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De kern van het christelijke geloof 

De kern van het christelijk geloof is een offer, met name een mens-offer 
van en aan de God des hemels die zijn enige zoon voor de zonden der 
mensen zou hebben laten vermoorden. Wie daaraan twijfelt krijgt het 
stempel van een ketter te zijn.  Uit het boek van Patrick Tierney  “Goden, 
graven en mensenoffers” is het volgende citaat: 

“Het geloof in mensenoffers is gebaseerd op de veronderstelling dat een 
surrogaat-slachtoffer door zijn of haar dood op de een of andere manier 
het leven van anderen kan redden. Christenen geloven dat zij gered 
zouden zijn door het bloed van de geofferde Jezus. Als God de vader –
om de mensheid te verlossen van de macht van satan-  zijn eigen zoon 
heeft geofferd door toe te staan dat hij met spijkers aan het kruis genageld 
werd, dan is het voor een vrouw als Maria del Carmen Salamanca maar 
een kleine stap om te geloven dat zij haar vader kan redden en de 
demonen uit haar dorp kan verdrijven door haar eigen kind te doden.  Hoe 
bizar zulke ideeën ook lijken vanuit een moderne christelijk oogpunt, de 
Andesbevolking heeft de neiging de bijbel bijzonder letterlijk te nemen. 
Camilo werd op Goede Vrijdag geofferd op de Kapia, zo duidelijk als 
navolging van het lijdensverhaal dat het bijna godslasterlijk lijkt.  
Maximo Coa  rechtvaardigt zich tegenover zijn slachtoffers door hen, na 
hun dood, voor te houden: “God moest ook eerst sterven, vóór de 
wederopstanding”.   De twee moordenaars uit Vista Hermosa behoorden 
tot een groep mensen die zich aan de ‘letter der wet’ hielden. ‘Ze praatten 
nergens anders over dan over de bijbel’, zei Esnelson Cofre, een oom van 
het slachtoffer, later tegen mij.  “Het klinkt heel vroom. Het kwam 
allemaal uit de heilige schrift”.  p.250. (Einde citaat, en zie daarbij het 
boek van Robert Haasnoot, “Waanzee”,  de Katwijkse gekkenlogger, 

 https://www.nederlandsepoezie.org/x-files/katwijkse_gekkenlogger.html 
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Een berg (zoals hierboven de Kapia) wordt altijd gezien als de 
woonplaats der goden. De goden zouden vanaf de bergtoppen hun 
energie naar beneden sturen, en van beneden kaatst die energie dan weer 
terug naar boven.  Het gaat  hier in werkelijkheid om de atmosferische 
energie, het zogenaamde Sint Elmusvuur, wat men voor de goden aanzag. 

Zie brochure  http://www.pentahof.nl/Brochures/13-electra-1.pdf 

Men dacht ook dat de goden vanaf de bergtoppen goed zicht hadden op 
het doen en laten der 
mensen. De bergtop 
was voor de ouden een 
soort natuurlijke 
tempel, waarin de 
goden woonden. Aan 
deze goden bracht men 
mensen-offers en 
dieren-offers. In een 
mensen-offer zou de 
verlossende magische 
kracht schuilen, zodat het als een fundament zou dienen van de sociale 
orde in het religieuze onderbewustzijn der mensen.  “Nu kunnen wij ons 
echter  in onze filosofie geen god voorstellen die mensen en of dieren zou 
eisen”, aldus Patrick Thierney.  

