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 BIJ HET OVERLIJDEN VAN DS. H.J. HEGGER  
========================================== 

 
Op 96-jarige leeftijd is de bekende ex priester ds. H.J. Hegger overleden. Dominee Hegger heeft 

in het door hem geredigeerde blad "In de rechte straat" heel veel óver en tégen het pausdom 

geschreven. Zo noemde hij de paus voluit de antichrist, de zoon der verderfenis. Maar later is hij 

helaas Rome en de paus weer toegevallen en zijn spijt uitgesproken over zijn vroegere aanvallen 

op Rome en haar prelaten. We geven enkele voorbeelden uit de vele die we hebben liggen. 
 
 
 
 
 
 

 

Voor ons ligt In de rechte straat van maart 1991. Hierin staat een Open brief aan de paus 

Johannes Paulus II. Dominee Hegger ondertekende deze lange brief samen met evangelist T. 

Vanhuysse. In die brief wordt de roomse hoer naakt uitgekleed. We citeren alleen het slot van 

deze brief: "Door uw valse voorlichting worden miljoenen geleid op een weg, die voert naar 
de hel. Eens zal God u daarvoor ter verantwoording roepen. Want elke door u misleide "zal 
sterven door zijn eigen schuld, maar van u eis Ik zijn bloed op" zo spreekt de Heere in 
Ezechiël 33:8 (RKV). Daarom: Paus Johannes Paulus II, bekeer u, voordat het voor eeuwig 
te laat is. Weet: "Vreselijk in het te vallen in de handen van de levende God." - "Want onze 
God is een verterend vuur", (Hebr. 10:31; 12:29). Wij smeken u in Christus' Naam: "Laat u 
met God verzoenen." (2 Kor. 5:20). H.J. Hegger en T. Vanhuijse, voorheen priesters van 
uw kerk, maar die uw pauselijk juk hebben afgeschud en nu leven uit de vrede van de 
Vredevorst, Jezus Christus, van wie zij alles verwachten uit genade en door geloof alleen." 
Tot zover de brief.  
 
 

Dominee Hegger moet het wel eens geweest zijn met de volgende uitspraak van ds. J.A. 

Wijlie (Schots predikant uit 19e eeuw):  
 

 

"De Roomse Kerk heeft geen recht op een plaats onder de christelijke kerkgenootschap-, 

pen omdat noch haar kerk, noch haar godsdienst christelijk is. We zijn gewoon van het 

Pausdom te spreken als van een bedorven vorm van het christendom. Wij kennen het 

nog te veel eer toe. De Roomse Kerk staat tot de Kerk van Christus in dezelfde verhou-

ding als de dienst van Baäl tot de instellingen van Mozes."  
 

 

 In de geciteerde brief aan de paus zegt ds. Hegger dat het pauselijk Rome de voortzetting is 

van het vroegere heidense Rome; dat Rome het Babylon is van Openbaring 17 en 18. Alles 

geheel in de lijn van ds. Wijlie en... van de rechtzinnige kerk der eeuwen! Wat zouden we 

graag die hele brief citeren en nog zo heel veel meer van hetgeen ds. Hegger allemaal over 

het vreselijke Pausdom heeft geschreven! 

  
Ds. Hegger is volgens het RD van 27 augustus 2012 te Velp begraven. In een eerder bericht 

las ik dat de begrafenis geleid zou worden door de chr.ger. televisiepredikant ds. A. van der 

Veer (volgens het jaarboekje van de chr.ger.kerk wordt deze predikant zo genoemd!). Maar volgens bericht 

in het RD van 27/8/12 werd de dienst geleid door Heggers wijkpredikant ds. K. Eldering. 

