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Inleiding 

De vraag of God bestaat heeft velen reeds bezig gehouden.  Het blijkt 
voor velen een onoptelossen vraagstuk.  Waarom? De vraag blijkt reeds 
onjuist te zijn. In deze brochure gaat het om welke vraag juist is en of er 
een betrouwbaar antwoord bestaat. 

 

De juiste vraag stellen 

De juiste vraag stellen kan ertoe leiden dat het juiste antwoord erop kan 
worden gegeven.  De vraag of er een God bestaat dient gewijzigd te 
worden in de vraag of er een Schepper en Bouwmeester bestaat die het 
universum heeft bedacht en geschapen.  De vraag die velen stellen bij het 
ontstaan van het Universum is, of er sprake is van een big-bang/oerknal 
en evolutie.  Dat komt erop neer of er sprake is van een toevallig ontstaan 
van het Universum, of dat er een zeer intellegent wezen is die bewust het 
Universum heeft uitgedacht en in het aanzijn heeft geroepen.  Wij kiezen 
voor het laatste. Er is een Bouwmeester en Kunstenaar die volgens vaste 
wetten álles heeft geschapen en in stand houdt. Deze Schepper gebruikt 
wel evolutie als ontwikkeling in Zijn werken, maar niet dat evolutie het 
ontstaan van het Universum zou verklaren. De natuurwetten kunnen geen 
toevalligheidsproducten zijn. Er is diep over nagedacht hoe alles in het 
Universum werkt en samenwerkt, hoe het zonnestelsel functioneert, en 
hoe de aarde bewoonbaar is door er o.a. exact 21% zuurstof op te laten 
ontstaan om alle leven mogelijk te maken, door er 5 hoofd-elementen te 
geven, door cycli en harmonie te geven, etc.  De Scheppergod heeft uit 
twee zeer brandbare elementen de basis voor alle leven gelegd, nl 
waterstof en zuurstof.  Wij kunnen er niet onderuit dat de schepping een 
uitermate knap product is, tot in allerkleinste details is erover nagedacht, 
en dat het bijzonder goed functioneert.   
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Of er een God bestaat vinden wij een onjuiste vraag, aangezien er vele 
goden zijn en God géén naam is van een hogerstaand opperwezen 
(opperwezen is een Griekse term voor de hoofdgod). Het woordje god is 
gewoon een titel en in feite een fantasieproduct. Wanneer men van de 
kleine g een hoofdletter G maakt wijst dat zogenaamd volgens de meeste 
christenen naar de Schepper.  Dat is onjuist. De Naam van de Schepper 
is niet God, maar JHWH (Jehoewáh). Ongelukkigerwijs hebben veel 
vertalers die Naam vertaald door Heer, Here, Lord, HEERE (=Baäl). 
Daarmee heeft men de feitenlijke Naam van de Schepper in vergetelheid 
gebracht. Jeremia  23:27  wijst daar op.  Nog subtieler werd het toen men 
een aantal menselijke gedachten over god, goden en Schepper  op papier  
heeft geschreven in manuscripten. Deze manuscripten of boekrollen heeft 
men later op dubieuze wijze samengevoegd en er de naam Bijbel aan 
gegeven. Men heeft de denkbeeldige god of God aan dat boek verbonden 
en er een Heilige Schrift of het Woord van God van gemaakt.  De 
denkbeeldige god heeft men met een aureool van heiligheid omhangen 
en zo is er de godsnaam “Heere” van gemaakt. 
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De Schepper heeft echter een heel bijzonder ‘boek’ geschreven, namelijk 
het Boek der Natuur, dat onfeilbaar is. Mensenwerk is feilbaar. Het Boek 
der Natuur is door de vinger van de Schepper geschreven, kan niet liegen, 
volkomen betrouwbaar is, wonderschoon en ongelooflijk knap.  De 
mensen –en zeker de priesterstand en clerus-  hebben er een potje van 
gemaakt. Hun ideeën over god, goden of God  hebben zij door middel 
van eigen voorstellingen overgedragen aan de gewone onwetende man 
en vrouw.  Door de priesters zijn de offerdiensten in leven geroepen, met 
tempels en een niets-producerende groep mensen om te bemiddelen 
tussen de onwetende mensen en de goden.    