 

Waarom offers werden gebracht 

Een offer is een gave, dat is een gift, een ruil om iets gedaan te krijgen 
bij de goden. Ik geef iets, en verlang daar wel iets voor terug, is de 
gedachte achter het offer. De ruilhandel onder ons mensen berust op 
hetzelfde beginsel.  Het geloof van de oude culturen bestond hierin dat 
de offers de oogsten zouden bevoordelen, de groei van planten en dieren 
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ten goede zou komen, en het de mensen immuun zou maken voor ziekten. 
Het geofferde dier werd doorgaans opgegeten, zodat het offer in feite 
niets kostte.   Het offer komt voort uit de angst der boeren en landbouwers 
dat oogsten zouden mislukken en dieren en mensen vroegtijdig zouden 
sterven door ziekten en epidemiën.  De honger keek om de hoek van de 
deur, waardoor men altijd in onzekerheid leefde dat het boeren en 
landbouwen met zich meebrengt.  In extreme noodgevallen begon men 
zelfs kinderen te offeren, waardoor verdriet en tranen ontstond, in de 
hoop dat hun tranen regen zouden geven. Door offers te brengen wilde 
men zich een soort zekerheid verschaffen dat de goden zouden zorgen 
voor een goede oogst. Wist men dat offers op zich geen invloed hadden 
op een goede oogst? Men geloofde er wel in. Bij misoogsten gaf men de 
schuld aan de boze geesten die van de Godheid toestemming hadden 
gekregen om hun boze werken uit te mogen voeren op de mensen, zoals 
in Job 1 staat.  Men dacht ook wel dat een offer soms te klein was 
geweest, en de godheid een groter offer verlangde. Kijk maar eens naar 
artikelen van dr. Marc Vermeersch.   Marc.Vermeersch@gmail.com 

Professor dr. A. van de Beek schrijft in zijn nieuwste boek het volgende:   
“God is alleen zichtbaar aan het kruis”. Dat is de kern van zijn nieuwe 
boek. “God heeft maar één bewijs van Zijn bestaan gegeven: de 
opstanding van Jezus”. 

Onze reactie:  Dat is een mager of schraal bewijs. Wanneer wij een kruis 
zien en een beeld van Jezus eraan hangen, is dat een afgrijselijk gezicht. 
Hoe kan zoiets hét voortreffelijkste symbool zijn van het christendom, 
dat het enige merkteken zou zijn voor het Godsbewijs?  Zo’n gedachte is 
uit het heidendom ontsproten. De ware Scheppergod is overal zichtbaar, 
wanneer wij daar ogen voor hebben ontvangen. In het Boek der Natuur 
heeft Hij overal Zijn stempel op afgedrukt en vingerafdrukken 
achtergelaten. Daarin kunnen wij het bewijs zien van Zijn bestaan. De 
zogenaamde letterlijke of fysieke opstanding van een dood persoon is een 
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onmogelijk mysterieus bewijs, een axioma, temeer daar het een leeg graf 
betreft, dat geen enkel bewijs levert voor een opstanding.  

http://www.pentahof.nl/Brochures/1042-
Het%20(penta)%20Boek%20der%20Natuur..pdf 

http://www.pentahof.nl/Brochures/1017%20Gezag%20Bijbel%20Natuurwet.pdf 

 

Hebben offers een verlossende kracht? 

Volgens de Babylonische hymne kwam de schepping voort uit een 
zeedraak die in twee stukken werd gehakt. Deze draak is de dood, en wie 
hem vermoordt, schept daardoor nieuw leven.  Bloed wat daarbij vloeit 
zou zorgen voor transsubstantiatie (omvorming) tot levend water, zoals 
dat in Jesaja 30:25-126 en 34:6-8 wordt aangegeven.  Mozes stond ook 
niet afwijzend tegenover mensenoffers, Exodus 4:22-26, 32:30-35, 
Numeri 25:4.  Kinderen werden oudtijds geofferd in ruil voor militaire 
overwinningen, voor hongersnood en epidemiën, zie 2Samuel 21:6-14.  
Dat gebeurt vandaag de dag nog in Amerika, te Bohemian Grove, waar 
de illuminati een groot Moloch beeld hebben staan en kinderen die 
gekidnapt zijn worden geofferd, zie:   http://usa365.nl/bohemian-grove/ 

