Hieronder krijgt u een indruk van een 16-tal ketterijen, waarmee Rome
FUNDAMENTEEL afwijkt van de leer van Gods Woord en die van de
Reformatie en dus een valse kerk is!
Ketterij 1
De Roomse kerk noemt zich 'de alleen zaligmakende en onfeilbare kerk'. Deze alleen
zaligmakende kerk is belichaamd in de priesterschap, met aan het hoofd de zogenaamde
'onfeilbare' paus.
Ketterij 2
Rome leert dat de paus 'de plaatsvervanger van Christus' (= Antichrist) op aarde is.
Groter zonde bestaat niet! Door de onfeilbaarheidverklaring van de paus op het concilie
in 1870 werd aan de paus pauselijke oppermacht over kerk en wereld toegekend, terwijl
Gods onfeilbaar Woord leert dat Christus alleen Hoofd van de Kerk is, Koning der
koningen is en alle macht heeft in hemel en op aarde.
Ketterij 3
De kloosters zijn er gekomen om zich zogenaamd van de wereld af te zonderen en de
leer der goede
werken te bevorderen, maar het werkelijke doel was om door de kloosters de kerkelijke
(terreur)macht
van Rome uit te breiden. Kloosters zijn bij uitstek broedplaatsen van de duivel gebleken.
Ketterij 4
De Jezuïetenorde is ingesteld om het doel van de roomse kerk te bevorderen en het
protestantisme te onderdrukken. De Jezuïeten hielden er een zedenleer op na
(casuistiek), waarbij het doel de middelen heiligde. De moord op Willem de Zwijger door
Balthazar Gerards en de gruwelijke slachting onder de Hugenoten in de
Bartholomeusnacht (24 aug. 1572) zijn daarvan sprekende bewijzen.
Ketterij 5
De roomse Inquisitie, is een kerkelijke (terreur)rechtbank, die duizenden 'ketters' en
'afvalligen' heeft gefolterd en tot de brandstapel heeft veroordeeld.
Ketterij 6
Rome verbiedt Bijbelverspreiding en elke paus vervloekt de protestantse
Bijbelgenootschappen.
Ketterij 7
De wedergeboorte valt bij Rome niet samen met de rechtvaardiging door het geloof.
Rome miskent en loochent de toegerekende gerechtigheid van Christus als de enig
geldende gerechtigheid voor God, waardoor Gods volk voor God kan bestaan. Onder de
rechtvaardiging door het geloof verstaat Rome: heilig worden ten dele door eigen werk
en ten dele door samenwerking met de goddelijke genade. Door bij de goede werken drie
zaken toe te voegen, namelijk vrijwillige armoede, onthouding van het huwelijk en
absolute gehoorzaamheid aan de geestelijke overheid, kan men tot de heiligenstand
geraken die zelfs tot verzoening van anderen kan dienen. De zogenaamde
heiligenverering is hiervan het gevolg. De Bijbelse heilszekerheid door het geloof is door
Rome tot op de huidige dag vervloekt.
Ketterij 8
De sacramenten zijn de door Rome erkende genademiddelen en niet Gods Woord en de
prediking van het Evangelie.
Ketterij 9
Het vormsel (handoplegging door de bisschop) is bij Rome een afzonderlijk sacrament en
is een soort bezegeling van de Doop.

Ketterij 10
De communie of Eucharistie (de mis) is ook een sacrament en behelst een deelname aan
het misoffer of avondmaal. Het Lichaam van Christus verandert in brood en wordt hostie
= offer (slachtoffer) genoemd. Hierbij wordt het enige, unieke en algenoegzame Offer
van Christus miskent en is dus een vervloekte afgoderij.
Ketterij 11
De Biecht is ook een sacrament en daardoor worden de zonden na het doopsel bedreven,
door de priesterlijke macht vergeven. De macht van de vergeving der zonde ligt echter
alleen bij God en Christus.
Ketterij 12
Het vagevuur loutert de zielen der gelovigen om voor de zonden die na de Doop begaan
zijn te boeten. Het vagevuur is dus een tijdelijke gematigde hel. Naar de daadwerkelijke
hel gaan allen die buiten de gemeenschap der kerk gestorven zijn. De aflaten dienen er
toe om voor de zielen van de gestorvenen de tijd in het vagevuur in te korten, na
betaling van een grote som gelds. De aflaathandel floreerde sterk onder Tetzel.
Ketterij 13
Het laatste oliesel is een sacrament, de zalving met gewijde olie aan stervenden om
vertrouwen in te boezemen. Calvijn noemt dit sacrament 'een toneelspelers huichelarij'.
Ketterij 14
Het huwelijk is ook een sacrament en Rome verklaart het burgerlijk huwelijk onecht en
het protestantse huwelijk noemt Rome een onwettige samenwoning.
Ketterij 15
Celibaat (ongehuwde staat) is aan priesters opgelegd en in 1074 door paus Gregorius VII
met geweld ingevoerd.
Ketterij 16
Maria-, beelden- en relikwieënverering, kruisteken, wierook en wijwater. Maria is volgens Rome- een middelares tussen de mens en Christus. Zondaren dienen zich eerst
tot Maria te wenden in het gebed (Ave Maria) en niet direct tot Christus. Een vervloekte
afgoderij.