 

Vertekend beeld van de goden 

Vertalingen hebben vertekende beelden veroorzaakt. Het woord ‘Thora’  
heeft men vertaald door ‘wet’, terwijl het ‘leer’ betekent. Thora = leer.  
Het hebreeuwse ‘sjilem’ komt van sjalom, betekent ‘vredestichter’,  wat 
vertaald is door ‘vergelden’.  Dat is verder toegepast door de vertalers als 
of God een God der vergelding is. Daar moet echter staan dat God een 
God is die alles goed maakt. Beter maken of boeten, niet in de zin van 
betalen of vergelden, maar beteren, zoals het herstellen van netten ook 
boeten wordt genoemd.  Van JHWH hebben de vertalers een 
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bloeddorstige God gemaakt, die de zonden der vaderen zou bezoeken aan 
de kinderen. Dit klopt niet en is niet in overeenstemming met Ezechiel 
18. De erfzonde leer van Augustinus heeft de vertalers op een fout spoor 
gebracht. 

Het hebreeuwse tsedeka is zowel gerechtigheid als liefde. De calvinisten 
leggen daarbij alleen de nadruk op de wrekende gerechtigheid, als de God 
der wrake. Het gaat er echter om dat JHWH een zaak tot z’n recht laat 
komen. Het gaat om liefde die uit gerechtigheid voortkomt.  Liefde niet 
als sentiment, maar als uitdrukking van het totale menselijke handelen, 
een rechtvaardige te zijn, trouw te zijn. Een rechtvaardige is iemand die 
zich waarmaakt, iemand die gelijk Henoch met JHWH wandelt. Het 
waarachtig mens zijn –dat is een waar gelovige of rechtvaardige-  bestaat 
hierin dat men een mens is die gerechtigheid oefent, die de waarheid 
spreekt en doet zoals in Psalm 15 staat gescheven.  JHWH (Jehoewáh) 
vraagt niet om mooie tempels, slachtvee, kathedralen en Moskeeën, maar 
om een gebroken hart, zie Psalm 51:  18 Want Gij hebt geen lust tot 
offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen. 

19 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart 
zult Gij, o God! niet verachten. 

De kosmos zal niet eerder rusten voordat het recht op aarde zal 
zegevieren en er alleen nog rechtvaardigen overig zijn. Niet het dierlijke 
recht van de sterkste, maar het menselijke recht van gerechtigheid en 
vrede.   

Professor H. van Praag stelt het volgende: “Degenen die met de lippen de 
leer der kerk belijden, verloochenen in hun gedrag juist dikwijls deze 
leer”. 

Ons gedrag zegt meer dan woorden. Lao-Tseu zegt daarvan:  “Het komt 
er niet op aan wat men zegt, maar wat men doet”. 

Een oprecht mens streeft naar heelheid in woord en daad, of dat nu een 
ambtenaar, burger of wie dan ook is doet er niet toe.  De mens die dit 
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niveau bereikt in zijn leven is pas heel. In de evangeliën worden twee 
zonen genoemd die van hun vader een opdracht krijgen. De één zegt dat 
hij geen zin erin heeft, maar bedenkt zich later en doet het toch. De ander 
zegt dat hij gaat, maar weigert in werkelijkheid uit te voeren wat hem 
opgedragen werd.  De eerste blijkt een heel mens te zijn. Men kan er 
weleens geen zin in hebben wat anderen van ons eisen, maar tenslotte 
wordt er toch gehoorzaamd.  Er heerste tijdens de donkere middeleeuwen 
veel afgoderij, de ketterjacht maakte de strijd daartegen onmogelijk. Alzo 
maakt de hedendaagse jacht van handhavers op vermeende illegale 
bouwsels de weg naar een betere en vredige samenleving onmogelijk.  
Het onchristelijke en onhumane 
gedrag van o.a. christelijke SGP-
gemeenten met betrekking tot het 
handhavingsbeleid belemmert het 
gelovig worden van vele 
ongelovigen.  Hoeveel christenen 
leven nog naar de Bergrede als 
leefwijze?  De humanist met zijn 
menselijke waardigheid brengt het 
er dikwijls veel beter af dan vele christenen met hun mond-belijdenis en 
tegenovergestelde daden van dwang, machtsmisbruik, geweld en 
vernietiging.  