    
Ook Elia liet op de Karmel om een einde aan de droogte te maken dieren 
offeren en doodde daarna 450 Baälpriesters, 1Koningen 18:23vv. Zie het 
boek van Gregg Braden “Het Jesaja-effect”.  Het mensen-offer was ooit 
het toppunt van vroomheid en is dat nog steeds in het christelijk geloof. 
In de praktijk is het echter taboe verklaard. 
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http://shantiphula-intl.blogspot.com/2014/07/pope-francis-found-guilty-by-
international-common-law-court-of-justice.html 

Nu nog in de theorie en belijdenissen!!  Het oude geloof in de stormgod 
die men als Jahweh aanduidde en die belust zou zijn op wraaak hetwelk 
gestild zou kunnen worden door mensen te offeren, maakte ten tijde van 
Jeremia reeds plaats voor de god van rabbi Hillel, die stelde een ander 
geen kwaad aan te doen wat men niet wilde dat jou zelf zou worden 
aangedaan. Dát is de herstelde wet, waarbij dieren- en mensen niet voor 
enig doel geofferd mogen worden.  Koning Josia nam het unieke besluit 
om dergelijke offers die dienden als hoeksteen van de toenmalige cultuur 
af te schaffen.  Zie: 2Koningen 23. 

Heden dient ook de christelijke hoeksteen van bloedstorting door Jezus 
om God tevreden te stellen afgeschaft te worden, als zijnde een gruwelijk 
iets dat niet door JHWH wordt verlangd en Jahweh tot een Barbaar 
maakt. Wanneer men de geschiedenissen van de offeranden letterlijk 
leest, zou JHWH inderdaad een Barbaar lijken. Joodse leiders willen de 
Bijbel gaan aanpassen omdat zij vinden dat het een haatboek is, zie: 

https://fenixx.org/2018/11/25/joodse-leiders-willen-de-bijbel-aanpassen-omdat-het-een-

haatboek-is/  “De rechtvaardiging voor deze veranderingen, zo wordt in de 
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documenten gesteld, is dat goddelijke boodschappen altijd via de mens worden 
overgebracht en dus vatbaar zijn voor vergissingen.  Het luidt: ‘Gods 
openbaring wordt aldus ontsierd door menselijke feilbaarheid. Te beginnen met 
het Nieuwe Testament, openbaart goddelijke openbaring zich in christelijke 
heilige teksten die ook een vorm van haat uiten.” 

 

 Men dient volgens Joan en Mary Henschel de dierenoffers symbolisch 
op te vatten, zie elders in deze brochure. Wel bracht de invoering van het 
nieuwe besluit van koning Josia mee dat bij ongehoorzaamheid de mens 
naar een brandende hel zou worden verzonden na de dood.  Jeremia hield 
dit angstwekkende beeld de mensen voor om hen ervan af te houden dat 
ze opnieuw zouden terugkeren tot de offerdiensten.  JHWH zou volgens 
het geloof  dat toen opkwam de overtreders een eeuwige straf opleggen 
om in een hel te branden en te tongkauwen tot in alle eeuwigheid. Dit 
volksgeloof is tot op vandaag de dag in het christendom en de islam nog 
springlevend.  De hel of de gehenna als vuilverbrandplaats buiten 
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Jerusalem werd geassocieerd met de demon Moloch. Daarbij werd uit de 
oude slangendienst de lijfelijke duivel als persoon geschapen –die 
evenwel onzichtbaar zou zijn-  als het opperhoofd van alle duivelen in de 
hel. U moet het maar geloven!!!  Deze sprookjes hebben duizenden 
onschuldigen het leven gekost, en nog houdt de angst voor de niet-
bestaande duivel en hel miljoenen in de houdgreep.  De kerken varen er 
wel bij !!  Het geloof in heksen heeft binnen het christendom eveneens 
duizenden het leven gekost, hetwelk verdween nadat de waanzin ervan 
werd aangetoond door enkele nuchtere Nederlanders, zie brochure   

http://www.pentahof.nl/Brochures/854-Heksenjacht-Putten.pdf 

                

