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Op de omslag van het blad Terdege 3 mei 2017 
Stond het volgende: 

 
“Dat iemand voor jou sterft, kan ik bijna niet geloven”. 

 
Welnu, dat is ook niet te geloven omdat het niet waar is.  

In deze en andere brochures wordt uit de doeken gedaan dat het 
onmogelijk is dat een ander voor jou kan sterven om jou van je zonden 

te bevrijden. 
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Inleiding 
 
Het gaat in sommige gedeelten van de Bijbel om een rechtvaardige 
leefwijze, dus over het menselijk gedrag dat met de Goddelijke wetten 
overeen dient te stemmen. Zie o.a. Psalm 15 en de Bergrede. Zonde is 
veronachtzaming van deze wet(ten). Het begrip zonde hield niet zozeer 
een foutieve handeling in, maar hield verband met het tekortschieten in 
de wetsnaleving. Het gaat om een rechtvaardige levensstijl van de 
Israëliet ten opzichte van de Torah.  Jezus zou gestorven zijn voor de 
zonden, om de menselijke schuld af te betalen aan God. Later zou Jezus 
opgewekt zijn uit de doden tot onze rechtvaardiging.  Het woord 
‘opwekken’ wijst in de Bijbel steeds naar iemand die uit z’n slaap wordt 
wakkergemaakt. In de gedachtewereld en christelijke mythen gingen 
mensen oudtijds het leven binnen zónder ooit een gedachte aan 
opstanding.  Het weer tot leven brengen van een lijk was toentertijd 
absurd en behoorde tot de onmogelijkheden.  De notie van de 
onsterfelijkheid van de ziel en van het lichaam komt o.a. bij de 
Egyptenaren en Grieken vandaan, en behoorde niet tot Israëls 
gedachtegoed. 
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Bij de Israëlieten en later bij de joden was de onsterfelijkheid en 
wederopstanding een niet te plaatsen idee, aangezien een lijk voor hen 
onrein gold.  De levensgeest keerde volgens hen terug tot God, en deze 
bleef niet ergens rondzweven om zich eens weer met het lichaam te 
verenigen. In Israel was de mens geen tweeheid of drieheid, maar een 
eenheid. Dus geen materieel lichaam waarin een losse onsterfelijke ziel 
schuilde, zoals de Grieken leerden, en ook geen drieheid van lichaam, 
ziel en geest, zoals de Egyptenaren Osiris, Isis en Horus leerden., maar 
een éénheid. De mens is een levende, maar wel sterfelijke ziel, een fysiek 
lichaam dat leeft doordat de Goddelijke adem of levensgeest erin is 
geblazen, die tzt weer uit het lichaam verdwijnt.  Een levend lijk was voor 
hen een niet te bevatten denkbeeld. Alleen bij het zogenaamde 
wereldeinde dacht men aan een opstanding.  Om de opstanding van Jezus 
voor de Israëliet en Griek aanvaardbaar te maken, zou van hen een totaal 
ander denken hebben vereist.  De kerkvaders moesten dan ook God erbij 
betrekken, door te stellen dat God Jezus zou hebben opgewekt, wat voor 
de vroegchristelijke gemeenschap een 
onmogelijke daad van God zou zijn om te 
aanvaarden. De kerkvaders draaiden de 
rollen dan ook om, door de Christos-mythe 
die in de toen ter tijd bestaande scholen 
geleerd werd over Jezus, voor historische 
werkelijkheid te nemen. Het ging echter 
om de aloude mythen van de oude 
culturen, o.a. uit Egypte, waarin Horus als 
herrijzende zon werd voorgesteld, die als 
een Osiris op 21 december stierf, om na 
drie nachten en drie dagen op te staan als 
een Horus. Jezus is hierbij identiek aan 
Horus.  
 
Van een Jezus-school veranderde het in een Christos-mythe, en die is 
men later voor historie gaan nemen. Geen enkele vroeg-christelijke groep 
geloofde wat de kerkvaders begonnen te leren over de lichamelijke 
wederopstanding van een zekere Jezus. De aanhangers van de Christus-
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mythe waren zichzelf gaan beschouwen als een deel van het koninkrijk 
Gods dat verheven was boven de bestaande aardse machten.  De latere 
kerk begon zich te zien als het geestelijke Israël, als het Rijk Gods. Men 
had Jezus als Heer tot koning genomen, en hiermee God als Koning 
verworpen.  Het ging deze christenen wel om hun vrijheid, om een vrij 
koninkrijk.  Hun Heer stond zelfs boven de keizer.  De Jezus-beweging 
was alzo uitgegroeid tot een Christus-cultus, waar Jezus als Heer van het 
onmetelijke universum werd uitgeroepen.  In het Nieuwe Testament is 
Paulus degene die het fundament van deze nieuwe christelijke religie 
heeft gelegd. Paulus bekeerde zich tot de Christus-cultus, door een 
zogenaamde openbaring van Jezus aan hem, zoals in Galaten 1 staat 
omschreven.  Paulus was de eerste dialectische Christus-denker, en zijn 
begrippen over verzoening, wet, schuldvergeving, evangelie, geest, 
lichaam van Christus, oordeel, verlossing, etc.  hebben een heel andere 
lading dan ze in het Oude Testament hebben.  De Christus-mythe is door 
Paulus veranderd in een evangelie om een nieuwe maatschappelijke orde 
op te bouwen. Het positieve hiervan was dat er aangedrongen werd op 
een heilig leven. Daarmee alleen ben je er echter niet, want wanneer dat 
heilige leven niet uitgaat van de werkelijkheid, bouw je aan een leugen-
denkbeeld, een valse troost, die geen zeker weten bevat.  Daarop is de 
leer van de Heidelbergse Catechismus gegrond, zoals samengevat in 
Zondag 1:   Vraag 1: Wat is uw enige troost, beide in het leven en 
sterven? 
Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn maar mijns 
getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen ben, die met Zijn dierbaar 
bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alleheerschappij des 
duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelse Vader 
geen haar van mijn hoofd vallen kan , ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid 
dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven 
verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. 