Hetzelfde RD doet ons weten dat de rouwdienst werd geopend door een aangepaste versie van 

In paradisum; dit is een gezang dat onderdeel is van het requiem, de uitvaartritus van de 

roomse kerk! De gebruikelijke woorden "mogen de engelen u in het paradijs begeleiden" 

waren in de door ds. Hegger voor zijn overlijden zelf  gemaakte liturgie voor de rouwdienst 

veranderd in "de engelen zullen u in het paradijs begeleiden". In deze puur roomse mis wordt 

ook gezegd "dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen en u binnenleiden in de 

heilige stad Jeruzalem." Welke "martelaren" bedoelt het pausdom hiermee? De vermoorde 

Hugenoten van de Parijse bloedbruiloft, degenen die in Nederland door Rome verbrand zijn, 
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levend begraven, etc.; ook de zo wreed vermoorde Waldenzen, de door Rome omgebrachten 

van de Engelse, Schotse en Ierse kerk? Vult u verder zelf maar aan. Dan is ds. Hegger door 

duizenden en duizenden martelaren ingehaald! Maar het is uitgesloten dat de door de 

antichrist omgebrachte gelovigen in deze mis worden bedoeld! Dan mogelijk de zogenaamde 

"martelaren van Gorkum" ((het waren trouwens landverraders) die door de later rooms 

geworden Lumey zijn omgebracht? Concreet: zijn het dan de roomsen die door de ware kerk 

van Christus gedood zijn? Nu, dan is ds. Hegger maar door een zeer armzalig kuddeke 

martelaren verwelkomd in het hemels Jeruzalem! Hoe ligt dit alles toch? 
 

 

In de eerste jaren van het verlaten van de roomse kerk door Hegger en zijn pennenvruchten 

tegen het paus was er bij meerderen (waaronder schrijver dezes) toch een zeker onbehagen. 

Maar de aanval van Hegger op de antichrist (die hij ook zo noemde!) maande toch tot 

voorzichtigheid. Vrienden uit Urk zeiden mij in die dagen wel: "Het is een Jezuïet"! Een 

boude uitspraak, maar was ze helemaal van grond ontbloot? De Dag zal het verklaren. 

======= 
 
 
 

In mijn bezit is nog een publicatie van de Schotse predikant James MacLeod van Greenock. 

Deze brief is gepubliceerd in het "Young people´s magazine", Vol. XXVII, Nr. 7, nov. 1962. 

In die brief wijst deze predikant van de Free Presbyterian Church op de laatste poging van 

Rome weer oppermachtig te worden in Europa, begonnen met de E.E.G. Ds. MacLeod zegt 

bij voorbeeld: "De Kerk van Rome is purperrood van het bloed van hele geslachten van Gods 

heiligen. De Kerk van Rome staat voor de volle honderd procent achter het Verdrag van 

Rome." Het vervolg kennen wij: Het Verenigd Europa, waarover nu verder niet. Ds. MacLeod 

wijst indringend op de duivelse rol van de Jezuïeten. Ze dringen overal binnen en doen zich 

als de vroomste mensen voor, zo schrijft hij en geeft tevens voorbeelden.   
 
 

 

Nogmaals: hoe ligt toch dit alles? Kunnen we ds. Hegger terecht verdenken? Dat kunnen we 

zeer zeker omdat ds. Hegger het Pausdom weer is toegevallen. De beklagenswaardige Hegger 

is tot zijn uitbraaksel teruggekeerd. Maar mogen we dit stellen? Ja, en we bewijzen het ook.  

 

De grote ommekeer 
Aan het eind van de jaren negentig is het duidelijke geluid van ds. Hegger ineens weg. Dat 

blijkt zonneklaar uit zijn boek "Eén in de levende Christus", 1999.  In dit boek komt hij met 

de verschrikkelijke stelling dat, blijkbaar bij nader inzien, rooms-katholieken en protestanten 

het in de meest wezenlijke punten met elkaar eens zijn. Ik citeer: "Uit het voorafgaande 

hebben wij gezien dat wij, protestanten en rooms-katholieken, in de meest wezenlijke punten 

van ons belijden één zijn."  
 
 

Let wel: 

Hegger stelt hier dat ze één zijn in de meest wezenlijke punten! Dan gaat het om de kern van 

het evangelie, onder meer om de weg tot behoud. Ik citeer opnieuw Hegger: "We geven dus 

veelszins, zij het met verschillende accenten, dezelfde antwoorden op de vraag: wat moet een 

mens doen om het eeuwige leven te beërven." U ziet het, een totaal ander geluid, en een totaal 

andere boodschap. Plotseling is het evangelie dat de rooms-katholieke kerk brengt niet meer 

een vals evangelie. In zijn beoordeling van de Katechismus van de Katholieke Kerk: sprak hij 