Het mensen-offer werd door de kerkvaders nieuw leven ingeblazen door 
de mythe van Jezus. De evangeliën in het Nieuwe Testament is men gaan 
lezen als een biografie en historisch verslag, wat het niet is. De 
kenmerken die men aan de wraakgierige Jahweh had toegekend 
bestonden uit o.a., dat hij horens had, magische staven bezat en zich van 
slangen (electra)  zou bedienen.  De christelijke god HEERE of Heere 
(betekent Baäl) die zijn eigen enig geboren zoon aan een kruis zou 
hebben laten vermoorden en die onschuldige kinderen en zondaren die 
niet uitverkoren zouden zijn in de eeuwige vlammen werpt, is in 
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werkelijkheid een waanvoorstelling der mensen in hun brein. Er was 
oudtijds nooit sprake van een kruis, maar van een xulon, dat is een paal 
waaraan misdadigers werden opgehangen.  Hoewel koning Josia dus de 
dierlijke en mensenoffers verbood, werden deze door de kerkvaders weer 
nieuw leven ingeblazen en vormt ze tot op heden de kern van het 
christelijk geloof. Dit geloof berust op magie.  Het evangelie zou een 
blijde boodschap zijn, dat God alzo lief de wereld had, volgens Johannes, 
dat Hij zijn zoon gaf tot een offer in onze plaats.  Aan dit evangelie hangt 
het prijskaartje van een moord. Dit staat in schril contrast met hetgeen 
wij lezen in de profeet Jesaja 55:1  

1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en 

eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! 

2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor 

hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw 

ziel in vettigheid zich verlustigen. 

3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een 

eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David. 

http://www.pentahof.nl/Brochures/439-pijlerschrdom.pdf 

http://www.pentahof.nl/Brochures/503-verzoening.pdf 

http://www.pentahof.nl/Brochures/1045%20De%20Jezus-Paas-mythe.pdf 

Wanneer het volk of een individu zich oprecht schuldig kent en daarvan 
belijdenis doet, gedenkt JHWH aan Zijn verbond en vergeeft 
menigvuldig.  Het ware offer is de besnijdenis van het hart, dat wil 
zeggen, oprechte schuldbekentenis, zie Psalm 32:   

5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide: Ik 
zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor JHWH; en Gij vergaaft de 
ongerechtigheid mijner zonde. 6 Hierom zal U ieder heilige aanbidden in vindenstijd 

Is dat geen blijde boodschap van Jesaja? Jesaja riep het jaar van het 

welbehagen van JHWH uit, etc. 61:1vv 1 De Geest van JHWH is op Mij, omdat 
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JHWH Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij 

heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen 

vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; 2 Om uit te roepen 

het jaar van het welbehagen van JHWH, en den dag der wraak onzes Gods; om alle 

treurigen te troosten; 3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde 

sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden 

geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting van JHWH, 

opdat Hij verheerlijkt worde. 

 

Plaatsvervanging 

De crucifix, een man die gekruisigd is of wordt, hangt daar als een 
toonbeeld van moord aan een kruis, wat nog welliefst de zogenaamde 
zoon van God zou zijn. Dát nu is het middelpunt van de christelijke 
eredienst, de hoeksteen van het christelijk geloof. Kan het nog erger? 

