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Inleiding   

Alles heeft een begin en een einde, waarna iets nieuws ontstaat. Het 
goede zal altijd blijven, zij het in hogere vorm, en het slechte gaat 
verdwijnen.   Hoe komt het dat de mensen de enige wezens zijn die 
religies hebben opgericht en daaraan trouw zijn?  

Mensen gaan ontwaken, niet alleen door middel van alle informatie 
welke men via Internet kan verkrijgen, maar ook door de kosmische 
energie die steeds hoger wordt.   Religies kalven af, want wat is religie in 
wezen?  Volgens Gustav Wyneken is religie iets dat zich niet afspeelt in 
de sfeer van de werkelijkheid, maar in het rijk van de fantasie. Religie is 
het grote spel van de mensheid dat het leven der mensen begeleidt, een 
vanuit de geest geschapen tegenwereld, waarmee de mensheid zijn 
empirische wereld heeft overkoepeld.  In het boek van Gustav Wyneken 
“Afscheid van het Christendom” kunt u daar uitgebreid over lezen.  Dat 
op de één of andere dag de doodsklok over het christendom geluid zal 
worden is vrijwel zeker volgens Gustav.  De pretentie van het 
Christendom is dat het de enige weg is tot gelukzaligheid, niet nu, maar 
in de toekomst na de dood. Rome beweert dat er buiten haar kerk geen 
zaligheid is. Dat is nog al gemakkelijk te beweren, want niemand weet of 
er een hiernamaals is en hoe dat er uit zal zien indien het er is. Het 
christendom heeft zich vervolgens geïsoleerd van de rest van de 
mensheid, door een muur van dogma’s en geloofsbelijdenissen rondom 
zich op te trekken, en binnen die muur zouden zich alleen Gods echte 
kinderen bevinden. De rest der mensheid zou naar de hel gaan. De aarde 
zou slechts een doorgangsoord zijn voor de ware pelgrims om in de hemel 
aan te mogen landen.  Het Christendom is net als het Jodendom en de 
Islam gesticht door mensen. De oude natuurreligies niet, die zijn ontstaan 
vanuit een natuurbesef, zoals de Babylonische, Sumerische, Egyptische 
en sommmige Oostersen.  Het Christendom heeft zich doorgaans weinig 
of niets om de natuur geinteresseerd. De aarde zou in het boze liggen en 
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dat dient men te ontvluchten. Intussen leven veel christenen wel in grote 
weelde en genieten van de welvaart. Kijk eens naar de reformatorische 
kerken en hun bezoekers. Men is modebewust en op de parkeerplaatsen 
staat geen oud roest, maar staan de mooiste auto’s. Zij tonen daarmee aan 
niet zulke erge vreemdelingen op aarde te zijn.  

Georganiseerde Godsdienst 

Het zijn de georganiseerde godsdiensten die munt slaan uit de 
goedgelovigheid der massa’s. De Joodse religie kwam met het 
waandenkbeeld dat de Schepper alleen de schepping gemaakt had voor 
de enkele uitverkoren mens, en de mens gemaakt zou zijn om het volk 
Israel te vormen, en Israel de wereldheerschappij dient te ontvangen.  Het 
Jodendom is een nationale historisch 
gebaseeerde religie, die tracht te 
voorkomen dat het een universele religie 
zou worden. In deze religie is God de 
enige Verlosser van Zijn uitverkoren 
volk. Daar zitten wel 
waarheidselementen in, maar die zijn 
door de Edomieten onder de Joden sterk 
vergroot en op foute wijze naar voren 
gebracht.  Het Christendom is uit de 
Joodse religie ontstaan. Het baseert zich 
op de menswording van God in een Zoon 
die verlosser is, en zelfs Maria als mede-verlosseres in Rome wordt 
aanbeden.  Het Christendom doet zich voorkomen alszijnde een religie 
die op historische feiten gebaseerd is. Echter, bij nader onderzoek of de 
feiten op waarheid berusten, blijkt geen van de feiten hard te zijn. Dat is 
teleurstellend.  Het Christendom heeft van de bestaande mythen  uit de 
natuurreligies veel overgenomen en daarvan historische feiten gemaakt.  
Als historische religie kon het Christendom zich niet ontwikkelen 
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aangezien het een boek samenstelde –de Bijbel-  die als canon werd 
afgesloten. Dat was het dan, en meer niet.  Dat is met het Boek der Natuur 
niet het geval. Dat boek blijft altijd open, zodat de kennis der natuur zich 
verder kan ontwikkelen. Nieuwe ontdekkingen kunnen oude onjuiste 
aannames vervangen. Dat kan bij een historische religie niet. De dogma’s 
staan vast en dienen als pijlers voor het geloof.  Het Christendom is een 
boekreligie, en de geestelijke stand dwingt het volk tot gehoorzaamheid 
aan dat boek, waarop de dogma’s gebaseerd zouden zijn. Kritisch 
onderzoek wordt als een groot gevaar gezien. Vandaar de 
kettervervolgingen en heksenjacht. De boekreligies hebben een 
geestelijke stand nodig om het geloof te verdedigen en te bewaken. De 
natuurreligies hebben 
geen geestelijke stand 
nodig, aangezien de 
wetten der natuur 
onwijzigbaar zijn en voor 
alle tijden gelden. De 
natuur is voor iedereen 
toegankelijk en niet 
slechts voor enkele 
priesters en dominees of 
theologen die ervoor geleerd hebben. De natuurreligies hoeven ook geen 
reclame voor zichzelf te maken om zieltjes te winnen. Het Christendom 
wel. Dat dient reclame te maken via zending en prediking. Men moet de 
mensen angst inboezemen, aangezien de vermeende historische feiten 
zeer dubieus en leugenachtig zijn. Gelovigen dienen de vermeende 
‘feiten’ te geloven op gezag van de kerk. Die ‘feiten’ mogen niet 
wetenschappelijk onderzocht worden, want dan stort het kerkelijke 
kaartenhuis in elkaar. Die ‘feiten’ worden dan ook mysteries genoemd, 
verborgenheden waar ons verstand ontoereikend voor is.  Wát een 
bedrog! 
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Boekreligies 