nog over de rooms-katholieke kerk met haar valse evangelie van de zaligmaking door de 

sacramenten en de goede werken. Waardoor deze kerk de mensen misleidt (een blinddoek om 

doet) en zo naar de eeuwige dood jaagt. Nu stelt hij dat de rooms-katholieke kerk toch 

blijkbaar het echte bijbelse evangelie brengt. Want hij beweert dat protestanten en rooms-

katholieken het op de meest wezenlijke punten eens zijn. Hegger relativeert in het boek 

plotseling het verschil tussen het bijbelse (protestantse) evangelie en het valse evangelie van 

de rooms-katholieke kerk. Hij spreekt nu over nuanceverschillen, over verschillende accenten.  
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De huidige paus is nu bij hem ineens een geliefde broeder in Christus! (rondzendbrief nr. 47). 

Voorheen noemde hij de paus de antichrist en hij riep de paus op zich te bekeren daar hij 

anders voor eeuwig verloren gaat, zoals u weet! In twee andere boeken spreekt Hegger over 

het stelsel van de rooms-katholieke kerk. Hij noemt het "een goddeloos stelsel" en "de meest 

geraffineerde uitvinding van de duivel", (H.J. Hegger, Het zwaard over de herder, De Banier, 1981, 

Utrecht).  
 

 

Onze vaderen noemden het pausdom een synagoge des satan en het meesterstuk van de 

satan. "De meest geraffineerde uitvinding van de duivel" zei ds. Hegger voorheen en dat zeer 

terecht! Hegger heeft zijn nieuwe visie goed geleerd van de PKN waar hij zich later bij 

aangesloten heeft. U weet dat deze valse kerk Rome een zusterkerk noemt en de paus de 

titel geeft van heilige Vader! Ach, voor de fusie van 2004 werd de zoon der verderfenis op 

de synode van de Hervormde Kerk al zo aangesproken en mocht "Zijne Heiligheid", vanwege 

die "heiligheid" niet op één rij zitten met de dienaren van de Herv. Kerk, maar... enkele 

passen ervoor in zijn heilige eenzaamheid!! Het is triest om te schrijven maar ook in 1985 lag 

de kerk al in de lijn van de PKN-predikant H. van den Belt. Deze afvallige zei in 2008 dat 

PKN een noodkerk is in afwachting van een vereniging met de kerk van Rome. In een 

brief d.d. 30-1-2008 wezen wij deze doctor in de theologie op zijn verraad. Ik wees hem er 

tevens op dat dr. B. Plaisier heeft gezegd: "wij gaan verenigen met Rome".Antwoord hierop? 

U kunt het wel raden. Geen enkel commentaar... 

 

 

Ds. John Kennedy (1819-1884)  sprak als volgt over de roomse kerk: 

 
“O, gij moeder der hoererijen, er is krachtiger gebed tegen u in de kreten van de miljoenen, 

die gij overgeleverd hebt aan de grote moordenaar, die u in dienst hebt voor het vermoorden 

der zielen, dan er is om u te beschermen tegen de verwoesting in al de godsdienstige 

verrichtingen, waarvan uw verontreinigde altaren en uw donkere kloosters het toneel zijn. De 

miljoenen, die gij in het verderf gestort hebt, vervloeken u vanuit het graf. De duizenden, die 

gij de marteldood hebt doen sterven, roepen door hun bloed om uw vergelding. Zij zullen 

verhoord worden en gij zult ten onder gebracht worden.” 

 

 

Een reeds overleden vriend uit Urk zei mij eens dat het heel erg is de toekomstige bekering 

van de Joden en hun nationaal herstel te ontkennen, maar dat het nóg erger is, te ontkennen 

en te bestrijden, dat de roomse kerk de antichrist is!  

====== 
 

DE AFVAL VAN HEGGER IS VERSCHRIKKELIJK 

"Geest van waarheid die de diepten Gods doorgrondt, geheugen en profetische kracht van de 

kerk, leid ons mensen zodat wij in Jezus van Nazareth herkennen de Heer van de heerlijkheid, 

de redder van de wereld, de hoogste vervulling van de geschiedenis."       

