tijden dat de RKK op veroveringstocht was 
ging dat nog met zwaard, pijl en boog en wat kruitwapens. Nu 
ligt dat echter heel anders met raketten en vliegtuigen zodat 
een echte vergelijking niet te maken is. Als de islam er nog zo’n 
ruime 500 jaar over moet doen voor ze “menselijk” wordt dan 
zal er van de huidige beschaving al niet veel meer over zijn. 
Daar zullen figuren als Obama (hoe kan een land dat zoveel 
geleerden heeft voortgebracht zulk een onnozelaar tot 
president verkiezen zou je kunnen denken maar het gaat in de 
politiek niet om kennis en kunde maar om macht ten grieve van 
de partijkliek die aast op vet betaalde baantjes) en hier te lande 
de Timmermansen (jaarlijks 50 miljoen subsidie aan de op IS 
gelijkende Hamas), de Pechtholds (die Wilders meende te 
kunnen aanspreken op nazi-elementen onder zijn volgers), de 
Samsons (Nederland is in staat 200.000 vluchtelingen op te 
vangen, bijna vier keer zoveel als er in 2015 arriveerden – wel 
voor zorgen. Inmiddels heeft zijn “geloofsgenoot” Timmermans 
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toegegeven (hoe bestaat het) dat 60% geen vluchtelingen zijn 
op basis van oorlog. 
 
Ook het veel besproken misbruik van vooral kinderen door 
RKK-geestelijken komt aan bod maar is in dit werkstuk niet de 
hoofdzaak. Het gaat hier vooral om de wereldlijke macht die de 
RKK heeft gepoogd te vestigen door het voeren van wrede 
oorlogen die vergeleken kunnen worden met de daden van 
Stalin en Hitler. 
Verwacht niet dat dit werkje een totaaloverzicht geeft van alle 
misstanden in de RKK. Zo’n overzicht zou wel een tiental dikke 
pillen vergen. Plaatselijke vergrijpen door lagere geestelijken 
zullen nauwelijks tot niet aan bod komen. Hier kunt u alleen wat 
grote lijnen verwachten met wat uitgebreider voorbeelden. 
Vooral een RKK-volgeling zou moeten weten wat de RKK op 
haar geweten heeft en waar ze noch immer geen afstand van 
neemt. 
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2 Wat begrippen en uitleg 
Meest specifiek RKK, maar niet allemaal. Vooral bedoeld voor 
de niet tot de RKK behorenden. 
Dit is zeer zeker geen “cursus RKK” maar alleen bedoeld om 
wat inzicht te krijgen wat er in die Christelijke richting omgaat. 
De begrippen worden niet in een bepaalde volgorde gegeven. 
 

 
Afb. wikipedia 
De kleinste staat ter wereld: Vaticaanstad. 
 