 
 Wij dienen niet het eigendom te zijn van een bemiddelaar, maar wijzelf 
dienen met God in het reine te komen.  De éénwording met God is dan 
ook de enige troost, en niet alleen troost, maar vaste zekerheid in het 
leven van een mens. Wijzelf moeten bukken voor de grote God, ons 
leven verliezen, dwz ons ego moet sterven, en opstaan in nieuwheid van 
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leven. Dan hebben wij geen tussenpersoon nodig die ons van het 
eeuwige leven verzekert, maar kunnen wij getuigen dat wij hetzelf uit 
Gods mond hebben gehoord.  De verloren zoon kwam tot zichzelf, dáár 
gaat het om, en hij nam het besluit om terug te keren tot zijn Vader, 
zónder enige bemiddeling of middelaar, maar rechtstreeks. Hijzelf 
moest eraan, de weg van verlies om tot het leven te geraken. Een ander 
kan voor ons niet betalen, zie Ezechiel 18: 20 De ziel, die zondigt, die zal 
sterven; de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader 
zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons; de gerechtigheid des 
rechtvaardigen zal op hem zijn, en de goddeloosheid des goddelozen zal op 
hem zijn 
Wijzelf moeten sterven, de geestelijke dood door alles te verliezen, ons 
oude ego af te leggen.  
 
Jezus 
Jezus wordt gezien als het hart van de christelijke cultuur. Neem de 
historische Jezus weg, en de complete christelijke cultuur stort in elkaar. 
De grote zeer verontrustende vraag voor 
christenen –met name voor de christelijke 
leiders, de clerus-  is of Jezus écht heeft 
bestaan en rondgewandeld heeft op de 
aarde? 
Over Jezus zijn zeer veel boeken 
geschreven. De kerkleer is geheel en al gebouwd op het dogma van de 
vleeswording van God via Jezus, die voor de zonden der mensen mens 
zou zijn geworden, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft en 
door zijn bloedstorting God de Vader diens toorn heeft gestild, en een 
deel der mensen heeft losgekocht door de prijs van zijn bloed, welker 
plaatsen reeds zijn bereid in een hemels gewest. 
Haal Jezus weg, en de alle christelijke kerken zakken in elkaar. 
Het is dan ook een zeer groot waagstuk om het fundament waarop 2,1 
miljard christenen hun hoop hebben gevestigd te betwijfelen en te 
ondergraven.  Het houvast dat de ruim 2 miljard christenen menen te 
hebben moet je niet zomaar even afpakken van al die lieve mensen. Dan 
wordt het oorlog.    
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Vijf redenen om aan te nemen dat Jezus nooit heeft bestaan 
http://www.ninefornews.nl/vijf-redenen-om-aan-te-nemen-dat-
jezus-nooit-heeft-bestaan/ 
 
De meeste onderzoekers 
denken dat de evangeliën in 
het Nieuwe Testament 
‘gemythologiseerd’ zijn. 
Ze denken dat een 
controversiële joodse 
rabbijn genaamd Yeshua 
Ben Yosef aan het begin 
van de eerste eeuw een aantal volgelingen om zich heen verzamelde en 
het fundament legde voor het christendom. 
De onderzoekers veronderstellen dat veel Bijbelverhalen over de 
maagdelijke geboorte, wonderen en wederopstanding zijn gebaseerd op 
mythische thema’s die populair waren in het oude Nabije Oosten. Op 
dezelfde manier baseren hedendaagse filmmakers nieuwe films op oude 
plotelementen. 
De afgelopen 200 jaar hebben veelal christelijke theologen en historici 
oude teksten geanalyseerd. Ze keken ook naar teksten die uit de Bijbel 
zijn gelaten. Honderden jaren lang werd het christendom alleen 
onderzocht door christelijke onderzoekers. Ook vandaag de dag hebben 
de meeste onderzoekers nog een religieuze achtergrond. 
David Fitzgerald is een atheïstische spreker en schrijver. Het fenomeen 
Zeitgeist the Movie liet miljoenen mensen kennismaken met de 
mythische oorsprong van het christendom. Maar Zeitgeist bevat net als 
andere soortgelijke werken de nodige fouten waardoor de 
geloofwaardigheid wordt ondermijnd. Fitzgerald corrigeert de fouten om 
jonge mensen op een laagdrempelige manier toegang te geven tot de 
informatie. 
Richard Carrier laat zien hoe het christendom mogelijk is ontstaan zonder 
een wonder. Joseph Atwill stelt daarnaast dat Jezus is bedacht door de 
Romeinen. Steeds meer onderzoekers vragen zich na het bestuderen van 

 

De Jezus-Paas-Mythe          No.1045 

8 
 

oude teksten af of Jezus wel echt bestaan heeft. Er zijn vijf kernpunten 
die het debat keer op keer doen oplaaien. 
 
Er is geen bewijs uit de eerste eeuw voor het bestaan van Yeshua Ben 
Yosef 
Zoals auteur Bart Ehrman schrijft: “Wat hebben pagaanse auteurs uit die 
tijd over Jezus te zeggen? Niets. Zijn pagaanse tijdgenoten verwijzen 
nooit naar een zekere Jezus. Er zijn geen geboorteaktes, geen 
transcripten, geen overlijdensaktes, geen referenties, niets. In niet-
christelijke en niet-joodse bronnen uit de eerste eeuw wordt nergens 
verwezen naar Jezus. We beschikken over 
een groot aantal documenten uit die tijd – 
teksten van dichters, filosofen, historici, 
wetenschappers en 
overheidsfunctionarissen. De naam van 
Jezus wordt in deze stukken nergens 
genoemd.”  
 
De eerste schrijvers van het Nieuwe Testament zijn niet op de hoogte 
van de details van het leven van Jezus 
Paulus lijkt bijvoorbeeld niet op de hoogte te zijn van de maagdelijke 
geboorte van Jezus. Geen wijzen, geen ster in het oosten, geen wonderen. 
Hij noemt de apostelen van Jezus nooit discipelen. Sterker nog, hij zegt 
nooit dat Jezus discipelen had of wonderen verrichte. Hij weigert 
biografische details te onthullen en de weinige cryptische hints die hij 
geeft zijn niet alleen vaag, maar spreken de evangeliën tegen. De leiders 
van de vroege christelijke beweging in Jeruzalem als Petrus en Jakobus 
zouden volgelingen van Jezus zijn, maar worden door Paulus 
herhaaldelijk aangevallen omdat ze geen ware christenen zouden zijn. 
 