God wordt door velen vandaag de dag afgeschilderd als degene die de 
slavernij, de heksenprocessen, de klassejustitie en vele vuile zaken op z’n 
geweten heeft.   Men kan het meeste daarvan reeds terug herleiden naar 
foutieve vertalingen.  

 

De grenzen van JHWH 

De grenzen van het Universum of Heelal zijn door ons niet te meten. Het 
Heelal zou volgens sommige wetenschappers nogsteeds uitdijen. De 
Scheppergod heeft echter overal grenzen aan gesteld. Ons leven is 
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begrensd. De oceanen en zeeën, het land, alles heeft z’n grenzen, 
Spreuken 8:29.  Een dag is begrensd en verdeeld in 24 uren, en een uur 
in 60 minuten en een minuut in 60 seconden. Een jaar is afgemeten in 
365 dagen en nog iets. Ook de maat van ongerechtigheid is begrensd, zie  

Genesis 15:16. Zie ook Exodus 23:31.  

Elke 24 uur werkt ons lichaam een programma af van taken. Dat noemt 
men een bioritme (Circadiaan), en is een inwendige klok. Deze klok zit 
in onze hersenen, in de hypothalamus. Ook dieren en planten hebben zo’n 
klok.  Sommige dieren kunnen veel beter geluiden horen dan wij. JHWH 
heeft ook de grenzen van de volkeren vastgesteld, zie Handelingen 17:23. 

Integratie van verschillende rassen en soorten werkt niet. JHWH heeft 
ook daar paal en perk aan gesteld.  Kijk maar naar de zich zo noemende 
‘regenboognatie’ Zuid Afrika, waar 9 verschillende volkeren/ rassen door 
elkaar leven en elkaar in de haren vliegen en er momenteel 57 moorden 
per dag plaatsvinden.   

 

Kwantumfysica 

Alles is aan verandering onderhevig. Verandering behoort bij het leven, 
behalve bij de Schepper. Tijd is relatief en lijkt dat het ‘duur’ is, dat wil 
zeggen dat het een voortgang is van een verleden naar het heden en van 
het heden naar een toekomst.  Dit noemen we tijdsverloop. In dit 
tijdsverloop is er verval waar te nemen. Dingen slijten, verweren, roesten 
en verteren. De dingen keren tot chaos. Ook wij mensen zijn aan verval 
onderworpen. Wij zijn uit de aarde genomen en keren er weer naar terug, 
de stof. Dit noemen we vergankelijkheid.  De grote vraag is of dit 
vergankelijke kan overgaan naar onvergankelijkheid, of het sterfelijke 
onsterfelijk kan worden? Kan het tijdelijke altoosdurend worden?  Komt 
er na dit veranderlijke stoffelijke bestaan wat eindigt bij de dood, nog een 
ander soort leven?  De dood is immers onomkeerbaar. Er is iets in het 
universum dat toch oneindig is, buiten de tijd staat, iets wat niet 
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verandert. Het vergankelijke is van groot belang, is er eerst om tot het 
onvergankelijke te kunnen komen. Ons leven is de leerschool daartoe om 
gevormd te worden. Ons leven krijgt vorm die over zal gaan in vaste 
vorm. Hoe precies is nog een open vraag. De graankorrel moet in de aarde 
sterven om te ontkiemen.  

Volgens  1Timoteus 6:16. bezit alleen JHWH onsterfelijkheid.  Zie ook 
Henoch 17. 