 
Dit is één van de gebedjes van paus Johannes Paulus II, waarmee ds. Hegger een hoofdstuk 
in zijn boek  "Eén in de levende Christus",  besluit. Het lust ons niet om nog veel bewijzen 
aan te voeren uit de overstelpende veelheid van ons archief voor het aantonen van de grote 
omslag in het denken van Ds. Hegger. Als er belangstelling voor is wil ik nog wel eens 
verder op dit alles ingaan. 
 
Het is zonneklaar dat ds. Hegger de roomse prelaten ziet als levende christenen. Op blz. 154 
lezen we: "Wie Op de adem van het leven", het prachtige boek van kardinaal Simonis over 
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het Onze Vader, heeft gelezen, zal moeten erkennen: in dat boek is een echte christen aan 
het woord, die schrijft vanuit de ootmoedige dankbaarheid jegens God, die hem de volstrekt  
onverdiende genade vergeving der zonden en van het eeuwige leven geschonken heeft uit 
genade en door Christus alleen." Het is overduidelijk dat ds. Hegger deze hoge prelaten van 
het pausdom échte kinderen Gods noemt. De hel met de duivelen moet zich wel zeer verblijd 
hebben over de verschrikkelijke val van Hegger. 
 

We noemen hier kardinaal Simonis die de pedofiele priesters de hand boven het hoofd hield! 
Hij hield het lang vol te zeggen "Wir haben es nicht gewusst", maar toen hem het vuur aan 
de schenen werd gelegd bleek het dat hij alles wist en "onder de pet" hield, zoals ook de 
vreselijk onheilige man in het verfoeide Vaticaan dit deed! "Kinderen Gods" volgens 
Hegger! Kardinaal Simonis is eveneens een pure afgodendienaar. Zijn uitspraak: "Waarlijk 
zijn wij gezegend met een paus, die op eminente wijze steenrots en heilsmiddelaar is", is niet 
anders dan Godslasterlijk. De hele goddeloze meute van roomse priesters heeft Hegger als 
ware gelovigen omarmd! 
  
Het volgende is al een oud bericht; het stond in het RD van 7-9-’00. Het begint als volgt:  

 
 

 

 

“Kradinaal Simonis heeft het jongste document van het Vaticaan, waarin de Rooms-

Katholieke Kerk de enige ware kerk wordt genoemd, "werk van de voorzienigheid 

genoemd". En zo denkt Simonis nog steeds. Alle andere “kerken” hebben geen bestaansrecht! 

Hoort u het goed, verdwaasde zogenaamde protestanten? Simonis sprak dit uit aan de 

Katholieke (dus roomse) universiteit van Nijmegen, waar wijlen dr. W. Aalders ongehinderd 

kon doceren… 

 

 

Laten we hier nu het vreselijk misbruik van jonge mensen, waar Simonis alles van wist, voor 

wat het is. We wijzen er nu alleen nog op dat Simonis door en door rooms is en alle protestan-

ten ketters bij hem zijn. Al het liegen en bedriegen van Hegger ten spijt, die de mogelijkheid 

van kritiek op zijn boek en zijn veranderde visie op de kerk van Rome al bij voorbaat afwees.  

 
 

  
Op blz. 109 van het boek van ds. Hegger lezen we: 
 
 

"Eén in respect voor elkaar. We hebben elkaar deze vragen over de door ons allen geliefde 

figuur van Maria gesteld zoals zij uit de Bijbel tot ons komt. Kunnen we het hierbij dan niet 

laten? Als rooms-katholieken menen dat zij hun toevlucht mogen nemen tot Maria als 

middelares tussen hen en Christus, is het dan niet beter dat protestanten hen daarover verder 

niet lastig vallen? Omgekeerd: is het juist, wanneer rooms-katholieken de protestanten 

beschouwen als christenen van minder allooi, omdat ze onmogelijk kunnen meegaan met de 

Mariaverering?"  
 
 

U merkt wel wat er aan de hand is. Verbroedering met Rome en vertrappen van hetgeen de 

Heere ons in de reformatie heeft geschonken. Alleen al dit geciteerde is het onweerlegbare 

bewijs dat hij de Reformatie heeft verlaten en al tot Rome is teruggekeerd en dat door het 

werk van al deze afvalligen -als de HEERE het niet belet- onze natie uitgeleverd wordt aan 

het pausdom. En als we letten op de grote vaderlandse kerk is het zeer te vrezen dat de Heere 

besloten heeft ons over te geven aan de aartsvijandin van ons land en dat martelaarschap -op 

welke wijze dan ook- ons wacht, tenzij de Almachtige op een ontzaggelijke wijze de 

afvalligen zal verdoen, hetgeen op Zijn tijd en wijze ook zeker gebeuren zal. 