Het Nieuwe Testament beweert geen verslag uit de eerste hand te zijn 
We weten dat de evangeliën van de apostelen Matteüs, Marcus, Johannes 
en Lucas pas in de tweede eeuw hun naam hebben gekregen, 100 jaar 
nadat het christendom van de grond zou zijn gekomen. In die tijd werd 
veel geschreven onder pseudoniemen. 
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De evangeliën, de enige verslagen over een historische Jezus, spreken 
elkaar tegen.  
Het evangelie van Marcus zou het oudste verslag zijn over het ‘leven van 
Jezus’. Uit analyses blijkt dat Lucas en Mattheüs het werk van Marcus 
later hebben aangepast op basis van hun eigen correcties en nieuw 
materiaal. Maar ze spreken elkaar tegen omdat ze met verschillende 
doelen en voor een verschillend publiek zijn geschreven. Zo komen 
bijvoorbeeld de verhalen over Pasen niet met elkaar overeen. 
 
Moderne onderzoekers die de echte Jezus zeggen te hebben 
gevonden, beschrijven totaal verschillende personen 
De historische Jezus (als er al één is geweest) was mogelijk een 
Messiasbelijdende koning, een 
conservatieve rabbijn, een fanatieke 
revolutionair, een vredestichter, een 
progressieve farizeeër, een Galileïsche 
sjamaan, een Hellenistische wijsgeer, maar 
niet alles tegelijk. Academici moeten zich 
schamen, aldus John Dominic Crossan. 
Jezus lijkt volgens Fitzgerald een effect – 
niet de oorzaak – te zijn van het christendom. Paulus zocht samen met de 
rest van de eerste generatie christenen naar vertalingen van Hebreeuwse 
geschriften om een mysterieus geloof te creëren voor de Joden, en te 
concurreren met de aloude Egyptische, Perzische, Hellenistische en 
Romeinse tradities. 
http://www.positiefatheisme.nl/atheisten/jim_walker/heeft_een_historische_jezus.html 
http://stamperius.com/hannesmeinkema/teksten-texts/voetnoten/het-bestaan-van-jezus/ 
http://www.pateo.nl/HTML/NL/Artikelen/Pasen_is_het_Passeerfeest.htm 

 

De kerkleer 

De kerkleer is tot een dodencultus geworden. Het beeld dat de kerk 
van Jezus heeft ontworpen staat met de werkelijkheid op een 
gespannen voet.  De kerk spreekt over Jezus als de Man van Smarten, 
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die Zijn bloed vergoot voor ‘s mensen heil, tot afbetaling van des 
mensen schuld bij God de Vader. De kerk heeft geen oog voor de 
kosmische Christos, door welke wijzelf een gezalfde worden (christ = 
zalven) wanneer wij ons oude leven afleggen en opstaan in een nieuw 
leven, Gode gewijd en wat op harmonie rust. Dan keren wij ons tegen 
het kwaad, tegen leugens, tegen geweld en oorlog en worden wij 
vredestichters.  

 

Liefde bestaat immers uit gerechtigheid en waarheid. Het gaat daarbij 
niet langer om maar ergens in te geloven, te geloven in de leer der 
kerk, maar het gaat om weten, de kennis. Hierdoor ontstaat een hogere 
ontwaakte mensensoort, die rechtvaardigen worden genoemd. Zij 
zullen het gezegende aardrijk beërven. Deze mensensoort dient 
verwekt en geboren te worden volgens Goddelijke Scheppingswetten, 
zodat hun lichamen de Goddelijke Geest kunnen ontvangen en zij hun 
bewustzijn op een hoger plan kunnen ontwikkelen.  De leer van de 
Christus was oorspronkelijk een innerlijke zaak, waarbij de mens zijn 
dierlijke neigingen (het veelvratige rupsenbestaan)  overwint en 
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aflegt. De kerk maakte er een uitwendige zaak van, door Jezus als een 
historisch figuur  te nemen die plaatsvervangend een zoenoffer bracht 
voor de zonden der mensheid. Echter, niet iedereen zou volgens de 
kerkleer in de hemel mogen komen. Die gunst zou slechts voor een 
kleine groep uitverkorenen zijn. Zie: http://www.pentahof.nl/Brochures/132-
mis-verk-no1.pdf 

Hun plaatsen zouden in de hemel reeds gereserveerd klaar staan.  De 
mens die gelooft dat Jezus voor hem betaald heeft zou gered zijn en 
vergeving ontvangen.  Dit is een vrij gemakkelijke aangelegenheid 
waar veel misdadigers gretig gebruik van maken, om aan het eind van 
hun leven in Jezus te geloven, om in de hemel te mogen aanlanden. 
De knapste theologen kunnen echter geen antwoord geven op de 
volgende vraag: 

Indien Jezus met Zijn bloed de openstaande rekening van alle 
menselijke zonden bij God heeft betaald. Wat voor noodzaak 
heeft God daarna nog om ons de zonden te vergeven? Waar 
afbetaling plaatsvond, is geen vergeving meer noodzakelijk. Af is 
af.  

Ik heb deze vraag aan prof. dr. Jan Hoek voorgelegd een aantal jaren 
geleden, en hij beloofde een antwoord erop te zullen geven. Dat 
antwoord moet nog komen. Duurt wel wat lang, maar ik zal Jan nog 
eens even eraan herinneren. Zo moeilijk moet dat toch niet voor hem 
zijn om er een oor aan te naaien.  

Lees eens het leerzame boek Ecce Homo van Anne-marie van de Wegh. 

Om zelf als mens het zoonschap Gods te bereiken 
dient een mens zijn zelfzucht te verliezen en zijn 
lichaam en geest te zuiveren. Het Rijk Gods dient 
van binnenuit de mens gestalte te krijgen. Ons 
lichaam dienen wij te zuiveren, aangezien de mens 
is wat hij eet. De mens is niet gemaakt om dierlijk 
voedsel te eten, om alcohol te drinken en nicotine 
via roken in te ademen. Deze zaken houden ons af 
van de Boom des Levens. Wij mogen ook geen  
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slaaf zijn van allerlei systemen. Wij mogen er geen verslavingen op 
na houden.  In het Nieuwe Jeruzalem komen alleen gezuiverden en 
geen honden, dat wil zeggen, mensen die met bloed besmeurd zijn, 
gierigaards en onreinen, zie Openbaring 22..  Alleen de gezuiverde 
mens is een ware cultuurdrager. Deze mens gaat voor zuiverheid, 
zedelijkheid, reinheid, wetenschap, echte kunst, Godsvreze, etc.  om 
als een voorbeeld te zijn van goed burgerschap, waardoor de mensheid 
op een hoger plan komt door hoger bewustzijn. Dit zijn de wáre 
levensvernieuwers, verlossers, redders, helden en geuzen der 
mensheid, die naar vervolmaking staan en op weg zijn ernaar toe. Zij 
hebben de christos in hun hart, nl. de bewustwording van hun innerlijk 
om verenigd te worden met de Goddelijke Geest.    