Boekreligies kennen niet het Boek der Natuur als enige autoriteit, maar 
hebben de Bijbel, Thora, Talmud, Koran en dergelijke als geloofsbron.  
Hieruit is grote onverdraagzaamheid ontstaan tegen een ieder die twijfels 
plaatst bij deze boeken. Het geloof berust dan ook niet op aantoonbare 
bewijsbare historische feiten, maar op aannames. Echte waarheidsvragen 
mogen niet worden gesteld. Zelfstandig denken is er uit den boze. De 
Bijbel zou een afgerond en gesloten canon zijn van verschillende 
samengeraapte geschriften. In schijn vormen deze een eenheid, dat als 
het onfeilbaar Woord van God wordt beschouwd van kaft tot kaft.  Alle 
woorden –zelfs de geslachtsregisters en vele namen-  zouden door de 
heilige Geest ingegeven zijn en dulden geen enkele tegenspraak.  Alle 
fouten die ontdekt zijn en alle tegenspraken in de Bijbel, kan men dan 
ook verwijten aan de onzorgvuldigheid van de heilige Geest. En dat zijn 
er nog al wat.  Zie brochure 487 

http://www.debijbelzegt.nl/fouten_tegenspraken_contradicties_in_de_bi
jbel.htm 

Hoe de Bijbel onder Constantijn de Grote tot stand is gekomen in 325 te 
Nicea, zie onze brochure  187, 368, 478 

http://www.pentahof.nl/Brochures/478-Bijbel.pdf 
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Bij de protestanten is de Bijbel tot een voorbeeldboek geworden. De 
Roomsen hebben daarbij nog de Overlevering. Het is verdacht dat 
boekreligies de absolute autoriteit van hun boek niet weten te motiveren. 
De christelijke religie die aan de volkeren op aarde de enige waarheid 
wilde brengen als blijde boodschap, heeft zich van leugens en bedrog 
moeten bedienen om wat te lijken, om geloofwaardig te zijn. Daarbij kon 
de geestelijke stand mooi parasiteren op de goedgelovigheid dergenen 
die lid van de christelijke kerken werden.  

