
 

 

VERDIENT DE NIEUWE PAUS ZOVEEL BEWIEROKING? 

 
Dat de nieuw gekozen paus niet die euforie verdient die zijn aantreden 
heeft veroorzaakt is duidelijk genoeg. Want paus Franciscus is een 
Jezuïet! De toevoeging SJ achter zijn naam  staat voor Sociëteit van  
Jezus. Deze groepering manipuleert de wereldpolitiek al eeuwen! Niet één 
van de vroegere pausen is ooit lid geweest van deze orde. Door paus 
Clemens XIV is de Jezuïetenorde zelfs verboden geweest in het roomse 
Europa van 1773! Deze paus heeft gezegd: "Zolang er Jezuïeten zijn, kan 
er nooit vrede komen"! De Jezuïetenorde  -de orde van Jezus- wordt als 
een directe handlanger van de duivel gezien! De Schotse dominee J.A. 
Wylie (1808-1890) had het over een duivelse orde die tot alles in staat is. 
Mr. G. Groen van Prinsterer had het ook niet erg op de Jezuïeten. In deel I 
van zijn handboek heeft hij het op blz. 347 over de zedelijkheid-
verwoestende moraal van deze orde. En dr. G.J. de Vos (de bekende 
tegenspeler van dr. Kuyper en zijn doleantieplannen) zegt in zijn 
Geschiedenis der Vaderlandsche kerk op blz. 71, "De herovering van 
Nederland werd het ideaal van deze veelvermogende en allerverschrikke-
lijkste orde, eigenlijk de ziel van het antichristelijke Rome."           
 
 

Maar er is nog een niet minder verontrustende zaak. Deze paus heeft de 
ongebruikelijke naam Franciscus gekozen, naar Franciscus van Assisi, de 
grondlegger van deze orde.  Is het de wens van deze paus het werk van 
de franciscanen voort te zetten van wat zij gedaan hebben in Kroatië in de 
2e wereldoorlog? De franciscanen riepen toen vanaf de kansel de roomsen 
op tot vervolging van de Serven en van álle niet roomsen. Onder leiding 
van franciscaner geestelijken is er barbaars en onvoorstelbaar wreed 
gemoord in Kroatië. De bizarre gruwelen die begaan zijn door het 
pauselijke Rome zijn haast niet te beschrijven. In vele publicaties is dit 
wél gebeurd.  
 
 

In 1985 plaatste de stichting In de rechte straat meerdere advertenties in 
het RD om te waarschuwen voor de komst van de toenmalige paus 
Johannes Paulus II naar Nederland. Deze advertenties waren niet mis! 
Boven een ervan staat als kopje "Moordenaars in Gods Naam". Er wordt 
o.a. gewezen op de 800.000 Serven die daar door Rome vermoord zijn op 
aanstichting van de franciscanen. We lezen erin dat de franciscaan M. 
Filippovic, hoofd was van een concentratiekamp, waar minstens 80.000 
Serven zijn vermoord.  
 
 

We citeren de advertentie: "Rome heeft daar nooit schuld voor beleden; 
integendeel. Pius XII heeft mgr. Stephinac die destijds volledig met de 
Hitlerbende samenwerkte, na de oorlog tot kardinaal bevorderd." Andere 
advertenties wezen weer op andere roomse misdaden. De IRS wees erin 
het RD op dat de roomse kerk nog altijd, met alle middelen, de 
wereldheerschappij nastreeft! Er werden ook 600.000 orthodoxe Kroaten 
afgeslacht en vele anderen. Volgens bronnen uit concentratiekampen 
vielen zelfs de monden van de SS-ers (en die waren wel wat gewend!) 



open vanwege de wreedheid van deze moordenaars. Ze zouden zelfs het 
bevel hebben gekregen de roomse moordenaars af te remmen. Bronnen 
vermelden dat in dit kamp 300.000 Joegaslaven uitgehongerd, doodge-
knuppel of levend verbrand werden. Het geschatte aantal van de 
vermoorden in deze door Rome georganiseerde holocaust, gaan tot 
ongeveer  anderhalf miljoen! 
 
 

Hedendaagse bronnen laten doorgaans de roomse gruwelen van destijds 
onbesproken. De heer W.v.d. Zwaag wijst in zijn boek De reformatie der 
Puriteinen op (blz. 564) "de holocaust van het Servische volk in Kroatië in 
194l onder medeplichtigheid van paus Pius XII." Hij verwijst in een 
voetnoot naar het werk van John Cornwell, Hitlers Pope - The secret 
history of Pope Pius XII. Dit boek is ook in het Nederlands verschenen en 
vermeldt uitvoerig over de gruwelijkheden die de franciscanen hebben 
bedreven. Tot besluit een van de zeer vele waarschuwingen van ds. 
Spurgeon tegen het pauselijke Rome, welke hij opmerkt bij zijn 
commentaar op Psalm 106:20:  
 
"Oneerbiedigheid jegens afgoden is een indirect betoon van eerbied 
jegens God. Afgoden, dingen waarmee men de ware God poogt voor te 
stellen, ja alle stoffelijke zaken, waaraan men goddelijke eer bewijst, dat 
alles is vuiligheid op het gelaat des aardrijks; hetzij die dingen bestaan in 
kruisen, crucifixen, Maria-beelden, ouwels, relikwieën, of in de paus zelf. 
Wij zijn nog veel te zoetsappig als wij spreken over deze schandelijke 
afgrijselijkheden. God verafschuwt ze, en dat moeten ook wij doen." We 
zijn meer dan voldoende gewaarschuwd!    
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