Geen dierenoffers en geen bloedstorting ter verzoening 

Overal waar oudtijds in de ‘heilige’ geschriften melding wordt 
gemaakt van dierenoffers, is dat symbolisch bedoeld dat de mens zijn 
dierlijke aard moet offeren, zodat het Goddelijke in die mens een 
plaats kan krijgen, nadat deze van zijn aardse materiële banden is 
bevrijd en tot opstanding (hogere bewustwording)  kan komen. 
Immers, in de oudheid was alle leven heilig en zou geen enkel 
Godegewijd persoon of priester zich vergrijpen aan het leven van enig 
dier. Vandaar dat de mensen in die tijd vegetarisch leefden, aldus Joan 
en Mary Henschel. Later is door verval  en het overtreden van de 
geslachtswetten een mensheid ontstaan die op dierlijk niveau kwam te 
leven, waarbij het besef van de heiligheid van alle leven totaal 
verdween en men zich tegoed deed aan dierlijk vlees en bloed. Het 
doden van mensen en dieren wijst erop dat de mens zijn driften niet 
meer kan beheersen. En in zulke tijden kon de priesterstand de mensen 
wijsmaken dat bloed van geslachte dieren –of zelfs van een mens als 
Jezus-  de mens zou kunnen reinigen van zijn zonden (taura-bolium) 
en men door bloedwassing zou worden wedergeboren tot eeuwig 
leven. Jezus zou het Lam Gods zijn dat geslacht werd voor de zonden, 
maar dit betekent niets anders dan dat de zon in het teken van Aries 
(Ram)  overging in het volgende teken Pisces (Vissen).  Dat God zijn 
zoon zou hebben geofferd om de zonden van de mensen weg te dragen 
op het kruis is in werkelijkheid puur heidens. Dit past niet in Israels 
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echte oude religie. Ook is de 
Scheppergod geen slachtersbaas die een 
dier slachtte om Adam en Eva rokken 
van vellen aan te kunnen trekken (de 
zogenaamde aegis). Men kan van vlas 
of katoen ook mooie rokken maken, 
indien men het verhaal letterlijk opvat.  

In de natuur vind je het kruis niet, aldus 
dr. A.J. Kunz, zie Ref Dagblad 03-09-
2015.  Volgens Kunz maakt God zich 
niet alleen bekend door Zijn Woord, 
maar ook door het boek van de wereld. In de natuur kun je God echter 
niet leren kennen als je Redder. Je vindt er het kruis niet terug. In de 
Bijbel wel. Aldus Kunz. En volgens ds. J.J. van Eckeveld uit Zeist (zie 
Terdege 10-12-2016)  is de prediking van het Evangelie de prediking 
van het bloed van Christus. De Heilige Geest past dat bloed toe aan 
het hart van een mens, en strijkt dat bloed aan de posten van ons hart 
en leven en zijn we rein in Gods ogen. Er is bloed genoeg, ook voor 
u,  want dat bloed van Jezus reinigt van alle dingen. Een andere weg 
is er niet. Aldus van Eckeveld.  

Jammer voor Kunz en Eckeveld. Men vindt in de natuur het ‘kruis’ 
wel degelijk, als men er maar oog voor krijgt. Zie onderstaande 
website: 

https://at37.wordpress.com/2012/03/01/55-64-73-sator-square/ 

Jezus –indien dat verhaal over hem historisch zou zijn- is ook niet aan 
een kruis gestorven, maar volgens het Grieks aan een xulon of paal, 
om daar zijn bloed te laten vloeien tot verzoening. Als dat werkelijk 
zo was geweest, had de wereld er nadien wel anders uit gezien dan die 
nu is. De ware betekenis van de woorden ‘gewassen door het bloed 
van Christus’ is dat dit wijst op de innerlijke reiniging van ons 
geweten en wij door eenwording van onze lagere dierlijke natuur met 
de nieuwe hogere goddelijke natuur een hoger bewustzijn ontvangen. 
Dan houden wij ons niet langer op in iets te geloven wat de kerk ons 
voorhoudt, maar weten wij de dingen zelf innerlijk, waardoor de 
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zuiverheid van het bloed van het menselijk geslacht wordt hersteld, 
waardoor als gevolg de zonden verdwijnen als sneeuw voor de zon. Is 
het innnerlijk van de mens (ook wel ziel genoemd)  eenmaal 
gelouterd, dan zal de mens 
als herboren worden en op 
aarde een hemels bestaan 
gaan leven, maar zolang als 
mensen zich aan een vrij en 
geperverteerd 
geslachtsleven overgeven 
moet daar lichamelijk en 
geestelijk lijden op volgen. De bovennatuurlijke kennis en verlichting 
die ten deel valt aan de gelouterde en herboren mens, kan niet ten deel 
vallen aan gewoon wetenschappelijk onderzoek van mensen, ook al is 
men nog zo knap en van een hoog IQ.      

      Deze voorstelling is onjuist, Ps 32:2 en 103: 3 

De huidige chaos in deze wereld kan niet met materiële middelen 
worden opgelost. Dus niet met de modernste wapens, en ook niet met 
geld. Alleen wanneer mensen de christos in hun hart laten geboren 
worden zal dat ertoe leiden dat de wereld zich zal herstellen en de 
Gouden Tijd zal terugkeren. Dat is de ware betekenis van de 
zogenaamde opstanding en wederkomst van Christus.  Er komt heus 
geen mannelijke verschijning uit de hemel op een wolk naar de aarde, 
en er is geen zogenaamde opname van een aantal gelovigen die met 
deze mannelijke verschijning naar een denkbare hemel gaan, waarna 
de hel op aarde zou losbreken.  Men kan via Blue-Beam dat wel 
levensecht de mensheid voorspiegelen. De kerk plaatste God buiten 
de mens, als een Vaderfiguur in de hemel waarvan wij afhankelijk 
zijn. Wij zouden volgens de kerkleer vannature slecht zijn, volgens de 
Heidelbergse Catechismus onbekwaam tot enig goed en geneigd tot 
alle kwaad. Mooi geformuleerd, maar het klopt niet. Dat het Rijk Gods 
in ons mensen tot ontwikkeling dient te komen, daar werd in de kerk 
niet op gewezen. Een mens dient drie zaken in hoofdzaak te leren 
kennen: 
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1. Dat alles op aarde vanuit de kosmos door voor ons onzienlijke 
krachten en machten wordt beinvloed volgens natuurwetten 

2. Dat het zeer hoge intelligente wezens zijn die zorgdragen voor 
deze beinvloeding om het leven in stand te houden en op een 
hoger plan te brengen 

3.  Dat wij de natuurwetten leren kennen en toepassen in ons 
gehele leven, zodat de chaos op aarde zal veranderen in een 
paradijs. 
  