- Paus 
Dit is een van de titels van het hoofd van de RKK.  
In de middeleeuwen werd er ook mee bedoeld: van apostel 
Petrus de macht ontvangen hebbend. De regeerperiode van 
een paus, meestal levenslang, wordt pontificaat genoemd. 
De RKK durft nogal wat aan met haar beweringen omtrent de 
paus. Zo heeft hij de titels “Plaatsbekleder van Jezus Christus 
op Aarde” en “opvolger van de heilige Petrus”. Daarnaast is hij 
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bisschop van Rome, hoofd van de RKK en is hij staatshoofd 
van de kleinste staat ter wereld: Vaticaanstad. 
In de uitoefening van zijn functie wordt de RKK-leider binnen 
het Vaticaan bijgestaan door de organen en instellingen van de 
zogeheten Romeinse Curie. Buiten Rome wordt de paus 
vertegenwoordigd door nuntii bij regeringen en door 
apostolische delegaten in landen die geen diplomatieke 
betrekkingen onderhouden met de Heilige Stoel. 
Een paus wordt aangesproken met Heilige Vader of Uwe 
Heiligheid. Hij wordt binnen de RKK gezien als opvolger van 
Petrus en daardoor als de leider van gehele Christelijke kerk 
wereldwijd  
De paus wordt door dus door die RKK gezien als leider van de 
“wereldkerk” en als de plaatsbekleder van Christus op aarde. 
Dat laatste is nog al wat. Zonder inmenging van Christus zelf en 
dus zonder diens toestemming hebben mensen, net zo gewoon 
van vlees en bloed als iedereen, dat zo maar even geregeld. 
Het lijkt moeilijk om dit een sterk fundament te noemen. Een 
ander nogal zelfingenomen punt is het volgende: 
Bij het door paus Pius IX geleide Eerste Vaticaans Concilie 
(1869-1870) werd de pauselijke onfeilbaarheid vastgesteld: “de 
paus maakt geen fouten”. Dit niet zo zeer als persoon. Het ging 
hierbij om aan scherp afgelijnde voorwaarden voldoende 
leeruitspraken van de paus. Tot nu toe is er één toepassing: 
paus Pius XII verkondigt op 1 november 1950 het dogma van 
de tenhemel-opneming van Maria. 
Wat doet de Paus. De paus is in de eerste plaats het hoofd van 
de RKK. 
Hij is een soort herder voor zijn gelovigen. Bij geloofsdisputen 
heeft hij het laatste woord in die kerk. 
In de middeleeuwen kwam daar nog heel wat meer bij kijken:. 
De 12e eeuwse paus Innocentius III kan beschouwd worden als 
de machtigste Europese leider van zijn tijd.  
Eeuwenlang speelde de investituurstrijd tussen de paus 
enerzijds en Europese vorsten anderzijds om het recht wie 
bisschoppen mocht benoemen. Voor beide zijden van groot 
belang gezien de al of niet wereldlijke macht van de 
bisschoppen. 
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Innocentius vond dat alle Europese vorsten aan hem 
onderdanig waren… 
Hiereen spotprent over de strijd tussen Lodewijk XIV en paus 
Innocentius .. 
 
De pauselijke macht verminderd sterk vanaf de 16e eeuw, toen 
een groot deel van Noord- en West-Europa mee deed met de 
protestantse reformatie en zich dus niet meer gebonden achtte 
aan uitspraken van de paus. Ook de opkomst van Europese 
nationale staten met een centraal gezag werkten niet in het 
voordeel van de paus.  
 
- Kerk  
Met het woord Kerk wordt vrijwel altijd een gebouw bedoeld 
waar erediensten kunnen worden gehouden. Daarnaast kan 
echter ook de “organisatie” van een geloofsgemeenschap 
bedoeld worden waarbij leden zijn ingeschreven. 
In de loop van de geschiedenis zijn er vele conflicten binnen de 
kerken geweest die vaak hebben geleid tot oorlogen en 
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afscheidingen. In de RKK gemeenschap wordt met het woord 
kerk meestal het hele kerkverband aangeduid.  
Een groep bisdommen binnen één land of één regio wordt 
kerkprovincie genoemd en een plaatselijke geloofsge-
meenschap noemt men een parochie. 
Voor de wet: 
In Nederland wordt in artikel 2 van boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaald dat kerkgenootschappen met hun 
zelfstandige onderdelen en lichamen waarin ze zijn verenigd, 
rechts-persoonlijkheid bezitten. 
 
- Petrus 
Petrus kreeg van Jezus de opdracht om leiding te geven aan 
zijn volgelingen. 
 De RKK maakte daarvan misbruik door te stellen dat hij 
daarmee de eerste paus was van de RKK. Petrus was een 
getrouwd man. Er was dus voor Jezus geen sprake van een 
celibatair moeten leven bij het bekleden van een functie binnen 
de Christelijke gemeenschap. Evenmin wordt in de Bijbel, en 
dan met name in het Nieuwe Testament gesproken over het 
begrip paus en wat daarmee verbonden zou zijn.  
Er wordt alleen gesproken van leiding geven en al wat er later 
aan is vastgeplakt zijn puur menselijke verzinsels. 
 