 

Bouwmeester en Kunstenaar 

Er bestaat een eenvoudige superknappe Entiteit die de Schepper en 
verklaring is voor het bestaan van het al wat is en leeft. Een Schepper die 
niet langer betrokken zou zijn bij Zijn scheppingen is maar een 
afstandelijk koel wezen. De Schepper is echter ten nauwste betrokken bij 
Zijn schepping, ook al zien of merken wij dat niet altijd op. Daarom mag 
Hij wel afstand houden van Zijn werken en daaraan een eigen 
verantwoording en vrijheid van handelen geven.  Hij heeft ons een eigen 
vrije wil en eigen vrije keus gegeven. Dan moeten wij niet verlangen van 
Hem dat Hij ook nog eens ervoor zorgt dat wij alleen maar goede keuzen 
zouden maken. Wanneer wij verkeerde keuzen maken hebben wij immers 
alleen onszelf te verwijten. Het strekt tot lering wanneer wij fouten 
maken om het een volgende keer beter te doen. Het niet-bestaan van een 
Schepper is een logische onmogelijkheid. 

        

Kijk eens hoe fraai en ingenieus zelfs de kleinste wezens zijn. Er is geen 
vingerafdruk, geen oog-iris en geen bloedbeeld van de huidige 
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wereldbevolking van 7 miljard gelijk, identiek. Geen boomblad is 
hetzelfde. Vandaar dat de Schepper de Bouwmeester en Kunstenaar van 
het heelal wordt genoemd. Men noemt Hem ook wel de grote Architect. 
Er bestaat een hogere werkelijkheid dan de aardse. Volgens Johan M. 
Pameyer in zijn boek “De vergeten waarheid” behandelt de film “Brief 
encounter” van David Lean een metafoor die de ogen van elk weldenkend 
mens zal openen voor het bestaan van een hogere werkelijkheid dan de 
aarde.  

    

JHWH is de God van de Torah, die zoals te lezen is in het Oude 
Testament voorzien is van een aantal menselijke trekken. Mensen hebben 
die Hem toebedacht, als jaloersheid, boosheid, wraakgierigheid, en dat 
Hij niet terugdeinst om een groot aantal kinderen en volwassenen te 
doden. Maar diezelfde God wordt ook liefde, barmhartigheid en gunst 
toegeschreven.   

Men heeft vanaf oude tijden de godheid als een drie-eenheid gezien, een 
vader die een zoon voortbrengt en een geest. Die drie-eenheid begon in 
Sumerië, oud-Egypte en Griekenland, en is door het christendom als 
vaststaand dogma overgenomen. Deze drie-eenheid was onder de 
kerkvaders een zaak waar men al ruziënd niet uit kwam.  Pas op het 
concilie van Nicea in 325 werd dit dogma geformuleerd.  Wie Jezus was 
werd ook daar geformuleerd, namelijk een verheven Meester die voor de 
zonden des mensen zou betaald hebben door te sterven en daarmee God 
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te bevredigen. Het liet echter een spoor van bloed na in de geschiedenis, 
ondanks die ‘goede verlossende Jezus’.  

   

De God van Israel staat als Schepper boven al het menselijk gepeupel. 
Hij spreekt op wonderbare wijze, niet slechts in woorden, maar meer in 
de natuur, door middel van geometrischevormen, kleuren en getallen. 
Kijk maar naar de regenboog en naar de prachtige bloemen. Galileo zei 
dat het Boek der Natuur geschreven is in de taal van de wiskunde. De 
waarheid der dingen zijn te herkennen aan hun schoonheid en eenvoud. 
God is een wiskundige, aldus de astronoom James Jeans. Hij heeft uit 
twee zeer brandbare elementen de basis voor alle leven gelegd, nl 
waterstof en zuurstof.  Zie onze brochures over de Heilige Geometrie.  

De moderne mens verwacht echter bij de christenen en andere religies 
een God die hoorbaar spreekt, wonderen verricht, geen rampen toelaat, 
geen oorlogen gedoogt, etc.  Zo is er over de goden en godheid reeds veel 
nagedacht.  De Griek Anaxagoras beweerde dat de zon (helios) geen 
gevleugelde godheid, maar een gloeiende kei. Socrates verklaarde later 
voor zijn rechters dat hij niet gelijk Anaxagoras een godslasteraar was 
door te beweren dat helios een gloeiende kei was.  