Het gaat om inwijding tot het hogere levensmysterie, waarbij de 
kennis van dood en leven centraal staat. Dat is in de natuur duidelijk 
te zien, o.a. in het ontkiemen van zaden, in de rups die zich in zijn 
doodskleed wikkelt, sterft en opstaat als vlinder. Door de vernieuwde 
en tot nieuw leven verwekte mensen zal de nieuwe aarde gestalte 
verkrijgen. Zij die aan de inwijding 
hebben deelgenomen, zegt 
Aristophanes, leidden een onschuldig, 
kalm en heilig leven; bij hun sterven 
(ster-ven = terugkeren naar de sterren)  
hadden zij het oog gericht op het licht 
der Elyseese velden, terwijl de overigen 
niets anders konden verwachten dan 
altoosdurende duisternis 
(onwetendheid). Inwijding is geen 
duister iets, geen tovenarij of magie, 
maar is simpel  de verdieping van ons 
denken en voelen, een dieper verstaan, 
niet slechts geloven, maar weten, 
waardoor we onszelf leren kennen en 
het Goddelijke leren beminnen met geheel ons hart en wezen. Dan 
onderwerpt men zich vrijwillig aan de Goddelijke wil en wetten, 
waardoor ook de tegennatuurlijke hang naar geld en goed wordt 
gebroken. Dan weet men wie men is, vanwaar men komt en waarheen 
men gaat, om herenigd te worden met de Goddelijke Geest.  
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De christelijke kerk vreest de kennis der waarheid, de volle 
wetenschap. De kerk voelt aan dat met de ontdekking en onthulling 
van de echte waarheid betreffende Jezus en de betekenis van Christus, 
haar einde beslist is. Vandaar dat men de mensen zoet houdt met 
geloof in onmogelijke wonderen en verborgenheden. De kerk wil 
zolang als het kan het tijdstip van haar ondergang zien te rekken, maar 
dat zal haar niet baten. Het watermantijdperk zal een tsunami van 
waarheid te zien geven, waarbij alle leugens zullen worden 
weggespoeld. Er is geen redden meer aan voor de kerk. 

Het Kruisdrama 

Het kruisdrama dat door de kerk letterlijk en historisch werd -en nog- 
wordt voorgehouden, heeft ertoe geleid dat er een eenzijdige 
mannelijke Godsvoorstelling is ontstaan. Daarin zou God als vader 
zijn (denkbeeldige) zoon als zoenoffer eisen om de mensen los te 
kopen vanuit hun zondestaat. Op die wijze verviel de religie tot een 
monsterachtige zaak,  waarin God wraakgierig is en de moord eist van 
zijn zoon, en buiten dat nergens genoegen mee neemt. Hij zou bij 
zichzelf raad hebben gehouden om een deel van de mensen uit te 
kiezen om in de hemel bij hem te mogen komen en daar met 
palmtakken tot in alle eeuwen hem lof toe te zingen. Terwijl het 
overgrote deel der mensen verwezen zou worden naar de brandende 
hel tot in alle eeuwen.  

 Want …. Alzo lief heeft 
God de wereld gehad dat 
Hij Zijn enige Zoon ervoor 
heeft overgegeven, zoals in 
het boek Johannes staat.  
Jezus zou gewillig zijn om 
aan de wil van de Vader te 
voldoen, door die 
drinkbeker des doods te 
drinken, om daarmee de 
zonden te delgen en de hitte 
van Gods toorn uit te blussen. Hij zou de middelaar tussen God en de 
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mensen zijn. Dat het de mens zelf is die met God in het reine dient te 
komen zónder bemiddeling, wordt niet geleerd door de kerk. De mens 
zelf is in overtreding, en zonden kan men niet erven. Alleen door 
oprecht berouw is er vergeving en bewustwording om tot een nieuw 
beter leven te geraken.  Wij dienen ons bewust te worden dat de 
volkomenheid van het lichaam slechts kan samengaan met de volheid 
van de Geest. Daarom dienen wij zuinig te zijn op ons lichaam.   

De innerlijke leer van de Christos in ons dient opnieuw terug te 
komen, waarbij de mens in zijn dagelijkse leven de kosmische wetten 
respecteert en naleeft. De mens dient een volksheld te worden om voor 
de echte waarheid uit te durven komen, en om alle misvattingen en 
dwalingen van kerk en staat aan het licht te brengen.  Alle misstanden 
in de samenleving en op alle levensterreinen dient zuivering te komen. 
Er moet een kantelpunt in ons leven en in het leven der mensheid 
ontstaan waarbij men zelf ondergaat, sterft aan eigen dierlijke lusten, 
om tot een gezalfde op te staan, een christos te worden.  Dan pas gaat 
men zegevieren over het dierlijke lagere bestaan, het zogenaamde 
veelvratige rupsenbestaan. Slechts een gezuiverd en geheiligd lichaam 
kan het Goddelijke in zich opnemen en verteren. Een vernieuwd mens 
is een meester, een held, een overwinnaar, om de hemelse 
onderscheiding te ontvangen van de witte keursteen, waarvan in het 
bijbelboek Openbaring sprake is.  Zo iemand heeft de 12 
dierenriemtekens doorlopen, wat wijst naar de 12 poorten van het 
Nieuwe hemelse Jerusalem. Zo iemand is met Jezus in figuurlijke zin 
gestorven, begraven en weer opgestaan. Daarbij komt dat hij een 
medeschepper is geworden, een medekunstenaar en bouwmeester op 
aarde, grenzend aan het magische. Wij hebben een ontstaan en een  
bestaan, en daarna dient een overgang plaats te vinden van ons lagere 
naar het hogere om in harmonie te komen met het kosmisch 
volmaakte.  Die vernieuwde mens of verlichte persoon leert zijn 
geslachtsdriften beheersen, zodat hij de lessen leert voor de 
huwelijksgemeenschap overeenkomstig de kosmische wetten. Door 
onwetendheid van de geslachtswetten is er een degeneratie ontstaan, 
een zieke mensheid, vol misdaad en allerlei plagen die men over 
zichzelf uitroept zonder het te beseffen.  De hogere mens houdt zijn 
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soort, ras en familie zuiver. Daarheen wijst Genesis 1-3, dat de mens 
niet zijn hartstocht dient te volgen en de verwekking van nageslacht 
niet in strijd mag zijn met de wetten der natuur. Anders komen er 
misdadigers en broedermoordenaars als Kain ter wereld. De hartstocht 
is als de slang gelijk die de mens om de tuin leidt en van de rechte weg 
afbrengt. Er dient een volmaakt nakomelingschap verwekt te worden. 
Dr. Hans Sterneder schrijft in zijn boek “Die Neugeburt der Ehe” het 
volgende: 