Het christendom is in wezen van Paulus, die een volstrekt nieuwe leer  
bracht, waarvan in het Oude Testament niets is terug te vinden, nl. dat 
God een Zoon heeft, die Hij naar de wereld zond om mens te worden, 
aldaar de ergste dood te sterven om voor de zonden der mensen te betalen 
en hen –de uitverkoornen-  te verlossen van de hel.  Het Christendom 
werd een verlossingsreligie, waarbij begrippen werden ingevoerd als dat 
de mens een onsterfelijke ziel zou bezitten, de mens met erfzonde zou 
belast zijn en in de hel zou belanden wanneer men niet in Jezus geloofd.  
De mensen zouden in de schuld staan bij God vanwege de erfzonde en 
dadelijke zonden. De verlossingsleer van Paulus is niet voor de hele 
mensheid, maar voor slechts enkele uitverkorenen.  God is in deze een 
angstwekkend figuur die naar vrije willekeur handelt. In plaats van troost 
brengt het evangelie geen blijde boodschap voor allen, maar juist angst 
en onzekerheid in de mensen.  Het is duidelijk volgens de theoloog 
Harnack dat een reeks van christelijke ideeën voor ons in het duister ligt 
en naar alle waarschijnlijkheid ook nooit opgehelderd zullen worden.  
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Erfzonde zoals de christelijke kerk leert, kan juridisch gezien nooit als 
individuele schuld worden beschouwd. De oorzaak van ‘smensen 
ongeval zou de zonden van Eva en Adam zijn.  Christus zou de 2e Adam 
zijn volgens Paulus, die voor alle zonden zou betaald hebben. Evenwel 
zouden niet alle mensen erin delen, daar Jezus slechts voor enkelingen 
die in hem geloven de dood zou overwonnen hebben.  Dit strijdt met 
elkaar. Hier lopen zedelijke, juridische en bovennatuurlijke zienswijzen 
door elkaar heen. Er kan ook geen sprake van Goddelijke vergeving zijn, 
aangezien Jezus voor de rekening der zonden alles zou hebben betaald. 
Waar betaald is, is niets nog te vergeven.   De dood waarvoor men 
vreesde en wat er achter de dood zou liggen boezemde angst in. Deze 
dood zou door Jezus overwonnen 
zijn.  Magie speelt hierbij een 
voorname rol, een Godmens die 
sterft op een gewelddadige wijze 
net als Osiris en Attis, en later 
weer opgewekt wordt of op eigen 
kracht opstaat. De christelijke 
kerk voerde daartoe de 
sacramenten in om deze transitie of overgang die een mens zou 
ondergaan zichtbaar te maken.  Deze Godmens zou alle schuld der 
mensen moeten betalen aan de wraakgierige God om Hem tot bedaren te 
brengen en vrede te scheppen.  Echter, een moreel denkende godheid kan 
ons de zonde van een ander niet aanrekenen als erfenis. Wij hebben nooit 
om deze erfenis gevraagd, maar dat zou Hijzelf zo over ons beschikt 
hebben via een verbondshoofd Adam.  
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De christelijke kerk eist voor zichzelf met kracht de geloofsvrijheid op, 
maar inwendig is ze altijd de grote vijand van geloofsvrijheid.  Men dient 
onvoorwaardelijk te geloven wat de kerk voorschrijft. Hemel en hel 
hangen af van het kerkelijke geloof!  Geloofsvrijheid binnen de kerk zou 
haar einde betekenen. De geestelijke stand  hanteert dan ook strenge 
regels om te voorkomen dat de gelovigen vrij-denkers worden.  Het 
Christendom is een verlossingsreligie, meer individueel. Het jodendom 
is een nationale verlossingsreligie. In het christendom gaat het dus om 
het zogenaamde zielenheil. Het leven is meestal zwaar voor de mensen, 
moeilijk en vol problemen. Om echt gelukkig te kunnen worden bood de 
kerk uitzicht op een heerlijk leven na de dood. De kerk was een 
afbeelding of voorportaal van het hemelse. Mooie weerklinkende 
gezangen, rust, vredig, etc. De aarde zou een dorre woestijn zijn voor de 
pelgrims, met de kerk als een enkele oase als voorbereiding op het zalige 
hemelleven. Hier beneden is het niet, lieven loven waar men Jezus ziet, 
aldus Groenewegen.  (Vreemdelingschap) 

Verzoening, zie Gustav Wyneken: (Afscheid van het Christendom) 

p.169.  Bloed moet met bloed verzoend worden. Waarom? Wel, het moet 
nu eenmaal. De mythische denkbeelden die dit stellen, bijvoorbeeld: om 
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de geest van de verslagene te ‘verzoenen’, zijn mogelijk soms eerder 
rationele verklaringen achteraf dan motief en oorsprong van de 
verzoeningsgedachte.  Het volk zegt: ‘Straf moet er zijn”(en denkt daarbij 
aan boete doen) zonder precies een antwoord te kunnen geven op de 
vraag waarom er dan straf moet zijn. 