- Celibaat 
Vaak wordt gedacht dat het celibaat een uitvinding is van de 
RKK. Voor dat er een RKK was gevormd bestond het celibaat 
al.  
Als een goed voorbeeld kunnen we nemen de Vestaalse 
maagden in de Romeinse tijd. 
Zij onthielden zich gedurende hun diensttijd van seksuele 
gemeenschap. Pas als die dienst erop zat hadden zij de 
mogelijkheid om te huwen.  
Dat het celibaat geheel voorbijgaat aan het bijbelse gebod: 
Gaat heen en vermenigvuldigt u (Genesis 1:28 en 9:1), wordt 
wel erg gemakkelijk vergeten. 
Men kent niet alleen het priestercelibaat, ook monniken en 
vrouwelijke religieuzen leggen een gelofte van kuisheid af 
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wanneer zij tot het klooster toetreden. Dit om zich volledig te 
wijden aan Christus en de Kerk.  

 
 
De zondeval door Rubens    Afb. wikipedia 
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Bij de RKK gaat het om een beslissing voor de rest van het 
leven. Geen tijdelijke, maar levenslange onthouding dus.  
Vanwaar een celibaat? 
Eigenlijk gewoon een menselijke zucht naar een vermeende 
volmaaktheid.  
 
De eerste uitingen over een Christelijk celibaat ontstonden in de 
tweede eeuw van onze jaartelling.  
Gelovigen begonnen seksuele onthouding steeds meer als 
ideaal te zien. Zij associeerden maagdelijkheid met integriteit, 
zuiverheid en onaangetast zijn.  
Zwangerschap werd als een last beschouwt die God na de 
zondeval aan vrouwen had gegeven (zondevalverhaal in 
Genesis 3:). Door seksuele onthouding zouden gelovigen hun 
sterfelijkheid kunnen overwinnen en leek het of ze al in hemelse 
sferen leefden. Monniken en vrouwelijke religieuzen maakten 
als eerste de keuze om celibatair te gaan leven.  
Het celibaat is dus onderhevig geweest aan een groeiproces 
daar het aanvankelijk niet werd opgelegd. 
De idee dat priesters celibatair moesten leven deed opgang 
daar dit een voorbeeld voor de gelovigen moesten zijn.  
Van de vierde tot de elfde eeuw is er op concilies gesproken 
over de vraag wat er moest gebeuren met de vrouwen van 
priesters en bisschoppen. Het heeft tot 1123 geduurd bij het 
zogenoemde Eerste Lateraans Concilie (vergadering van 
Christelijke leiders) voordat het celibaat verplicht werd gesteld. 
In de overgangstijd naar die verplichting stelde een paus zijn 
eigen regels: Paus Gregorius IV en Nicolaas II verboden 
getrouwde priesters om voor te gaan in de eucharistie. 
Het tweede, derde en vierde Lateraans Concilie bevestigde dit 
verplichte priestercelibaat. Het was nu een officiële kerkregel. 
Hoezo een voorbeeld zijn? Hoewel het priestercelibaat vanaf 
1123 verplicht was, leefden bisschoppen en pausen tot het 
Concilie van Trente (1545-1563) nog ongestoord samen met 
vrouwen hetwelk tot heel wat buitenechtelijke kinderen leidde. 
Recente geschiedenis 
Celibaat oorzaak van het seksueel misbruik? 
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Om te beginnen moet gesteld worden dat dit verschijnsel in alle 
geledingen van de samenleving voorkomt en zeker niet alleen 
in de RKK. 
In dit werk gaan we hier, hoe bijzonder ernstig het gebeuren 
ook is, niet diep in. We gaan hier meer de richting in van het 
wapengeweld, de folteringen en de vele duizenden moorden 
die begaan zijn uit naam van God tegen hen die het met de 
misstanden in de RKK niet eens waren. 
Dat hierbij het 6e gebod (Gij zult niet doodslaan.) met voeten 
werd getreden werd door de “Heilige plaatsvervanger van 
Christus op Aarde”, de paus, volledig genegeerd omdat hem 
dat niet zo goed uitkwam bij zijn verwerving van wereldlijke 
macht. 
Opstand tegen het celibaat: 
Naar Reuters: 
Vrouwen smeken paus: 'Beste Franciscus, schaf het celibaat 
af'. Toch wel zelfzuchtig want: De reden is dat ze een 'illegale' 
relatie met een priester hebben. In een open brief, gepubliceerd 
op de website van "Vatican Insider", vragen zij paus Franciscus 
na te denken over een herziening van het celibaat.  
 