“Daarom is het van ongemene betekenis met wie een mens zich in het huwelijk 
verbindt. Want de ganse verrotting der maatschappij zowel als de ellenden der 
mensheid zijn gevolgen van verkeerd-gesloten huwelijken en het verworden 
geslachtsleven. Dit heeft niemand beter geweten  dan Hij, die 2000 jaar geleden 
op de wereld verscheen om de mensen uit hunnen noden en verwarring te 
verlossen, nl Jezus Christus. Daarom begon hij bij zijn omwandeling op aarde 
direct te wijzen op hetgeen, waardoor de oorspronkelijke God-mensen uit het 
Paradijs waren verdreven, nl. op hun verzinken in de poel van het dierlijke 
geslachtsverkeer. Hij maakte de grondslagen bekend waarop de ware 
huwelijksband dient te rusten en gaf aan hoe het geslachtsleven veredeld moest 
worden’.  

 
De Odes van Salomo hoofdstuk 20:4 
geven het volgende te kennen over het 
wáre slachtdier   `Het offerdier voor 
JHWH is rechtvaardigheid en 
zuiverheid van hart en lippen`.   
 
Wonderen 
Toen wij jong waren maakten de grote mensen ons wijs dat Sinterklaas 
op een wit paard over de daken van de huizen reed, en dat zwarte Piet 
door de nauwe schoorsteen naar beneden kroop en dan een kadootje in 
onze schoenen of klompen legde wanneer wij zoet waren geweest. 
Wanneer wij stout waren geweest kregen wij met de roe of gardebezem 
een pak slaag op ons achterwerk. Later kwamen wij erachter dat hiervan 
niets klopte.  Op gelijke wijze zijn er door de kerkvaders leugens 
verspreid zónder bewijs, zo goed als Trump leugens verzint zonder 
bewijs, die de nieuwe waarheid vormen, aldus David Icke. 
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Niemand kan immers net als Jezus op het water lopen zonder weg te 
zakken.  De onmogelijke wonderen druisen tegen de door de Schepper 
gegeven natuurwetten in en kunnen niet letterlijk opgevat worden. Ze 
hebben een symbolische betekenis. Niemand kan een oor van een mens 
dat eraf gesneden is van de grond oprapen er er weer onzichtbaar zonder 
hechtingen tegen aan plakken. Niemand die langer dan 10 minuten dood 
is geweest kan tot leven worden gewekt zónder blijvende 
hersenbeschadiging. Zelfs na drie nachten en drie dagen wanneer het 
lichaam al in een staat van ontbinding is, 
zoals bij Lazarus, kan tot leven worden 
gewekt zonder kwalijke gevolgen.  God 
laat niemand zulke wonderen doen die 
tegen zijn natuurwetten ingaan. Wij 
kunnen weliswaar niet alles begrijpen, 
maar de zogenaamde wonderen die tegen 
de natuurwetten strijden, hebben een 
andere betekenis, zoals wij het ook niet 
kunnen begrijpen dat zwarte Piet door een 
zeer nauw schoorsteenpijpje op en neer 
kan klimmen zonder ladder en dan nog welliefst met een zak vol kadoos 
op zijn rug.   
 
In het Boek de Openbaring van Henoch hoofdstuk 19 staat het volgende:   
“Zoals in dit leven de natuur van elk mens in het duister ligt, zo is ook 
zijn bevruchting, geboorte en vertrek uit dit leven. Op het moment van 
zijn bevruchting, op dat ogenblik is hij geboren en op dat zelfde ogenblik 
is hij ook gestorven”.   
Dat heeft een diepere betekenis en uitleg nodig om het te verstaan. Het 
gaat om inwijding in de levensmysteries, om de zalving waardoor men 
een krist wordt, een gezalfde bij wie hoger bewustzijn is ontstaan door de 
activering van zijn 3e oog, de pijnappelklier of amygdala. Zodra wij ter 
wereld komen, raken we los van onze moeder en wordt de navelstreng 
doorbroken. Dat is een symbool dat we op dat moment ook gestorven 
zijn, aangezien het ontkiemen samengaat met afsterving.  
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https://www.youtube.com/watch?v=D7mk5bEHuuw&t=3334s  

Op de bovenstaande video kunt u zien hoe de boeken van Vladimir Megré  
over Anastasia de wereld gaan veranderen, terug naar de natuur, waarin 
ook het bedrog van het christendom wordt belicht. Het christendom richt 
de aandacht van de mensen op een hiernamaals waar niemand van kan 
vertellen wat dat exact is.  Het Rijk Gods echter dient in het heden, het 
nú totstand te komen, dat is realiseerbaar, en dat is de vernieuwde aarde 
waarop rechtvaardigen mogen wonen. In Psalm 37 wordt daar vijfmaal 
naar verwezen, en in de berijmde Psalm 25 wordt ervan gezongen dat het 
aan God geheiligde zaad, het gezegende aardrijk zal beërven. Dat 
gezegend aardrijk ligt niet ergens in een denkbeeldige hemel, ver van ons 
verwijderd. Het Paradijs dient door ons op aarde tot stand te komen.  
 
http://warewijnstok.thevine.name/2016/02/08/resurrection-fact-or-
fiction/ 
 
(van Internet)  De precieze opstanding staat niet de de bijbel beschreven. 
Heel vroeg in de morgen was er een aardbeving. Een engel in witte kleren rolde 
de steen weg. De bewakers waren verlamd van schrik en vluchtten. We lezen 
daarna in de bijbel dat Jezus niet meer in het graf ligt en dat de doeken opgerold 
achterblijven. Het ongelooflijke is gebeurt: Jezus is opgestaan uit de dood! 
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Geen bewijs is er voor het bovenstaande. Het graf is leeg, en een leeg 
graf is geen bewijs dat iemand van de doden is opgestaan. Niemand heeft 
het gezien. Niemand kan het bewijs leveren. Dus geloof zonder bewijs in 
het onmogelijke ?  
Het bewijs ontbreekt. Slechte zaak ! In het Ref.Dagblad 27 mei 2017  
schrijft prof. dr. H. Bakker over de hemelvaart: “Dat Jezus naar de hemel 
is gevaren, kan niet bewezen worden. Maar op z’n minst zijn er twee 
rationele indicaties die de hemelvaart aannemelijk maken. De eerste is 
tekstueel en de tweede is –en dat is een verrassing-  hoe christenen door 
de Geest leven”.  
Dus géén bewijs, maar wel iets dat deze onbewijsbare zaak aannemelijk 
moet maken. Nou, geloof het dan maar !  
  