Het mensen-offer is door de christenen verheven tot de hoogste daad van 
Gods liefde en ontferming, zij het dat alleen een klein groepje 
uitverkorenen daarin zouden mogen delen, wanneer men geluk heeft daar 
bij te behoren. Evenwel is de Bijbel helaas, aangezien er best mooie en 
leerzame verhalen en verslagen in staan,  een boek waarin afschuwelijke 
dieren- en mensenoffers centraal staan. Hoe komt dat zo?  Dat komt 
doordat de Edomitische priesterstand dit erin heeft geplaatst om de 
mensheid te misleiden, alsof deze offers écht zouden hebben 
plaatsgevonden. Er zullen wel offers hebben plaatsgevonden, maar in 
wezen gaat het niet over fysieke offers, maar om symbolische offers.  En 
toch is die Bijbel nog welliefst het meest verkochte en meest gelezen 
boek ter wereld. Binnen Israel rees er oudtijds reeds verzet tegen de 
plaatsvervanging en terecht, zie Ezechiel 18, dat ieder voor zichzelf 
verantwoordelijk is. De christelijke evangelieboodschap druist radicaal 
in tegen hetgeen in Ezechiel 18 staat, zie:    20 De ziel, die zondigt, die zal 
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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. 21 Maar wanneer de goddeloze zich 
bekeert van al zijn zonden, die hij gedaan heeft, en al Mijn inzettingen onderhoudt, en 
doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. 22 Al zijn 
overtredingen, die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden; in zijn 
gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven.  

     

http://www.pentahof.nl/Brochures/553-mensenoffers.pdf 

Hierbij past geen mensen-offer of dieren-offer als plaatsvervanger.  Eigen 
verantwoording op zich nemen dient centraal te staan, en geen 
afschuifsysteem.  In Athene gaf men oudtijds tijdens het doden van een 
stier-offer op het nieuwejaarsfeest de schuld aan het mes, niet aan de 
slachtersbaas die het mes hanteerde. Ja, zo kunnen we er nog wat meer 
van opnoemen!   Soldaten die vijanden doodschieten geven altijd de 
schuld aan hun oversten die hen de opdracht geven.  Een mens is zelf 
verantwoordelijk voor zijn daden, wat zal blijken wanneer JHWH elk 
mens oordeelt zonder aanzien van de persoon. JHWH veroordeelt 
niemand, de mens zelf zal zichzelf veroordelen, althans zijn daden zullen 
in zijn geweten hem veroordelen. Een mens wordt niet veroordeeld en of 
aangesproken op z’n geloof, maar op z’n daden. 

Het christendom is een ideologie die op een dieren- en mensenoffer 
gebaseerd is. De mensheid zou onredbaar zijn gebleven wanneer God niet 
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zijn zoon zou hebben laten vermoorden. Jezus –indien historisch-  zou 
tegelijk mens en God zijn om dit offer te kunnen brengen. Dus God liet 
God vermoorden om God te kunnen blijven. Ergo een product van 
zelfmoord zou de redding van zondaars mogelijk hebben gemaakt.  Wie 
is dan de schuldige aan deze Godsmoord? God zelf! Niet de Joden en 
Romeinen die daar altijd voor worden aangezien.  

        

Van lijden en sterven zou een verlossende kracht uitgaan. Dit geloofden 
de oude cultuurvolkeren steevast, hetwelk door de Israelieten is 
overgenomen. Het werd Nota Bene tot hoeksteen van het christelijk 
belijden. Paulus is de grondlegger van het christendom. De Christ-mythe 
welke Paulus schiep veranderde de wereldgeschiedenis. Voor christenen 
is Paulus de grootste heilige. Paulus schiep ook het communie-ritueel, dat 
voordien onbekend was. In Jerusalem had men daar nog nooit van 
gehoord.  Op die wijze is het christelijk geloof voortgeplant en een ieder 
die in een christelijk gezin geboren wordt, krijgt er een deel van mee, 
zonder te weten wat het in werkelijkheid betekent.  In de boeken van Joan 
en Mary Henschel, o.a. “De wedergeboorte van de mensheid”,  kunt u 
daar veel over lezen.  

p.105  “Overal waar in de heilige boeken sprake is van dierenoffers, 
wordt hiermee symbolisch bedoeld dat de mens zijn dierlijke aard moet 
offeren, opdat het Goddelijke in hem, van aardse (materiële)  banden 
bevrijd, tot opstanding (bewustwording)  zou komen. In de oudheid zou 
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toch geen enkel God-gewijd priester zich vergrijpen aan het leven van 
enig dier, dat even als alles wat leeft, als ‘heilig’ werd beschouwd”.   
“Vandaar dat alle mensen in cultuurtijden vegetarisch leven”. 

p.146. “In de leer der Armanen was geen plaats voor ‘vergeving van 
zonden’, doch had iedere geïndividualiseerde geest te strijden tegen de 
zonden of het afdwalen van de eigen inherente wetmatigheid”.  

