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Vierentwintigste zondag na Pinksteren - 5de na Driekoningen 
 

Epistel: Paulus aan deTessalonicenzen: 1; 1, 2 - 10 
Evangelie: Mattheus 13, 31 - 35 
 

Gij zijt navolgers geworden van de Heer en een voorbeeld voor alle gelovigen 
(epistel). Dat is onze roeping in de wereld. Dan zal ons leven delen in de 
vruchtbaarheid van Christus en rijke vruchten dragen in en rondom ons 
(evangelie). De kracht daartoe vinden wij in de h. communie. 
 
De hel, een zelf gekozen isolement zonder God. 
Paus JP II  aan 8000 gelovigen op het Sint Pietersplein te Rome 1998 :“De 
mens in vrijheid geroepen God te antwoorden, kan er helaas voor kiezen 
definitief Gods liefde en genade af te wijzen en zich langs deze weg voor 



eeuwig verwijderen van het vreugdevolle één zijn met Hem. Het is precies deze 
tragische situatie waarnaar de christelijke leer verwijst wanneer zij spreekt over 
de hel of verdoemenis.  
Dr H.J. Van Dijk ORC  in Katholieke Stemmen  nr VI 1999 
 

 
"Democratie is niet genoeg. Het is nodig onze maatschappij terug te 

verankeren in de christelijke moraal.” 
 
 
Recente uitspraken van Mgr Vigano: 
Het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering 
tegen God en de mensheid…. te midden van het stilzwijgen van zowel de 
burgerlijke als de religieuze autoriteiten 
De krachten van het Kwaad die machtig en georganiseerd lijken, verzetten zich 
tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, 
in de steek gelaten door hun stoffelijke en geestelijke leiders…..Dagelijks 
voelen we de aanvallen van degenen die de basis van de samenleving willen 
vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, vrijheid 
van onderwijs… We zien hoofden van naties en religieuze leiders toegeven aan 
deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke ziel, terwijl de 
fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden ontkend in de naam 
van een noodsituatie op gezondheidsgebied die zich meer en meer openbaart 
als instrument voor de vestiging van een onmenselijke gezichtsloze tirannie….. 
Maar deze wereld omvat mensen, affecties, instellingen, geloof, cultuur, 
tradities en idealen: mensen en waarden die zich niet gedragen als automaten, 
die niet gehoorzamen als machines, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een 
hart, omdat ze verbonden zijn door een geestelijke band die zijn kracht van 
bovenaf haalt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net zoals 
Lucifer dat in het begin van de tijd deed met zijn "non serviam"….De botsing 
tussen Goed en Kwaad wordt heel duidelijk… en de verdeeldheid tussen 
kinderen van het Licht en kinderen van de duisternis wordt scherper… Het is 
niet verwonderlijk dat de vijand boos is; het is wel verrassend dat er niemand is 
om alarm te slaan….. De media slaagt er bijna  ongemerkt in de overgang naar 
de Nieuwe Wereldorde zonder God te maken… en vele onnadenkende 
gelovigen zijn blind en doof…, De vijand heeft Satan aan zijn kant, Hij die 
alleen weet hoe hij moet haten. Maar aan onze kant staat de Almachtige Heer, 
de God van de liefde en de Heilige Maagd Maria, die het hoofd van de Slang 
zal verpletteren. "Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?" (Rom 
8:31). … 
 



De Verenigde Staten van Amerika worden in dit cruciale uur beschouwd als de 
verdedigingsmuur, waartegen de door de voorstanders van het globalisme 
verklaarde oorlog, is ontketend. Stel uw vertrouwen in de Heer, gesterkt door 
de woorden van de Apostel Paulus: "Ik kan alle dingen doen in Hem die mij 
sterkt" (Fil 4,13)…. Een instrument van de Goddelijke Voorzienigheid zijn is 
een grote verantwoordelijkheid, waarvoor een aan God trouwe leider zeker alle 
genaden zal ontvangen die nodig is en waarvoor wereldwijd veel gebeden 
wordt.  
De woede van Satan, die mensen haat, richt zich allereerst tot de Leer van het 
Koninkrijk van Jezus Christus, waarlijk Mens en waarlijk God. Het 
secularisme van de 19de eeuw, aangevoerd door de vrijmetselaars, kon zich 
terug organiseren in een nu meer perserve ideologie door de ontkenning van de 
koninklijke rechten van onze Verlosser, niet enkel in de burgerlijke 
samenleving maar ook in het Lichaam van de Kerk. Dat wil zeggen dat de 
erkenning van het Rijk van Christus in toenemende mate ontkent wordt in de 
wereld, maar ook in de Katholieke Kerk. Hiervoor verwijst Mgr. Vigano naar 
het Tweede Vaticaans Concilie waaraan hij ernstige zwakheid verwijt.  
 
 
 
Vergeet de zielen van het vagevuur niet ! Volle aflaat tot eind november . 
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