 

Professor dr. Etienne Vermeersch 

De bejaarde professor Vermeersch legt uit waarom de god van het 
christendom volgens hem niet kan bestaan. Het gaat hierbij om het 
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probleem van de Godsregering, de theodicee. De zoon van Abraham 
Kuyper heeft hier een leerzaam boek over geschreven.  Vermeersch 
vraagt zich af hoe een Godsvisie te rijmen valt met het feit dat in de door 
God geschapen wereld er nog 
kwaad en onschuldig lijden 
bestaat.  Alles wat aan God in het 
Oude Testament wordt 
toegeschreven is in veel opzichten 
volgens Vermeersch barbaars. 
JHWH zou zo bezien een soort 
monstergod zijn.  

Figuur 1 Deze lieden met visbekmijters van de 
god Dagon op hun hoofden hebben het christedom hun 'god' gegeven, een drie-eenheid. En de 
bijbel als het ‘Woord van deze god’.    

De kerkvaders meenden dat zij uit de Bijbel konden opmaken dat de 
godheid een drie-eenheid vormde. Een moeder ontbrak in die Godheid. 
Wanneer God nu een Geest is, is het moeilijk om in Hem een vader te 
zien. Een Geest heeft geen vlees en beenderen, dus ook geen procreatieve 
genitaliën (geslachtsdelen).  Wij kunnen slechts een inbeelding maken 
van wat een geest zou zijn.  Wat de kerkvaders niet konden verklaren 
werd een mysterie genoemd. Open en eerlijk onderzoek toont volgens de 
professor dat er geen drie-eenheid kan bestaan, geen god zoals deze in de 
christelijke geloofsbelijdenissen wordt voorgesteld.  Vermeersch vindt 
dat men geen atheïst mag worden genoemd wanneer men niet in de God 
van het christendom geloofd. De professor heeft gelijk wanneer hij dit 
alles stelt, maar laat in het midden wie en wat de echte Scheppergod dan 
is en of deze bestaat. Inderdaad heeft de god van het christendom geen 
moeder, zuster, vrouw of dochter.  Andere religies hebben die wel. De 
westerse christelijke religie bestaat en draait rond een reeks angsten en 
plichten. Dat houdt het christendom slapende, zodat het niet in hun 
onderbewustzijn tot hogerbewustzijn kan geraken. Vandaar dat het 
christendom vervreemd is van de natuur en wij al meer dan 2000 jaar 
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opgescheept zitten met geloofsvervolgingen, godsdienstwaan, oorlogen, 
en een groot materialisme. Wij behandelen elkaar in ons christelijke 
westen nogsteeds als hongerige wilde beesten.  

 

Respect voor het leven der natuur 

De Europese oude ‘heidenen’ zagen de natuurkrachten aan als goden. 
Anisme is een stroming die gelooft dat de natuur wordt geregeerd door 
geesten. Dieren en planten zouden voor hen levenloze objecten zijn 
zonder ziel. Men geloofde ook dat de zon, maan en andere planeten een 
ziel hadden. De ziel bezag men als een persoon die men ‘god’ noemde. 
Deze goden aanbad men. Er waren vrouwelijke goden, godinnen, als 
moeder Wind, moeder Vuur, moeder Aarde. De mannelijke goden 
noemde men koning Winter. De maan noemde men Janneken of kleine 
Jan. Koude en vorst noemde men Vriezeman. De Melkweg zag men als 
de zilveren boog der goden.  De natuur zag men als verdierlijkt die door 
goddelijke krachten wordt bestuurd, zodat ze steeds overleeft.  De 
Griekse schrijver Hesodios adviseerde zijn lezers om toch vooral niet in 
de richting van de zon te urineren, aangezien men daarmee toonde geen 
respect te hebben voor de zonnegod. Men hield wel van dieren, wat blijkt 
uit de boeken van Odivius, een Romeinse schrijver.   