Dat brengt ons op een tweede in het verzoeningsbegrip aanwezige 
gedachte.  Indien een lijden (‘straf’)  de kracht heeft een daad of schuld 
te delgen en de verstoorde wereldorde weer te herstellen dan heerst over 
ons kennelijk een als het ware mathematische wereldwet, een 
wereldgerechtigheid waaraan alles onderworpen is en die na iedere 
storing het evenwicht herstelt.  Wat iemand doet zal hij moeten lijden ….. 
Uit dit gevoel nu heeft de religie een merkwaardige conclusie getrokken. 
Wij weten uit de Griekse en uit de oude-Germaanse mythologie dat 
boven de goden het lot staat.  Zo schijnt ook boven de christelijke God 
(nog niet boven de joodse Jahweh)  een wereldwet te staan waaraan Hij 
zich niet onttrekken kan:  een morele wereldwet, een zedelijke 
wereldorde, misschien een wet die God aan zichzelf heeft gegeven.  Deze 
wereldwet, deze wet van een wereldgerechtigheid verbindt overigens het 
Christendom ook met het Bhoeddhisme waar de wet feitelijk een plaats 
inneemt die bij theïstische religies de godheid toekomt.  Deze wereldwet 
of hogere wet voor het wezen van de godheid (dat dus gerechtigheid is 
en niet ‘liefde’) verbiedt God, de zonde en de schuld door zondigen 
bijvoorbeeld zonder meer door een daad van genade te annuleren. De 
wereldwet verlangt voor de schuld een betaling, voor de overtreding een 
genoegdoening.    

De Heidelbergse Catechismus toont deze visie zeer duidelijk, zie hierna:   

Vraag 10 
Wil God zulke ongehoorzamheid en afval ongestraft laten? 
Neen Hij, geenzins; maar Hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de 
aangeborene en werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel 
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tijdelijk en eeuwiglijk ; gelijk Hij gesproken heeft: Vervloekt is een iegelijk, 
die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet,om dat te doen. 
 
Vraag 11 

Is dan God ook niet barmhartig? 

God is wel barmhartig , maar Hij is ook rechtvaardig : daarom zo eist zijn 
gerechtigheid, dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan 
is, ook met de hoogste, dat is, met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft 
worde. 

Vraag 12 
Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige 
straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wijdeze straf zouden 
kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? 
God wil, dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede ; daarom moeten wij aan 
haar, òf door onszelf, òf door een ander, volkomenlijk betalen. 

Vraag 13 
Maar kunnen wij door onszelf betalen? 
In generlei wijze, maar wij maken ook de schuld nog dagelijks meerder. 

Vraag 14 
Kan ook ergens een bloot schepsel gevonden worden, datvoor ons betale? 
Neen; want ten eerste wil God aan geen ander schepsel de schuld straffen, die 
de mens gemaakt heeft ; ten andere zo kan ook geen bloot schepsel den last van 
den eeuwige toorn GODS tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan 
verlossen. 

Vraag 15 

Wat moeten wij dan voor een Middelaar en Verlosser zoeken? 
Zulk een, die waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans ook sterker dan 
alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. 

Vraag 16 
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Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? 
Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur,die 
gezondigd had, voor de zonde betaalde ; en dat een mens, zelf zondaar  zijnde, 
niet kon voor anderen betalen. 

Vraag 17 

Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God 
zijn? 
Opdat Hij, uit kracht zijner Godheid , den last 
van den toorn Gods , aan zijn mensheid zou 
kunnen dragen , en ons de gerechtigheid en het 
leven zou kunnen verwerven en wedergeven. 

Vraag 18 

Maar wie is deze Middelaar, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig 
rechtvaardig mens is? 

 Onze Heere Jezus Christus , die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, 
heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is. 

Vraag 19 

Waaruit weet gij dat? 

Uit het Heilig Evangelie, hetwelk God zelf eerstelijk in het Paradijs heeft 
geopenbaard, en daarna door de heilige Patriarchen en Profeten laten 
verkondigen, en door de offerande en andere ceremoniën der Wet laten 
voorbeelden ,en ten laatste door zijn eniggeboren Zoon vervuld. 

Vraag 20 

Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijkzij door Adam zijn 
verdoemd geworden? 
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Neen zij , maar alleen degenen, die Hem door een waar geloof worden ingelijfd 
en al Zijn weldaden aannemen. 

Vraag 31 

Waarom is Hij Christus, dat is, een Gezalfde, genaamd? 
Omdat Hij van God den Vader verordineerd is, met den Heiligen Geest gezalfd 
, tot onzen hoogsten Profeet en Leraar , die ons den verborgen raad en wil Gods 
van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft ; en tot onzen enigen 
Hogepriester , die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft , en 
voor ons met zijn voorbidding steeds tussen treedt bij denVader ; en tot onzen 
eeuwigen Koning, die ons met zijn Woord en Geest regeert, en ons bij de 
verworven verlossing beschut en behoudt. 

Vraag 34 

Waarom noemt gij Hem onze Heere? 

Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met 
zilver,maar met zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels 
verlost heeft, en ons alzo zich tot een eigen gemaakt.  

 

Vraag 36 
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Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenisen geboorte van 
Christus? 
Dat Hij onze Middelaar is , en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn 
zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. 

(Vervolg van Gustav Wyneken:) Wie zou die (genoegdoening)  echter 
kunnen opbrengen? De wereld, dat wil zeggen de mens niet; hij zou, zelfs 
als hij niet van nature (door ‘erfzonde’)  verzwakt en verdorven was, in 
het gunstigste geval slechts zijn verplichte tribuut ten opzichte van God 
of de moraalwet kunnen vervullen maar niet daar nog overheen een 
verzoenend plus kunnen opbrengen.  Zo blijft alleen God over die het zou 
moeten doen. Maar niet God is schuldig geworden doch de mens en dus 
moest God als mens deze genoegdoening volbrengen. Daarom kan de 
‘verlossing’ slechts bewerkstelligt worden door een menswording van 
God. 

Met dergelijke moeizame constructies heeft de kerkelijke theologie een 
fundament proberen te geven aan de verlossingsreligie. Natuurlijk zijn 
het niet dergelijke begripsconstructies waarop in werkelijkheid het 
christelijk geloof rust, maar komen daarin oude magische en mythische 
denkbeelden of geestesgesteldheden van de mens tot uiting:  denkbeelden 
over de toverkracht van het offer dat zelfs de goden bedwingt, over het 
onder de volkeren haast algemeen gebruikelijke 
offeren van de koning voor zijn volk (ook deze 
zede speelde immers zoals wij gezien hebben, mee 
in de verhalen van de evangeliën).  Het is beslist 
een curieuze gedachte dat God zijn grenzeloze 
toorn slechts tot bedaren kan brengen door het offer 
van zijn zoon dat hij zichzelf brengt. De zoon 
echter moet voor dat doel mens worden en zich 
laten afmaken – door wie?  Door de goddeloze 
Romeinen!  Zijn zij nu degenen die offeren?  
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Handelen zij in opdracht van God?  Hier raakt het dogma in het eigen net 
verstrikt, namelijk in de historisering van de mythe.    De (zogenaamde)  
historische gebeurtenis van Jezus’ terechtstelling door de Romeinen kan 
natuurlijk niet als een offer beschouwd worden en de kerk heeft dat ook 
gecorrigeerd in de zin dat het bij de ‘onbloedige herhaling van de 
bloedige offerande van Christus’ op Golgotha de priester degene is die 
offert.   Daardoor is de betekenis van het offer hersteld en is het oeroude 
mensenoffer (als symbolische herhaling)  in het middelpunt van de 
eredienst gekomen.  Dat moet men nooit vergeten.  Trouwens de crucifix, 
het alles overheersende verschrikkelijke symbool van het Christendom, 
herinnert ons er doorlopend aan. Oeroude bloedige waanideeën  gloeien 
mysterieus in deze met bloed bevlekte religie en kunnen steeds opnieuw 
tot laaienden vlammen aangewakerd worden. Het is inderdaad een echte 
religie.  
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De Ziel wat is dat voor iets? 

In het blad Terdege van 21-03-2018 staat het volgende artikel: “Zielen 
voor de eeuwigheid”. De heer N. Verdouw is een oud-onderwijsman in 
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Gouda  over kleuters, pubers en jongeren. Hij zegt het volgende:  
Wat me vooral weegt: Ze hebben een ziel voor de eeuwigheid”. 

Verdouw ontmoet veel jongeren die zich bekommeren om hun 
persoonlijke zielenheil.  Wat moeten wij daaronder verstaan?   De vraag 
is of een mens een losse en onsterfelijke ziel zou bezitten? Wat bedoelt 
de Bijbel met het woord ‘ziel’?   En wat wordt met het woord 
‘eeuwigheid’ bedoeld?    De mens is geen gedeelde tweeheid, of zelfs een 
gedeelde drieheid. De mens is een eenheid, is een levende ziel. Er is nog 
nooit zoiets als een losse ziel in de mens gelokaliseerd. Die losse 
zielenleer komt uit oud-Egypte en Griekenland. De mens is sterfelijk 
geschapen, aangezien alleen de Schepper onsterfelijkheid bezit. De mens 
heeft geen onsterfelijke ziel of iets dergelijks. De ziel die zondigt zal 
sterven, staat er geschreven. Het woord eeuwigheid is een vertaling en 
wijst niet op iets eindeloos. Eeuw of aioon en olam is een tijdvak.   