 
Citaat uit het boekje “De Wet van Oorzaak en Gevolg”,  afkomstig uit 
het boek van  H.P. Blavatsky “Isis unveiled”.    

Maar als we even buiten de enge kring van het geloof treden en het heelal 
zien als een geheel, dat door voortreffelijke ordening van delen in 
evenwicht wordt gehouden, hoezeer verzet zich dan alle gezonde logika 
en het geringste gevoel van rechtvaardigheid tegen dit Plaatsvervangend 
Lijden! Als de boosdoener alleen slechts tegen zichzelf zondigde, en 
niemand dan zichzelf onrecht aandeed; als hij door oprecht berouw 
vroegere gebeurtenissen kon uitwissen, niet alleen uit het geheugen van 
de mens, maar ook uit die onvergankelijke annalen, die geen godheid –
zelfs niet de Allerhoogste-  kan laten 
verdwijnen, dan zou dit dogma misschien 
niet onbegrijpelijk zijn.. Maar om vol te 
houden dat men zijn medemens onrecht 
kan aandoen, hem kan doden, het 
evenwicht in de maatschappelijke orde 
van de dingen kan verstoren en dan –
gedreven door lafheid, hoop of dwang-  vergeven kan worden door te 
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geloven dat het vergieten van het bloed van de één, het vergieten van het 
bloed van de ander uitwist, dát is ongerijmd! Kunnen de gevolgen van 
een misdaad uitgewist worden, zelfs al zou de misdaad zelf worden 
vergeven?  De gevolgen van een oorzaak worden nooit beperkt tot de 
grenzen van die oorzaak, evenmin  kan de uitwerking van een misdaad 
worden begrensd tot de misdadiger en zijn slachtoffer.  
  
De opstanding wijst dan ook naar iets geheel anders dan men algemeen 
denkt. Het gaat om de innerlijke opstanding en verzoening. 
 
Tempelgeheimen 
Volgens John Allegro heeft de tempel van Salomo de volgende betekenis: 
het is een microkosmos van de baarmoeder van een vrouw. De drie delen 
van de tempel wijzen naar: 1 De voorhof als vagina. 2. Het heilige tot aan 
het voorhangsel, de vagina tot aan het maagdenvlies. 3. Het Heilige der 
Heiligen, de baarmoeder zelf.  De Hogepriester die gezalfd is met de 
heilige zalfolie is gelijk de mannelijke penis, die door indaling in de 
vagina het maagdenvlies opent, om het sperma in de baarmoeder te lozen.   
Het orgasme is een soort numineuze ervaring. Men noemt deze staat van 
zijn wel de ‘gnostische staat”, of Samadhi, dat is een staat waarin ons 
bewustzijn wordt gereinigd. 
De vloer van het Heilige der Heiligen zou op een schaakbord gelijken, 
wat de vrijmetselaars loges ook vertonen. Dit wijst naar de volmaaktheid 
van het hemelrond, waarin de baan van de zon de lengte van de dagen 
aangeeft, nacht en dag, donker en licht, wit en zwart.  De seksuele 
gemeenschap die aldus afgebeeld wordt door de Tempel 
vertegenwoordigt de hoogste vorm van de scheppingskracht, waarbij de 
materie en energie omgevormd worden in nieuwe scheppingen. De 
dualistische natuur van zwart en wit, Yin en Yang, zijn op weg naar 
eenwording, een androgeen lichaam met het verlichte oog, wat de 
illuminati in hun Freedom Tower tot uitdrukking hebben gebracht, op de 
plek waar de WTC-torens stonden.  Ook in het Vaticaan en andere 
plaatsen hebben de illuminati dit aangegeven door middel van oblisken, 
phallus-symbolen.  Het voorhangsel in de Tempel was voorzien van 
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symbolen, decoraties, nl. 400 granaatappelen, zie 2Kronieken 4:13, en 
100 op de twee pilaren Jakin en Boaz. De granaatappels bevatten veel 
zaken, wat symbool staat voor de grote vruchtbaarheid. Een zaad 
ontkiemt door te sterven, waarin het symbool aanwezig is van de 
wedergeboorte.    
 
Aan dr. A. v.d. Beek  te Veenendaal      Kootwijkerbroek     05-09-2019  

Geachte heer Van de Beek, 

Naar aanleiding van het artikel in het RD 31-08-2019 en de uitspraak 
van Hilarius  (Soms moet je je mond opendoen als anderen verkeerde 
dingen over God zeggen, moet je dat weerleggen) wilde ik u het 
volgende vraagstuk voorleggen. Wanneer in dit vraagstuk verkeerde 
dingen worden gezegd -met name over Jezus-  verzoek ik u vriendelijk 
dit te weerleggen. Temeer vanwege uw bio-kennis.  Het vraagstuk 
heeft betrekking op een boek dat ik bezig ben te schrijven over Jezus, 
en de mogelijke titel zal worden:   “Was Jezus een vrouw?”  Of 
stelliger: “Jezus was een vrouw”. 

Vooraf zou u het boek “Van DNA tot God, een begaanbare weg?” 
kunnen lezen. Geschreven door de Anglicaanse priester Arthur R. 
Peacock, met een uitleiding van Willem B. Drees, uitgeverij Kok te 
Kampen.  

Volgens Peacock:   Het kerkelijk dogma spreekt over een Middelaar-
Verlosser, genaamd Jezus, die geboren zou zijn uit een maagd zonder 
toedoen van een aardse man.  Jezus zou een groot aantal wonderen 
hebben verricht die tegen alle natuurwetten ingaan. Het moet een ieder 
weldenkend mens duidelijk zijn dat het bij dit soort wonderen om mythen 
gaat.  