(De Armanen of Hermanen zijn de ingewijden onder de oude oer-
Germanen, die tegelijk leraar, rechter en priester waren.  Uit hen vormden 
zich nieuwe stammen, de Hel Fetsen of Helvetiërs, de Zwitsers.  Hel 
Festen = ergens vertrekken om er nooit meer terug te komen. Dat gold 
voor hen als nakomelingen van de 12 zogenaamd verloren stammen 
Israels, die uit Kanaän waren vertrokken naar het Noord Westen van 
Europa, om nooit meer in Kanaän/Palestina terug te keren.   De naam 
Vandalen is ontstaan uit deze trekkers, en betekent ‘hen die een voettocht 
maakten’. Kimbren onder hen waren de kiemdragers).  

“De Armanen beschouwen Heldendom hen die werkten aan de 
ontwikkeling van hun geest, om deze in staat te stellen hoogwaardige 
lichamen voort te brengen, richting vervolmaking, om het aanzien van de 
aarde te verhogen.  Vandaag de dag denken mensen meer in de richting 
van sporthelden en oorlogshelden. Dit Armaanse heldendom was erop 
gericht om de mens zodanig te ontwikkelen en te trainen, dat hij in staat 
is zijn eigen wensen en verlangens ondergeschikt te maken aan de 
Goddelijke Wil, die het heelal bestuurt”. 
http://www.strangehistory.net/2012/05/30/two-thousand-infants-
sold-to-russia-for-human-sacrifice/   
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Het waarom van kinderoffers 

Kinderoffers werden gebracht bij de bouw 
van een nieuwe stadsmuur of bij de bouw 
van een groot bouwwerk.  Jericho werd ook 
herbouwd wat de bouwer 2 zonen kostte. 
Dat was oudtijds gebruikelijk. Lees op 
bovenstaande website er meer over.   

 

Op onderstaande website staat het hierna geplaatste artikel dat 
aansluit op ons schrijven: 

https://fenixx.org/2018/11/22/die-medailles-zijn-altijd-zichtbaar-we-noemen-
ze-ogen/ 

“”Waarheid is een kernwaarde, eerlijkheid en openheid zijn 
kernwaarden, maar deze zaken ontbreken bij alles waar een prijskaartje 
aanhangt. In deze wereld hebben we te maken met vele “waarden” en 
“normen”, die bijna allemaal als grondslag een leer c.q. “geloof” hebben 
die door anderen is bedacht. Van het grootste deel van de tweevoeters 
genaamd mensen op deze wereld kun je dan ook zeggen dat hun 
gedachten niet hun eigen gedachten zijn, maar een erfenis die door 
indoctrinatie is verkregen. Om die reden zou religie buiten elke algemene 
besluitvorming moeten worden gehouden, omdat het niet het heden 
vertegenwoordigt, maar de waanvoorstellingen en opportunistische 
momenten van het verleden.””   Door: Duchesne 

Het Goddeeltje en het komende Cern-offerfeest 
https://www.youtube.com/watch?v=z2DHfmyRj18 

Shiva is de enige godheid die claimt dat door middel van de vernietiging 
van de huidige planeet aarde, erdoor alleen een nieuwe aarde zal ontstaan. 
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Het grote offer dat gebracht moet worden is dus de vernietiging van de 
huidige aarde, als slachtoffer om een nieuwe aarde te verkrijgen. 