   

Hij schreef aan Pythagoras dat de mensen moesten stoppen met het eten 
van vlees. Hij schreef: “Stop de vervuiling van uw lichaam door vlees te 
eten. Er is koren, honing en er zijn voldoende vruchten om te eten. Doodt 
geen beesten en stort geen onschuldig bloed uit”.    Eens tijdens de 
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Gouden Eeuw was het een tijd van vrede waarin overvloed was. De 
mensen in die tijd namen geen druppel bloed van een mens of dier in hun 
monden. De mensen in oude religies dachten dat ze ‘god’ blij konden 
maken door het doden van een onschuldig dier, aldus Odivius.  Bij de 
Galaten was het eten van vogels streng verboden. De zwaan werd er 
vergoddelijkt, zie o.a. bij Apollo. De goden zouden met vreugde neer zien 
op hen die veel bloemen en bomen poten.  Wanneer een kind geboren 
was, plantte men een boom. De natuur is voor veel christenen  -en ook 
voor de vereerders van goden-  een door de Schepper geschapen iets, heel 
belangrijk, maar dat de Schepper daarna Zijn hand ervan af trok en de 
natuur en schepping haar gang  laat gaan.  De Scheppergod zou buiten de 
natuur staan zoals deze nu is. Hij zou het opzicht erover hebben 
overgedragen aan de mens. De natuur is heel grillig en soms 
verwoestend, waarover de mens zijn heerschappij dient uit te oefenen.  
Wij hebben de natuur nodig om te overleven.  

     

De natuur is onze voedingsbron en bron voor de benodigde grondstoffen 
om te kunnen bouwen.  Het is daarom een stuk eigenbelang dat wij de 
natuur goed beheren. Dan is het niet nodig om de natuur te 
vergoddelijken en te aanbidden.  Helaas, christenen en andere religies 
tonen over het algemeen weinig respect voor de natuur, en al helemaal 
niet toont men respect voor het leven van dieren door massaal vlees te 
consumeren.  Men doodt gezonde onschuldige vetgemeste dieren en 
verorbert deze met groot genot. De vlees-industrie is een zeer grote 
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economische bedrijfstak in het 
christelijke Westen, maar ook in 
andere delen van de wereld.  

De Scheppergod zou ook een 
vleesliefhebber zijn, iemand die de 
reuk van de brandoffers met groot 
genot zou opsnuiven en daardoor op 
andere gedachten komen,  Genesis 8:21 en Exodus 29:18, etc. 

20 En Noach bouwde voor JHWH een altaar; en hij nam van al het reine vee, en 
van al het rein gevogelte, en offerde brandofferen op dat altaar. 21 En JHWH 
rook dien liefelijken reuk, en JHWH zeide in Zijn hart: Ik zal voortaan den 
aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het gedichtsel van 's 
mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het 
levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb. 22 Voortaan al de dagen der aarde 
zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, 
niet ophouden. 

     

 

Verdwaald in Kerkenland 

God, goden en kerken, kathedralen, tempels, godshuizen, moskeeën, etc. 
De christelijke kerken baseren allen hun theologisch gedachtengoed op 
de ene Bijbel. Evenwel is er grote verdeeldheid en verwarring in 
kerkenland. Hoe gaan wij met al die verschillen om? De kerken zijn 
doolhoven geworden. Men kan uit de Bijbel halen wat men wil, daar elke 
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ketter zijn eigen letter heeft.  Maar al die verwarringen teisteren onze 
geest, met name die van jongeren. Wanneer wij alles van de kerkelijke 
doolhoven loslaten en eruit treden en het enige boek leren lezen dat door 
de Schepper Zelf is geschreven, zal duidelijkheid ontstaan.  

Het betreft het Boek der Natuur. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis 
wordt daarnaar verwezen.  Zou de Scheppergod er behagen in hebben 
gehad om ons een boek na te laten –de Bijbel-  waardoor wij allen zouden 
verdwalen?  De Bijbel is voor velerlei uitleg vatbaar, het Boek der Natuur 
niet. De natuurwetten zijn onwijzigbaar. Abraham had geen Bijbel, toch 
onderhield hij al Gods geboden en wetten, zie Genesis 29.  De eigen 
natuur van ons mensen is immers in 
het Boek der Natuur beschreven, 

Wanneer wij daarin onze innerlijke 
natuur bestuderen om te groeien en 
onze leefwijze te bepalen, zullen wij 
onszelf beter gaan begrijpen. Daarbij hebben wij in wezen niemand 
nodig, zeker in de toekomst niet, zie :Jesaja 54:13, Jeremia 31:33.  