Waarin zou zielenheil bestaan?  Het zou gaan om het hiernamaals, waar 
wij in wezen niets over weten dat vastgesteld is. Lazarus die uit de doden 
opgewekt zou zijn indien men dit letterlijk neemt, vertelt niets over een 
hiernamaals, hetzij een hemel en of hel.  Het lijkt of het heden op aarde 
er minder toe doet bij veel christenen.  De bekende regels van 
Groenewegen “Hier beneden is het niet” kennen de meeste christenen 
wel uit hun hoofd. Of ze er naar leven is een tweede. Jongeren worden er 
al vroeg mee belast dat ze een onsterfelijke ziel voor het hiernamaals 
zouden hebben, waar het wel òf wee zal worden, afhankelijk van hun 
staat tegenover God.  Zij gaan zich dan ook bekommeren over iets dat 
hun aangepraat is, maar wat in het onzekere en onzienlijke ligt.  Immers, 
het Christendom is een verlossingsreligie, waaraan pessimisme 
gekoppeld is.  Het pessimisme bestaat hierin dat de aarde slecht zou zijn 
en dat ook de mens puur slecht is, gans onbekwaam tot enig goed en 
geneigd tot alle kwaad, zoals in de Heidelbergse Catechismus staat.  Het 
goede zou slechts bereikbaar zijn ná dit leven. De aarde zou een woestijn 
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zijn waardoor de gelovigen als pelgrims reizen naar een hemels 
vaderland.  Heeft de Scheppergod dan een 
slechte aarde geschapen? Is het menselijk 
bestaan op aarde dan een jammerlijke zaak vol 
onheil? De aarde neemt een plaats in tussen 
andere planeten en sterren, en zou daarboven 
dan een denkbeeldige verre hemel zijn waar 
een paradijselijke toestand heerst?  Is die hemel 
slechts voor enkelingen die niet beter of 
slechter zijn dan anderen?  Is deze wereld één 
grote verschrikking vol geweld, ziekten, 
oorlogen, zinloosheid, gruweldaden, corruptie, 
etc. ?  Is ons bestaan inderdaad één lijdensweg?  
Hebben gevallen engelen voor de chaos gezorgd op aarde? Wat doen 
christenen op aarde en hoe leven zij?  Algemeen wordt hen verteld dat zij 
zich dienen te bekommeren om hun eigen lot, hun zogenaamde 
onsterfelijke ziel, hun eigen behoud. Vandaar dat christenen zich weinig 
hebben aangetrokken van het lot van slaven, armen, zwoegende boeren, 
etc. om dat lot te verbeteren. Er zijn wel enkele pogingen gedaan, maar 
niet massaal. Zendingswerkers en geestelijken zijn geen 
wereldverbeteraars, maar meer redders van zielen, de mensen redden van 
de dood en de hel voor het hiernamaals. Men liet de mensen in de modder 
rond worstelen. Men hield hen een heerlijk en onsterfelijk leven voor in 
een paradijselijke hemel in een hiernamaals, terwijl men er zelf heerlijk 
van leefde via de gaven van de arme sloebers. Die armen hadden er best 
veel voor over om in de hemel te komen waar alle armoe voorbij zou zijn. 
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Alle verhalen over Jezus hebben een astronomische betrekking, aldus A. 
Gilbert.  https://www.youtube.com/watch?v=88GTUXvp-50 

Vreemdelingschap 

In het Reformatorisch Dagblad van 24-02-2018 staat het verslag van 
Mirjam Bikker van de ChristenUnie: “Christen is vreemdeling met 
roeping voor het alledaagse”.   Het woord vreemdeling heeft echter 
verschillende betekenissen, zie brochure 397. 