De 26 Italiaanse vrouwen in een open brief  
 
De Italiaanse vrouwen zouden met elkaar in contact gekomen 
zijn via Facebook en zo op het idee zijn gekomen een brief te 
sturen. Ze vertellen in de brief hoe ze gedwongen zijn hun 
relatie geheim te houden en vragen aan de paus rekening te 
houden met het 'hartverscheurend lijden' dat dit met zich 
meebrengt. 'Ieder van ons heeft of wil een liefdesrelatie met 
een priester', schrijven zij. 'Welke optie wij ook kiezen, de 
uitkomst is dramatisch: de relatie beëindigen, dat veel pijn met 
zich meebrengt, of het voortzetten van een geheime relatie die 
als hypocriet overkomt', aldus de vrouwen. 'Wij houden van 
deze mannen en zij houden van ons. En in de meeste gevallen 
is het ondanks alle pogingen te moeilijk om de mooie band die 
is opgebouwd te verbreken.' De vrouwen willen dat de priesters 
trouw kunnen blijven aan hun roeping en de kerk niet hoeven te 
verlaten om bij hun vrouwen te zijn. Volgens hen kan een 
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priester juist beter en met 'een grotere passie' aan zijn roeping 
voldoen met de steun van een vrouw en een gezin. De 
afschaffing van het celibaat is volgens hen dan ook 'niet alleen 
voor henzelf maar ook voor het welzijn van de kerk'.  
 
Reactie: 
“Het celibaat is een kwestie van discipline, geen kwestie van 
geloof”. 
Paus Franciscus  
 
Getrouwd zijn met de kerk 
Vanwege het celibaat mogen priesters van de RKK niet 
trouwen of een buitenechtelijke relatie hebben. Het celibaat 
wordt al meer dan duizend jaar in stand gehouden. Priesters 
dienen zich volgens de RKK volledig wijden aan hun roeping, 
dus “alsof ze getrouwd zijn met hun kerk”. Volgens Vatican 
Insider hebben tussen 1970 en  
1995 bijna 50 duizend katholieke priesters de kerk verlaten om 
te kunnen trouwen. Priesters van de Anglicaanse, Protestantse 
en Orthodoxe kerk mogen wel trouwen. Het celibaat ligt al enige 
tijd onder vuur. Tegenstanders zien het celibaat mede als een 
verklaring voor het misbruik in de kerk door geestelijken. De 
kerk stelt dat psychische problemen bij priesters de reden zijn 
voor het misbruik. Paus Franciscus liet al weten dat hij 
voorlopig niet van plan is het celibaat af te schaffen. Hij is een 
voorstander van het celibaat met al zijn voor- en nadelen. In de 
tien eeuwen dat het celibaat bestond hebben we meer 
voordelen ondervonden dan nadelen. Het is een kwestie van 
discipline, geen kwestie van geloof. Ik heb persoonlijk nooit 
overwogen te trouwen.'  
 
- Dogma in de RKK  
Gedurende de eerste enkele eeuwen van het Christendom 
werd het woord "dogma" nog niet als een theologisch term 
gebruikt. In de tijd van de patristiek (ca 100 – 750) sprak men 
over de waarheid, in de scholastiek (ca 100 – 1500) ging men 
over naar geloofsartikelen. Pas na het concilie van Trente( 
1545 – 1563) was er sprake van een geloofsdogma: dit staat 
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voor wat overal, altijd en door iedereen geloofd wordt (of beter 
misschien wel: moet worden geloofd…). 
De heden ten dage in gebruik zijnde definitie van de officiële 
leerstellingen van de RKK dateert echter pas uit de 19e eeuw. 
In het Eerste Vaticaans Concilie (1870) werd vastgelegd dat 
een dogma een door de Kerk verwoorde waarheid van een 
Gods openbaring” is, die vast geloofd dient te worden. Dit kan 
op twee manier gesteld worden:  
- Een plechtige definitie door een paus of een concilie  
- Door dagelijks onderricht in de kerk  
Daarnaast werd geconstateerd dat verschillende geloofs-
waardig heden in een onderlinge hiërarchie staan. In de engste 
zin kent de RKK alleen de dogma’s van: 
- 1854 Maria Onbevlekt Ontvangen,  
- 1870 pauselijke onfeilbaarheid  
- 1950 Maria Tenhemelopneming.  
Van alle andere dogma's, die dateren van voor 1870, toen de 
term dogma niet echt vastgelegd was, moet nader bepaald 
worden of die uitspraken wel of niet absolute geldigheid 
hebben.  
 