 

Dat wil CERN tot stand brengen. Wijzen de Georgian Guidstones 
daarheen?  Dat moet een zeer groot offerfeest worden, de vernietiging 
van de huidige aarde en mensheid, om een nieuwe aarde en nieuwe 
mensheid te verkrijgen. De uitverkoren elite van CERN zal zich in 
schuilkelders opsluiten om te mogen delen in hun nieuw te scheppen 
hemel en aarde.  Helaas, het zal hen niet best bevallen, volgens de 
profetieën van Jesaja en andere profeten, de Scheppergod heeft andere 
plannen,  zie o.a. hoofdstuk 66. 22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe 

aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt JHWH, alzo zal ook 
ulieder zaad en ulieder naam staan. En Amos 9: 2 Al groeven zij tot in de hel, zo zal Mijn 
hand ze van daar halen, en al klommen zij in den hemel, zo zal Ik ze van daar doen 
nederdalen. 

De Mithras- en Attis-cult 

Het lijdensverhaal van Jezus sluit perfect aan bij de Attiscult, die 
eveneens een communiemaaltijd kende, waarbij deelnemers voedsel aten 
dat het lichaam van de herrezen godheid symbolizeerde.  Wat die 
Attiscult inhield kunt u lezen op:  https://en.wikipedia.org/wiki/Attis 
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In de Attis-, Mithras en Dionysiuscult was er altijd sprake van het doden 
van een slachtoffer en het opeten van diens lichaam wat een heilige 
ceremonie inhield.  Dit werd ook gedaan in Arcadië waar tijdens het 
festival van Zeus de wolf op de berg Lykaion de eerste koning en 
kleinzoon Arkos in stukken sneed, kookte en als voedsel gaf aan Zeus.  
Iedereen die van het mensenvlees at veranderde daardoor in een wolf en 
werd 9 jaar in ballingschap gezonden. Wanneer bleek dat men tijdens die 
9 jaren geen mensenvlees meer gegeten had, werd men weer in de 
gemeenschap opgenomen.  Patrick Tierney schrijft erover op p.300 in 
zijn boek “Goden, Graven en Mensenoffers”: 

“Soortgelijke verhalen over mensenvlees en mensensbloed in Icha, aan 
het Titicacameer, benadrukken dat dit een delicatesse is –maar wel een 
verboden delicatesse. Natuurlijk zit daar iets tegenstrijdigs in. Als iets 
heel lekker is, zullen mensen het ook willen eten.  Ook de Griekse 
legende maakt duidelijk dat mensenvlees zeer smakelijk is, want het 
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vlees van het kind wordt immers aan Zeus geserveerd en is dus een soort 
ambrozijn voor de goden. De Azteken meenden dat als zij het vlees van 
een ritueel slachtoffer aten, een deel van diens geest op hen overging.  En 
er zijn sterkte aanwijzingen dat de borfima, een magisch drankje, bereid 
met mensenvlees, het belangrijkste doel was van vele rituele moorden die 
werden gepleegd door het Menselijk Luipaardgenootschap in het 
Afrikaanse Sierra Leone. De gedachte dat de kostbare geest van een 
ritueel slachtoffer kan worden ‘gedronken’komt dus in vele culturen 
voor, en het christelijke communieritueel conformeert zich hieraan.  
Daarom hebben de Aymara’s geen enkele moeite met het rooms 
katholieke ritueel en verdenken ze priesters ervan dat zij menselijk vet 
inslaan om in hun hosties te verwerken.   Zowel in het oude Griekenland 
als in de huidige Andesstaten zijn vele verhalen te vinden over 
bloedzuigende wezens die het vlees van hun slachtoffers verorberen. Zijn 
al die verhalen slechts verzinsels of komen ze voort uit een diepere 
waarheid? 