http://www.pentahof.nl/Brochures/15-zending.pdf 

De kerkvader Augustinus leert in zijn boek De Civitate Dei  dat de kerk 
vanaf het begin strijd heeft moeten leveren met het rijk van de duivel.  
Het Romeinse Imperium zag hij als de duivel,  De staat als duivel.  De 
Rooms Katholieke kerk is gebaseerd op het priesterschap, de 
bemiddeling tussen God en de mensen. De priesters treden op als een 
macht die streeft naar meer macht om de verworven machtspositie te 
kunnen behouden. Economisch gezien is de gehele geestelijke stand een 
klaplopers-regime dat teert op de goede gaven van de gelovigen. Zij 
kunnen hun priesterheerschappij slechts handhaven door voor te geven 
dat zij de zorg dragen voor de zielen en het zielenheil der mensen. De ziel 
is immers voor de mensen een niet te lokaliseren oncontroleerbaar 
fenomeen. De priesters kunnen aldus de mensen een behoefte aanpraten 
die onzichtbaar is. De ziel zou met God verzoend dienen te worden, 
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aangezien God vertoornd is vanwege de zonden. De priester bemiddelt 
tussen God en de zondaar. Angst voor de hel wordt hierbij als een stok 
gebruikt om de mensen in hun geweten te slaan.  Maarten Luther heeft 
het Rooms Katholieke priesterschap de doodsteek gegeven door het 
algemene priesterschap van alle gelovigen te leren. De mens mag volgens 
Luther rechtstreeks tot God naderen zonder enige bemiddeling. Dit was 
dé grote klap voor het parasiterende priesterschap. De klap was niet hard 
genoeg om ook Jezus als middelaar tussen God en mens te laten 
verdwijnen. Immers, wij hebben als mens geen religie, geen bemiddeling 
nodig, geen kerk, geen geestelijke stand, niets van dat al. Een mens mag 
vrij uit eigener beweging tot God naderen. Jezus als middelaar of borg is 
een kerkelijke uitvinding die veel geld heeft opgeleverd. Ieder mens is 
zijn eigen priester, arts en geneesheer. Lees maar Jesaja 55.  De priesters 
en geestelijken willen ons wereldvreemd maken, zodat wij onze taak op 
aarde niet zullen vervullen, nl om van de aarde een paradijs te maken. 
Het gaat niet om een hemel of hel, maar om een nieuwe aarde, lees Psalm 
37 waarin dat 5x wordt genoemd.   

Het gaat de geestelijken om het spel, het religieuze spel, een spel waarbij 
men zoveel mogelijk mensen wil betrekken om hun energie te kunnen 
bundelen en af te tappen. De eredienst van Rome concentreert zich 
rondom de mis, dat is een mysteriespel dat geen enkele gelovige begrijpt. 
Het gaat er alles indrukwekkend en geheimzinnig aan toe. De zwijgende 
priester voor het altaar om het sacrament te voltrekken. Sacrament is een 
heilige handeling. De gemeente rondom de mis wordt samengesmeed 
waardoor massasuggestie ontstaat, dat is een zekere stemming die bij de 
mensen ontstaat, waardoor de mensen wanen erbij te behoren en één 
gemeenschap vormen, nl het lichaam van christus. Samen sterk. Tijdens 
de mis wordt christus opnieuw onbloedig geofferd om het zoenoffer te 
brengen waardoor God tevreden wordt gesteld. De hostie is het offer. Wie 
dit spel niet mee wil spelen, is niet door de kerk te helpen om door haar 
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zalig te worden, zo werkt dat nu eenmaal.  In de eucharistie of avondmaal 
gaat het om brood en wijn, het lichaam en bloed van christus. Dit is een 
echt oude kannibalistische maaltijd. 

Het alleenrecht van de geestelijken 

Het is het monopolie van de clerus (de geestelijke stand) dat zij alleen de 
taal der goden zouden kennen zodat zij hen gunstig zouden kunnen 
stemmen.  Dit is volksverlakkerij. Het Latijnse Credo Quia Absurdum 
betekent dat iets geloofwaardig is als het absurd klinkt.  Tertullianus zei 
dat iets juist zeker is als het onmogelijk is. De oude priesterkaste bestond 
niet uit magiërs of religieuze bemiddelaars, maar uit technici die electra 
en andere natuurverschijnselen beheersten. Zij kenden de ‘geheimen’ 
(natuurwetten)  der goden.  De slang was het symbool van de electrische 
energie. De offers die de priesters brachten hadden dan ook geen religieus 
doel, maar een technisch doel. De Ark was een soort condensator en 
electrisch instrument om een vlamboog te kunnen trekken, waarbij men 
de godheid dacht te kunnen raadplegen. Het deksel op de ark wordt 
onterecht verzoendeksel genoemd. Er staat het woord kapporeth, dat is 
deksel, meer niet.  Het bloed dat erop gesprenkeld werd had alleen te 
maken met geleiding van de stroom. Bloed is een supergeleider.  