- Heilig verklaring en zaligverklaring 
Iemand tot vele jaren na zijn of haar dood in de aandacht 
blijven trekken en voorwerp van een soort verering maken. Het 
bisdom waar de bewuste persoon is overleden kan een 
onderzoek instellen naar het waarom. Bij een daadwerkelijk 
opvallend resultaat van dat onderzoek gaat dit naar de paus. Is 
die positief dan wordt weer een onderzoek ingesteld. De 
bisschop stelt enkele medewerkers aan voor dat verdere 
onderzoek. 
Laat de paus zich over de uitslag van dat onderzoek 
goedkeurend uit, dan wordt een decreet uitgevaardigd waarin 
de betrokkene dienaar van God of 'eerbiedwaardige' genoemd 
mag worden. 
Dan worden eventuele “wonderen” onderzocht. Geacht wordt 
dat er minstens één wonder heeft plaats gevonden. Dit wordt 
beoordeeld door een vijftal deskundigen.  
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De heilig Afra. Eén van de velen… 
 
Bij tenminste drie positieve oordelen wordt een verslag 
voorgelegd aan een vergadering van theologen en bij goed 
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gevolg daarna aan een vergadering van bisschoppen en 
kardinalen. “ 
Uiteindelijk neemt de paus het besluit om een zaligverklaring uit 
te spreken. Een zalige wordt dan lokaal vereerd: binnen een of 
enkele bisdommen, kerkprovincies, religieuze orden of 
congregaties. Men gaat bij dat alles beslist niet over één nacht 
ijs: bij de zaligverklaring van moeder Teresa zijn ruim over de 
100 getuigen gehoord en is een document ontstaan van meer 
dan 35.000 Pagina’s. 
 

 
Moeder Teresa 
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Moeder Teresa, geboren als Agnes Gonxha Bojaxhiu, was een 
over de hele wereldbekende RKK-zuster. Stichteres van een 
religieuze orde genoemd: de Missionarissen van Naastenliefde. 
In 2003 werd ze zalig verklaard door paus Johannes Paulus II. 
 
 
De heiligverklaring is een eerste stap op weg naar een 
zaligverklaring. De eerste vereiste is dan wel dat er na de 
zaligverklaring tenminste nog één wonder is gebeurd op 
voorspraak van de betrokken zalige.  
De “heiligverklaring” is de benaming voor de inschrijving van 
een heilige in de canon van de heiligen. 
Heiligverklaring vergt een officiële verklaring van de paus dat 
een persoon, of als martelaar voor het geloof gedood is, of na 
een heilig leven gestorven is waarbij zonder twijfel de 
betrokkene hemelse glorie deelachtig is waardoor deze in het 
openbaar aangeroepen en vereerd mag worden.  
Het zal duidelijk zijn dat de onderzoeken ten aanzien van een 
zaligverklaring nog nauwlettender en nog dieper zullen gaan 
dan dat al bij een heiligverklaring het geval is. 
Een eventuele later ontdekte fout zou catastrofaal zijn en 
daarom onaanvaardbaar. 
 
- Sacrament 
Vanwege het problematische van dit begrip wordt een overzicht 
gebruikt van: 
Tilburg School of Catholic Theology 
Het begrip 'sacrament' is een van de lastigste begrippen uit de 
christelijke theologie. Er is in de loop van de geschiedenis veel 
discussie geweest over de betekenis van het begrip 'sacrament' 
en over het precieze aantal. Rond het jaar 1000 is men in de 
rooms-katholieke traditie gekomen tot een serie van zeven 
sacramenten, waarbij het getal zeven in de Bijbel staat voor 
'aardse volheid'. In de Reformatie heeft men het aantal 
sacramenten teruggebracht tot twee (doop en avondmaal). Alle 
sacramenten bemiddelen genade van God naar gelovigen toe. 
- Zeven sacramenten.  
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De katholieke traditie kent dus de volgende zeven 
sacramenten:  
- doop (doopsel), 

 