De geboorteverhalen in de evangeliën zijn eveneens duidelijk 
legendarisch en niet eensluidend, tegen de biologische achtergrond 
onmogelijk en ongerijmd. Maria als vrouw bezit slechts X-
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chromosomen. Een vader alleen heeft bij het X-chromosoom ook het Y-
chromosoom. Wanneer Maria zónder aardse man een kind zou hebben 
voortgebracht is er slechts één mogelijkheid, namelijk dat het kind van 
het vrouwelijk geslacht moet zijn en twee X-chromosomen hebben 
gehad.  
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Wanneer Jezus door de Heilige Geest zou zijn verwekt, zou hij niet voor 
100% menselijk DNA hebben gehad, waardoor de verlossing van de 
mens(en) in het geding zou zijn gekomen.  Het dogma van de 
vleeswording van God dient dan ook herzien te worden.  Ook hier gaat 
het niet om een biologische zaak, maar om een mythe.  De betekenis van 
deze mythe is dat de Christos in ons verwekt dient te worden, waardoor 
een nieuwe geboorte in ons plaatsvindt. Alsdan wordt een mens een 
Gezalfde, een Christ en gaat ons derde oog open en ontvangen wij Hogere 
Bewustwording. 

 

Ook het boek van Anne-Marie Wegh  “Ecce Homo” ’De beeldtaal van 
de bijbel’.   NAU uitgevers te Blaricum, is informatief.    
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Heer Van de Beek, wat denkt u hiervan?  Ik heb heel veel boeken 
erover verzameld en gelezen, opnieuw gelezen, ermee 
geworsteld.  Met andere theologen erover gesproken en van 
gedachten gewisseld, zowel in ons land, in Zuid Afrika en andere 
landen.   Ik heb met dr. Cees den Heyer, met ds. Ed van de Kaaij, 
met dr. Tjeu van de Berk en anderen erover van gedachten 
gewisseld.   Is het nu de tijd dat de christelijke kerk haar geloof 
dient te herzien? 

 

 
As women's eggs during menses aligns with the moon like the 
ebb and tides of the ocean, Ankh symbolizes the womb 
chamber containing the primordial waters of all life. As the 
womb holds the sacred soul, mind and body of an infant that is 
being created over it's gestational period. Upon birth, these 
primordial waters are released through the vaginal canal as 
the first sign of the transition from the spiritual universe to the 
temporal, corporal, empirical universe. 
 
A Pregnant mother carries her fetus for a 9 month gestation 
period. It is not until to early 3rd trimester, that the 
determination and presence of a male child appears. So, 
EVERY Egg at conception that is planted into the womb is a 
female. The hormonal changes that transform the female into 
a male, does not occur until the final trimester. 
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Elk eitje tijdens de conceptie is vrouwelijk, dus XX, en pas na 
verloop van tijd wordt het getransformeerd tot mannelijk indien het 
een jongen betreft.  Het mannelijke XY-DNA-chromosoom is een 
gemodificeerd vrouwelijk XX-DNA-chromosoom. Ook bij bijen is 
dit het geval. De koningin kiest een vrouwelijke drone uit de massa 
om die te transformeren tot man om zijn taak uit te voeren om de 
bijen voort te planten. Alle overige bijen zijn vrouwelijk.  Alleen 
vrouwen hebben een baarmoeder. De koningin brengt ook alleen 
maar vrouwelijke bijen voort. Hoe is dit alles te rijmen met de 
dogma’s over Jezus, Maria en de Drie-eenheid?  Wanneer zou 
Jezus –indien historisch-  in Maria als man zijn omgevormd, en 
door wie? Door de heilige Geest?  Is de heilige Geest mannelijk?  
Indien God een Vader is, Jezus een zoon, waar is de moeder? 

Vervolgens de vraag, die ik ook aan dr. Jan Hoek enkele jaren terug 
voorlegde, waarna hij beloofde erop te zullen antwoorden, maar tot 
nog toe geen antwoord heeft gegeven.   

Indien Jezus met Zijn bloed de openstaande rekening van alle 
menselijke zonden bij God heeft betaald. Wat voor noodzaak heeft 
God daarna nog om ons de zonden te vergeven? Waar afbetaling 
plaatsvond, is toch geen vergeving meer noodzakelijk?  Af is toch 
af? Dit gezien vraag en antwoord 1 van de Heidelbergse 
Catechismus. 

  

Citaat uit het boekje “De Wet van Oorzaak en Gevolg”,  afkomstig 
uit het boek van  H.P. Blavatsky “Isis unveiled”.    

Maar als we even buiten de enge kring van het geloof treden en het 
heelal zien als een geheel, dat door voortreffelijke ordening van 
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delen in evenwicht wordt gehouden, hoezeer verzet zich dan alle 
gezonde logika en het geringste gevoel van rechtvaardigheid tegen 
dit Plaatsvervangend Lijden! Als de boosdoener alleen slechts 
tegen zichzelf zondigde, en niemand dan zichzelf onrecht aandeed; 
als hij door oprecht berouw vroegere gebeurtenissen kon 
uitwissen, niet alleen uit het geheugen van de mens, maar ook uit 
die onvergankelijke annalen, die geen godheid –zelfs niet de 
Allerhoogste-  kan laten verdwijnen, dan zou dit dogma misschien 
niet onbegrijpelijk zijn.. Maar om vol te houden dat men zijn 
medemens onrecht kan aandoen, hem kan doden, het evenwicht in 
de maatschappelijke orde van de dingen kan verstoren en dan –
gedreven door lafheid, hoop of dwang-  vergeven kan worden door 
te geloven dat het vergieten van het bloed van de één, het vergieten 
van het bloed van de ander uitwist, dát is ongerijmd! Kunnen de 
gevolgen van een misdaad uitgewist worden, zelfs al zou de 
misdaad zelf worden vergeven?  De gevolgen van een oorzaak 
worden nooit beperkt tot de grenzen van die oorzaak, evenmin  kan 
de uitwerking van een misdaad worden begrensd tot de misdadiger 
en zijn slachtoffer.  

 

Met grote spanning zie ik uw antwoord tegemoet, gezien het feit 
dat u de meest eigenzinnige theoloog van Nederland wordt 
genoemd.    Inmiddels verblijvend met de vriendelijke groeten, 

Pieter van der Meer sr (1945)  Harskamperweg 5, 3774JN 
Kootwijkerbroek 
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