 

Op blz. 135 van dit verraderlijke boek verwijst Hegger naar Paulus en diens belijdenis van 

schuld, dat hij in het verleden de gemeente Gods vervolgd heeft. Maar hij voert ook 

verzachtende omstandigheden aan: "Ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Dat mag ik dus 

ook." (vet van ons-B.)  Hier zegt ds. Hegger dat hij in zijn onwetendheid zo scherp is geweest 

tegen het pauselijk Rome; hij mag zich echter op verzachtende omstandigheden beroepen! Is 

het niet om er helemaal akelig van te worden? In zijn "onwetendheid" heeft Hegger in 1985 
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vele advertenties in het Reformatorisch Dagblad geplaatst met ernstige waarschuwingen tegen 

het pausbezoek die hij voluit de antichrist noemde. Het waren heel felle aanklachten tegen het 

pausdom! Deze vele advertenties waren ook heel opvallend! 
 

 

In een voetnoot (blz. 135) merkt Hegger op: 
 
 

 
 

 

"Protestanten die overgegaan zijn naar de Rooms-katholieke Kerk, omdat zij ervan overtuigd 

waren dat hun geloof daar verrijkt werd en wordt, zullen eenzelfde verlangen hebben om ook 

hun vroegere geloofsgenoten daarin te doen delen."   
 
 

U hebt wel begrepen dat hier afvalligen, die van de leer der reformatie en vooral van de      

Bijbelse waarheid overgegaan zijn naar de vijanden van Christus en Zijn heiligen, als ware 

christenen worden beschouwd 

======= 
 

Ik wijs nogmaals op het in 1995 verschenen boek "Terug naar de levende Christus". We citeren nog 

iets uit dat boek:: 
 

"De R.-K. Kerk heeft Maria steeds meer naar voren geschoven als de weg tot Jezus Christus, 

terwijl de Bijbel slechts Christus als de Weg verkondigt. Nergens wordt geleerd dat er nog 

een weg, namelijk Maria, naar die Weg zou zijn. Sinds de zestiende eeuw zijn er, om het 

aanroepen van Maria als middelares van alle genade te bevorderen, nog twee Maria-dogma's 

geproclameerd: haar onbevlekte ontvangenis en haar lichamelijke ten-hemel-opname. En 

vooral in onze tijd is de Mariaverering enorm toegenomen. In alle landen waar paus Johannes 

Paulus II verschijnt, bezoekt hij de Maria-bedevaartsplaatsen en spoort hij de mensen aan om 

vooral op haar te vertrouwen en haar beeld te vereren.(...)En kardinaal A. Simonis beweerde, 

volgens het Katholiek Nieuwsblad van 2 november 1993, over Johannes Paulus II ter 

gelegenheid van de vijftiende verjaardag van zijn verkiezing tot paus: "Waarlijk zijn wij 

gezegend met een paus, die op eminente wijze steenrots en heilsmiddelaar is." Wat staan 

dergelijke uitspraken toch ver af van het Solo Christo!"  (blz. 215/216) 

 

Uit deze citaten van dit boek van ds. Hegger kunnen we het volgende concluderen: 
 

A  De uitspraken van het concilie van Trente zijn nog nooit herroepen - gelden dus ook nu 
nog altijd. 
B  Protestanten die de leer van de Bijbel handhaven dat de goddeloze gerechtvaardigd wordt, 
zijn nog altijd  vervloekt door de kerk van Rome. 
C  Het naar voren schuiven van Maria als medemiddelares is in de loop der tijden steeds erger 
geworden. In onze tijd is de Mariaverering vooral enorm toegenomen. De huidige paus is een 
afgodendienaar bij uitstek. De enige Middelaar Gods en der mensen -onze Heere Jezus 
Christus- wordt door de roomse kerk veracht en vertrapt. Elk werk dat -op wat voor wijze dan 
ook- naast of in de plaats van het verlossingswerk van Gods Zoon wordt gesteld, ligt onder de 
zware vloek Gods. 
D  Kardinaal Simonis is eveneens een pure afgodendienaar. Zijn uitspraak: "Waarlijk zijn wij 
gezegend met een paus, die op eminente wijze steenrots en heilsmiddelaar is", is niet anders 
dan Godslasterlijk. 
E Ergo: Het nieuwe boek van Ds. Hegger is volkomen verwerpelijk en het is een verschrik-

kelijke zaak dat dit boek verschenen is.   