Mensen hebben hun god verbonden aan huizen, en noemen dat 
‘Godshuizen”.  Dat zijn gebouwen die voor de eredienst aan de godheid 
worden gebruikt. Ook waren er godshuizen als liefdadigheidsinstelling, 
waar armen en zieken werden verzorgd die ook gasthuizen werden 
genoemd.  De enige ware Scheppergod woont echter niet in gebouwen, 
zie:  
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De Scheppergod en Zijn Wet 

De Schepper heeft onveranderlijke Wet(ten)  gegeven om Zijn 
voortbrengselen uitermate goed te laten functioneren. Wanneer wij die 
wetten respecteren en ernaar leven, is welzijn gegarendeerd. Zie Exodus 
23:20-33.    25 En gij zult JHWH uw God dienen, zo zal Hij uw brood en uw 

water zegenen; en Ik zal de krankheden uit het midden van u weren. 

Tot die Wet –als verbond met Zijn volk Israel-  behoort ook de sabbat, 
die geworteld is in de scheppingsorde. De meeste christenen menen dat 
door Jezus  de geldigheid van het 4e gebod zou zijn overgegaan naar de 
eerste dag der week, de dag der zon. Hierin volgt men keizer Constantijn 
die de zondagswet instelde, zie het concilie van Nicea 325 na Christus.  

 

Alle wegen leiden naar Rome en Piso 

https://www.youtube.com/watch?v=dV1taq9dsYA 

Bovenstaande video van Edge Wonder toont wat de planeet Saturn was 
en is. En waarom de Deep State of Illuminati deze planeet aanbidden. Het 
toont de obsessie van de Illuminati tot de planeet Saturnus. Men kan er 
veel over lezen in het boek van Dave Talbott “The Saturn myth”. 
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Voordat onze zon aan het firmament 
verscheen was Saturn de zon in het 
zogenaamde “Gouden Tijdperk”. Hij werd 
toen door de Grieken Helios genoemd, en 
Shamash in Sumeria en Ra in oud-Egypte. 
Italië heette eerder Saturnia. Rome is dan 
ook een logisch gevolg van de 
Saturnusdienst, de gehoornde godheid. In onze brochure 961 hebben wij 
reeds over Saturnus geschreven.  De Noordpool van Saturnus is een 
zeshoek of kubus op z’n kant, een zwarte kubus, zoals de Kaába in Mekka 
en verschillende monumenten in wereldsteden de zwarte kubus vertonen.   

 

De Davidsster of het Salomonszegel was geen joods symbool. Dat is door 
de Rothschilds ingevoerd. Saturnus is momenteel een soort sterrenpoort 
en doorgangspoort naar hoger bewustzijn voor de saturnusvereerders 
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(o.a. de illuminati). Dat kunt u zien in Mekka waar de bezoekers 7x rond 
de kaába lopen om hun energie van gezamenlijke gevoelens te 
concentreren, zodat hun derde oog mag ontwaken ter verlichting van 
hoger bewustzijn.  Saturnus is volgens de illuminati de vader van alle 
andere goden, en draagt de naam Satan, Baäl, Moloch en Beelzebub.  
Wanneer wij de kubus openklappen ontstaat een kruis. Hiervan is het 
christelijke kruis afkomstig. Men aanbidt niet Jezus of JHWH, maar 
Satan, saturnus.  De basis van alle leven is wat vormen betreft 
geometrisch van aard, te zien in de Platonische lichamen. De schepping 
is dan ook geen willekeurig toevalsproduct, maar een doordacht werk van 
de grote Bouwmeester en Kunstenaar.  