          

https://www.pinterest.com/pin/496310821426748671/ 

De meest voor de hand liggende verklaring voor de verhalen van 
weerwolven is het taboe dat het mensenoffer omgeeft. Iedereen die 
tijdens de geheime ceremonie op de berg Lykaion het vlees van een 
geofferd kind at, moest 9 jaar in ballingschap leven, afgesneden van de 
Arcadische maatschappij, als een wolf in een bos.  Dat is de 
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karakteristieke beschrijving van de rituele onzuiverheid en tijdelijke 
verbanning waarmee iemand die een mensnoffer pleegde, werd 
geconfronteerd. Wat op het eerste gezicht een bizar en gruwelijk sprookje 
lijkt –mensen die in weerwolven veranderen-  was in werkelijkheid een 
bekende wet in iedere primitieve samenleving. Die wet luidde dat 
niemand de schuld kreeg van een mensenoffer, omdat het de wolf in de 
mens was die tijdens een ritueel de overhand kreeg en het slachtoffer 
doodde. De dader handelde in een vlaag van verstandsverbijstering. De 
wolf was verantwordelijk”. 

 De offerpriester van Mithras 
sprak het volgende uit nadat hij 
de stier had gedood: Ü hebt ons 
gered door uw bloed te 
vergieten”.   Aan Jezus is ook dit 
dierlijke aspect toegekend, zie 
Johannes 1:29, dat hij als een lam 
geslacht zou zijn dat de zonden 
der wereld wegneemt.  Dit wijst 
naar het doden van dieren om zélf te overleven.  Is er dan geen 
samenleving of religie mogelijk zónder dieren- en mensenoffers? 
Christenen moeten maar eens goed nadenken waarin ze geloven, nl dat 
hun verlossing afhankelijk zou zijn van een mensenoffer en Godsmoord, 
wat onmogelijk en ongerijmd is. Het gaat om de innerlijke 
schuldbekentenis, zoals te lezen in Psalm 32, berijmd: 

'k Bekend', o Jahweh, aan U oprecht mijn zonden; 'k Verborg geen 
kwaad, dat in mij werd gevonden; Maar ik beleed na ernstig overleg, 
Mijn boze daân; Gij naamt die gunstig weg. Dies zal tot U een ieder van 
de vromen, In vindenstijd, met ootmoed smekend, komen; Een zee van 
ramp moog' met haar golven slaan, Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs 
niet aan. 
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http://xandernieuws.punt.nl/content/2018/11/Georganiseerde-
christendom-sterft-uit-Iedere-week-sluiten-er-100-tot-200-kerken 

Citaat: “Het georganiseerde, geïnstitutionaliseerde christendom is aan het 
uitsterven, vooral in de Verenigde Staten, dat decennialang het ‘christelijkste 
land ter wereld’ werd genoemd. Jaarlijks verdwijnen daar tussen de 6000 en 
10.000 kerken, wat neerkomt op 100 tot 200 per week. Hoewel ruim 70% 
van de Amerikanen zich nog christen noemt is het kerkbezoek gedaald tot 
onder de 20%. Veel leegstaande kerkgebouwen zijn omgebouwd tot bars, 
hotels, bed&breakfasts en Airbnb’s, een enkele in een overdekte speeltuin, 
lasergame hal of skatepark. In Europa en ook Nederland is de ontkerkelijking 
al veel verder gevorderd. Hier zijn veel kerken juist omgevormd tot 
moskeeën”. 

Christenen ontwaak! Denk er eens diep over na, de God die de Wet der 10 
geboden aan Mozes gaf  (hoewel ze al veel ouder is)  bevat het volgende 
gebod: Gij zult niet doden (moorden). Zou JHWH evenwel zijn eigen zoon 
wél hebben vermoord, dan wel hebben laten vermoorden?  Niet wat u 
gelooft, maar wat u doet is in de ogen van JHWH belangrijk. Het geloof in 
de Schepper mag en kan iet rusten op een bloedige moord, zowel van dieren 
als van mensen. Het gaat JHWH om ons hart en leven, zelfovergave, 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. 

 

Met opmerkingen [PvM1]:  