====== 
. 

We moeten  nodig eindigen 

We zouden nog uren kunnen schrijven over en citeren uit de boeken Hegger. Het kost teveel 

tijd en kracht en het is ook eigenlijk niet nodig. Wel wijs ik er nog op dat de afvalligen van 

onze dagen -tot in de afgescheiden kerken toe!- boeken van de huidige drievoudig gekroonde 
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mens der zonde  in het Vaticaan, zeer waarderen en het ter lezing aanbevelen. We hopen  daar 

nog op terug te komen DV. Alles lijkt echter verkocht en verraden. 

 

Tot slot geef ik nog twee citaten van echte gezanten van God, met welke citaten de afvalligen 

en goddelozen van onze dagen de mond gestopt kunnen worden. Maar ze zullen toch niet 

willen horen. De HEERE lijkt het toegesloten te hebben. Er is geen zwaarder oordeel dan het 

oordeel der verharding. 

============= 

De Schotse predikant J.A. Wijlie ( 1808-1890),  schrijft in zijn werk Geschiedenis, leer, geest 

en uitzigten des Pausdoms (1856): 

"Het Pausdom is de laatste, meest ontwikkelde, fijnste, sluwste en meest 
satanische vorm van afgoderij, die de wereld immer aanschouwde of ooit 
aanschouwen zal. Het is naast de val de grootste ramp die ooit het mensdom 

overkwam." 

De Nederlandse hoogleraar C. Vitringa (1659-1722), wiens colleges te Franeker werden 

bezocht door jonge mensen uit heel Europa, zegt in zijn commentaar op Jesaja 60:2  waarin 

hij handelt over de tijd die kort zal voorafgaan aan de ondergang van het pauselijk Rome, de 

bekering van de Joden en de herstelling van de kerk wereldwijd,  het volgende: 

 

"Derhalve is de zin van de Heilige Geest zo ik meen, hier te beschrijven de staat van de 

wereld der heidenen en volkeren, ten tijde als God de kerk met dit nieuwe licht, als met een 

zekere nieuwe toekomst Zijns Zoons en herhaalde openbaring van Zijn Koninkrijk bestralen 

zal. Bijna de gehele wereld zal in een gelijke duisternis en donkerheid bevonden worden, 

waarin haar de Zoon Gods vond bij zijn eerste toekomst.  
 
 

Het grootste deel van West- en Noord-Europa, de hun aangeboden weldaad van het 

Evangelie versmaad hebbende, blijft hardnekkig in de openbare godsdienstdwalingen, 

welke het onreine en afgodische Rome de volkeren uit een vergulde beker aanbiedt. 
 
 

Het zuiverder deel der kerk, wegens verschillen in sommige gevoelens van mensen van een 

onbezadigde inborst, en welke meer vuur dan wijsheid is, in  d e l e n  g e s c h e u r d  zijnde, 

is allengs overstelpt met ergernissen en schuldig aan vele gebreken en heeft het grootste 

gedeelte van haar sieraad en luister verloren. Daarbij zullen komen uitwendige ellenden en 

oordelen Gods, welke op de zonden der mensen met snelle voet zullen volgen.” 

 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 
 

We zouden nog veel meer "oude" profeten kunnen aanhalen, o.a. Van der Groe, Ledeboer, Da 

Costa, Ds. H. de Cock en tientallen anderen. U hebt echter nu genoeg ter overdenking. Wacht 

u voor de verraders van Christus en Zijn duurgekochte Bruidskerk. En de verraders op de 

kansels zijn in onze dagen velen  -  heel velen! Elke christen, hetzij op of onder de kansel, die 

in het spoor van Hegger gaat, is een verrader. 
 