 

    

Achter het christendom, de Islam, Juadisme en Brahmanisme zit het 
zelfde programma, namelijk Masoniteit of te wel Pisonisme. De naam 
Pison wijst naar de rivier in de Hof van Eden, Genesis 2:11.   In onze 
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brochure 368 hebben wij over Piso reeds geschreven als samensteller van 
het Nieuwe Testament.  Genoemde religies zijn patriarchale systemen die 
grote overeenkomsten vertonen. Zij hebben geen moedergodinnen, maar 
zijn phalles-gericht (Obelisken) en hanteren een piramide-
machtsstructuur. Alles draait in deze om de persoon Arius Calpornius 
Piso en de geheime naam van hun god Jah-Bul-On.  Jahbulon = Jehova 
= Piso. De Piso-familie was een rijke Romeinse koninklijke Aristocraten-
familie.  Jezus is een schepping van Piso, alsmede satan, lucifer en de hel. 

De schrijver A. Reuchlin heeft 
er een boek over geschreven. 
De drie grote wereldreligies 
zijn door hen in het leven 
geroepen, namelijk het 
christendom, de islam en het 
judaisme. Alleen de Piso’s 
mochten boeken schrijven. 
Gewone mensen werden bedreigd met gevangenisstraf wanneer zij een 
boek zouden schrijven.  De oligarchy controleerde alles wat geschreven 
werd. Het volk moest immers dom blijven.  De geschiedenis is dan ook 
een weergave van hoe de Piso’s wilden dat deze er uit zou hebben gezien. 
Zij waren de grote fantasten die hun illusies het volk voorhielden als 
waarheden. Het volk moest onwetend blijven, anders zou het volk in 
opstand komen en hen doden.  De Piso’s  stamden van de oude Anunnaki-
goden af.   http://chemtrailsaredemonic.org/prayWithoutCeasing.php 

https://heimdallwardablog.wordpress.com/2017/08/19/das-saturn-siegel-9-11-oder-
ix-xi-die-spiegelung-und-die-5-vorstellbare-dimension/ 

Tot slot een niet alledaagse vraag:  Of wij een voorstelling kunnen maken 
van wat er na onze dood met ons kan gebeuren?  De algemene opvatting 
en voorstelling is dat een mens een onsterfelijke ziel zou hebben, die 
geoordeeld wordt tot twee mogelijkheden, namelijk naar de hemel te 
mogen gaan, of naar de hel te worden verwezen.  Maak daar eens een 
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voorstelling van?  Dat is onmogelijk, aangezien elke voorstelling die wij 
van iets maken niet klopt met de werkelijkheid.  Wij kunnen dan ook –
en mogen dat eveneens niet-  een voorstelling maken van de 
Scheppergod.  Wij kunnen van een Geest geen voorstelling maken. 
Wanneer een vreemd iemand ons per telefoon spreekt, vormen wij in 
onze gedachten een voorstelling van de persoon naar aanleiding van diens 
stem. Wanneer wij de persoon in kwestie zelf komen te zien, klopt onze 
voorstelling nooit.  De Wet zegt dan ook:   
Ik ben JHWH Uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, 
uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij 
zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in 
den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de 
wateren onder de aarde is. 

Ergo, geen voorstellingen maken van iets dat voor ons onzienlijk is. De 
mens is het zicht op de Scheppergod verloren en voor ons is de Schepper 
een verloren continent, net als Atlantis.  Wij mensen zijn op zoek om 
Hem terug te vinden. Overal wordt door religies ons toegeroepen dat zij 
god, God, de Schepper zouden hebben teruggevonden, en zij willen ons 
hun vondst meedelen indien wij ons bij hen aansluiten en een financiële 
bijdrage leveren voor hun speurwerk.  Wij zijn echter vervreemd van de 
Scheppergod, van de aarde en van onszelf. De komende hereniging met 
en bekendmaking van de Scheppergod zal plaatsvinden nadat de door ons 
toedoen uitgeputte aarde ten einde is gekomen en er een nieuwe herstelde 
aarde zal verrijzen waarop gerechtigheid zal wonen. Dan zullen de 
overlevenden en rechtvaardigen op die nieuwe aarde mogen wonen, zie: 

Jeremia 31: 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken 
zal, spreekt JHWH: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart 
schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

34 En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, 
zeggende: Kent JHWH! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun 
grootste toe, spreekt JHWH; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden 
niet meer gedenken. 