   

Christelijke moraal 

Het gaat bij moraal om gedrag, de menselijke gedragingen onder elkaar.  
Het christendom beschouwt dit aardse leven als een tranendal. De mens 
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zou een vreemdeling zijn op aarde, althans de gelovige mens.  Evenwel 
zien wij dat juist christenen zich erg druk maken in dit door hen 
getypeerde ‘waardeloze’ leven met het oprichten en in stand houden van 
grote moderne  bedrijven.  Zij werken hard om hun bedrijven goed te 
laten functioneren.  Het lot echter zou volgens christenen in het 
hiernamaals bepaalt worden en afhankelijk zijn van het gedrag van een 
mens in het heden.  Daarbij moeten wij bedenken dat ons gedrag in 
overeenstemming dient te zijn met de natuurwetten.  Maar, vanuit de 
natuurwetten is het onmogelijk om tot een christelijke moraal te komen, 
waarbij gesteld wordt dat mensen door een vergrijp van Adam en Eva  
puur slecht zijn geworden en onmogelijk zichzelf kunnen herstellen. God 
zou over dit vergrijp erg kwaad zijn geworden en zou zelf een 
verlossingsplan hebben bedacht om slechts een klein deel van de 
mensheid te verlossen door middel van een bloedig offer dat zijn zoon 
zou brengen.  Daar heeft de kerk een dogma van gemaakt en dat dogma 
lijkt meer op een anekdote die op geen enkele wijze met de natuurwetten 
te rijmen valt.  Religie is dan ook het grote spel van de mensen, waarbij 
zichtbare en onzichtbare dingen, mensen en goden, aarde, hemel en hel, 
werkelijkheid en fantasie door elkaar vermengd zijn.  Deze religie heeft 
weinig of niets op met de huidige aarde, de natuur. Ze mijdt juist deze 
wereld door vreemdelingschap, want deze wereld zou door een grote 
vuurbrand eens totaal vergaan.  Het gaat in het christendom om de hemel, 
de hemel alleen. Thomas Aquino zei het volgende: “De zaligen in de 
hemel zullen de straffen der verdoemden zien opdat zij hun eigen 
zaligheid nog meer zullen waarderen”.  In het O.Testament hadden de 
gelovigen hun hoop niet gesteld op een hemels hiernamaals, maar op het 
herstel van de aarde, het gezegend nieuwe aardrijk, Ps.37 noemt dat 5x.  
Een leven in een hiernamaals komt pas in het eind van het O.Testament 
voor, Daniel 12:2. Waarom heeft God deze zaak duizenden jaren 
verborgen gehouden, zelfs voor Abraham en Mozes?  De moraal vanuit 
de natuurwetten is simpel verwoord in  
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Psalm 15:   1 Een psalm van David. JHWH, wie zal verkeren in Uw tent? 
Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid? 2 Die oprecht wandelt, en 
gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt; 3 Die met 
zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen 
smaadrede opneemt tegen zijn naaste; 4 In wiens ogen de verworpene 
veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH vrezen; heeft hij gezworen 
tot zijn schade, evenwel verandert hij niet; 5 Die zijn geld niet geeft op 
woeker, en geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen 
doet, zal niet wankelen in eeuwigheid. 

 

Het einde van het christendom is in zicht 

De mensheid is aan het ontwaken. De kosmische energieën worden 
steeds intenser en zorgen voor een hoger bewustzijn, voor ontnuchtering 
van het volk dat eeuwenlang door de geeestelijke stand om de tuin is 
geleid. De christelijke kerk flansde een verlossingsleer in elkaar rondom 
een figuur die men Jezus noemde die echt geleefd zou hebben en de zoon 
zou zijn van een Vadergod in de hemel.  De christelijke kerk wilde uniek 
zijn, ongeëvenaard als enige die het ware geloof zou bezitten tot 
zaligheid. Het bouwwerk der kerk moest dan ook op mysteries berusten 
waar het volk nooit achter zou komen wat ervan de ware betekenis was. 
Het is in het christelijk geloof dan ook niet om echte waarheid te doen, 
maar om de geestelijke behoeften in mensen te bevredigen, te sussen.  Het 
intellect der mensen moest geofferd worden, men diende onwetend te 
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blijven (Sacrificium Intellectus).  Het wezen van de echte godsverering 
bestaat hierin dat het niet aan ons verstand en intellect is gebonden, maar 
aan onze geest. Het gaat om een oprechte leefwijze en niet om dogma’s 
en mooie geloofsbelijdenissen. De Bergrede is een leefwijze.  Op de 
vernieuwde aarde zal het niet meer om religies gaan, maar om vrede, rust, 
liefde, regeneratie, gerechtigheid, welzijn, wederzijds dienen, echte 
gezondheid, zodat niemand meer zal zeggen dat hij ziek is. Er zal geen 
kerk meer zijn, geen geld, geen Bijbel, De nieuwe werkelijkheid is met 
geen pen te beschrijven. Men hoeft elkaar geen onderwijs meer te geven, 
want ze zullen de Schepper allen kennen, zie  Jeremia 31:33-34 

 

                  