 

Het boek "Eén in de levende Christus" is een boek van en voor verraders. Dit boek is voorzien 

van een warm aanbevelend voorwoord van de aartsbisschop van Utrecht (toentertijd), 

kardinaal A. Simonis en van  ds. B. Plaisier, secretaris-generaal van de PKN. Zeg mij wie uw 

vrienden zijn en ik zal zeggen wie gij zijt. Duidelijk toch? 
 

 
 

 
 

 

Schrijven over een overleden persoon is een tere zaak. God komt hét oordeel toe. Wij kunnen, 

mogen en moeten afgaan op de vruchten en zo ook (be)oordelen. Zie Matth. 7, verzen 15-20. 
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De Schrift zegt op meerdere plaatsen dat wij een rechtvaardig oordeel moeten vellen. We 

willen eindigen met psalm 119:69 (berijmd). 

 

Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig Heere, 

Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 

Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer. 

Gij eist van ons, dat w' op  Uw waarheid letten; 

Dat wij altoos op hoge prijs Uw leer 

En 't heilig recht van Uw getuig'nis zetten. 

=============== 
 

We geven nog enkele citaten uit een boekbespreking in het Reformatorisch Dagblad van 

dit valse boek door drs. K. Exalto. 
 
 

Het klinkt veelbelovend als Hegger schrijft: „Wij zijn het in veel met elkaar eens”. Hij 
doelt hier op protestanten en rooms-katholieken. Is het waar wat hij zegt? We mogen 
verschillen niet verdoezelen. Ik denk aan de galgen, brandstapels en schavotten waarop 
duizenden protestantse christenen het leven lieten. Zo diep zaten de verschillen! De 
waarheid was hun liever dan hun leven. Christus is niet te scheiden van Zijn Woord en 
Waarheid. Wat ons van Rome scheidt, zijn niet slechts, zoals Hegger steeds zegt, 
„accenten”, Het ging om waarheid of leugen, om hemel of hel, om Christus of de 

antichrist. En dat geldt vandaag nog. 
 
Als ik even persoonlijk mag zijn (Hegger is het ook): Toen ik dit las, begon het binnen in mij 
te koken. Collega, lees eens het Martelarenboek, en lees dan eens een boek over de situatie 
van de rooms-katholieken in ons land, bijvoorbeeld in Amsterdam, in de zeventiende eeuw. 
Hopelijk gaat dan uw hart spreken en kiest u voor Christus' arme bloedgetuigen en ziet u 
tegelijk de nog altijd gapende kloof. 
 
De verschillen tussen Rome en de Reformatie worden in Heggers boek niet geheel 
verzwegen, maar het is steeds zo half om half, zo flauwtjes. Een voorbeeld: avondmaal en 
mis worden nauwelijks uit elkaar gehouden, wederzijds is er het genieten van Christus' 
tegenwoordigheid. Om dit te bewijzen wordt door Hegger een uitspraak van Calvijn 
aangehaald uit de Institutie IV, 17. Calvijn erkent daar dat het geheimenis van Christus' 
tegenwoordigheid al ons begrip te boven gaat. Mijn repliek: Zeker, maar Hegger zegt er niet 
bij dat dezelfde Calvijn even tevoren met de paapse mis radicaal heeft afgerekend. 

 
Hegger zet steeds rooms-katholieke en protestantse uitspraken naast elkaar, meer náást 
dan tegenóver elkaar. De ernst van de zaak ontgaat hem blijkbaar. Het gaat om waarheid of 
leugen. Laat hij toegeven dat het om veel meer gaat dan om een andere formulering. Wie 
Maria en de heiligen vereert, doet te kort aan Christus, al spreekt hij nog zo vroom over 
Hem. Wie het misoffer aanbidt, pleegt afgoderij. Op het punt van de aflaten ontbrandde de 
reformatie van de kerk. Wie de paus accepteert, onteert Christus als onze enige Koning en 
Wetgever. Wie niet tot in het diepst van zijn ziel ervan overtuigd is zonder enige verdiensten 
alleen uit genade zalig te moeten worden, kan niet behouden worden, hij zij rooms of 
protestant. De zaak staat op scherp en mag niet versluierd worden. Mooie formules helpen 
niet. 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 


