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Zonaanbidding in oud Egypte, Horus als 2e zon

Oude zonne diensten

Het vereren van de zon als bron van leven is zo oud als de mensheid

bestaat. Oude cultuurvolkeren als Egypte, Sumerië, Babylon en anderen

meer hebben de zon vereerd. Dat is duidelijk te zien op de vele

afbeeldingen die zij ons hebben nagelaten. Ongeloofwaardig is het wanneer

wij stellen dat het bij de oude en latere zonne-verering in de eerste plaats

niet gaat om onze huidige zon, maar om een tweede zon, die men in Egypte

“Horus” noemde, waarvan ons woord “hori-zon” afkomstig is. De

hedendaagse zondag-viering draagt de verborgen boodschap in zich van

een te verwachten terugkeer van Horus, de tweede zon. Bepaalde woorden

zijn afgeleid van de zon(nen), zoals het woord “symbool”, van het Griekse

sunbolon, dat is het samenvatten van twee dingen, een plaatsvervangend

teken dat een zinsverwantschap in beeld geeft. En het woord “symbiose”,

afkomstig van het Griekse Sun-bios, dat is zonne-leven, dat is het blijvend

samenleven van verschillende plant- en diersoorten. Ook het woord

“symmetrie”, betekent zon-maat, zon-moeder. En symfonie is zoveel als

zonne-bekoring. Symmetrie is afkomstig van de gelijke vleugels die aan de

2e zon te zien waren, afgebeeld op heel veel oude plaatjes. Die 2e zon

heette dus Horus, ook wel Nibiru in Sumerië.

De oude Egyptenaren

dachten dat de oceaan

de eerste schepping

was der godheid, en

dat de (huidige) zon

(Ra) uit de oceaan als

uit een ei voortkwam

en boven het water

verscheen. Egypte

kent veel symbolen,

en vooral de zon en

zonneboot, die over

de oceaan voer.

S y m b o l e n

representeerden de

goden, zoals de zonneschijf de hoofdgod Amon-Ra, die de uitdrukking is

van de kracht der zon. Amon-Ra is afgebeeld als een man met een

zonneschijf op zijn hoofd, omringd door de ureusslang. Dit dier
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symboliseert het vernietigende effect van de brandende zon(nen). De

zon(nen) zag men als ‘s mensen vriend, maar ook als vijand. Zon en maan

zag men als twee ogen, die de aarde gadesloegen en voorspoed, maar ook

tegenspoed konden geven.

Alle tempels of heiligdommen in de oudtijd waren op het Oosten gericht

(nadat Horus, de 2e zon, vertrokken was), naar de opkomende zon op 21

juni. Ook de tempel van Salomo was op de zonne-opkomst gericht. De zon

scheen via een gat in een gouden plaat in de voorste poort tot in het heilige

der heiligen. Hiskia “beterde de poort”, (2Kron.29:3) dat wil zeggen, hij

stelde de plaat bij op de juiste zonnetijd, daar er na enige tijd altijd

afwijking ontstaat door het verschuiven van de aardas. Wanneer er ook in

Israël zoveel met de zon rekening werd gehouden, en daarbij dat men de

zonne diensten van omringende volkeren kende, is het niet te verwonderen

dat men later Christus ging vereren als de Zon der gerechtigheid. Men

verwachtte immers de terugkeer van Horus/Nibiru. In het Mithraïsme

vereerde men de zon, waarbij men de geboortedag voor Mithras vaststelde

op 25 december, de dag van de terugkeer der zon, de dies natalis solis. In

de 3e eeuw werd de zon aanbidding overheersend, wat de weg bereidde

voor de overwinning van het Judeo-Christendom met hun Sol Invictus, dat

is de onoverwinnelijke zon. Uit die tijd stamt de Kerk der Zon, die in het

hartje van Jeruzalem staat, de Holy Sepulchre. Onlangs werd deze kerk

grondig gerestaureerd. Men beweert dat deze kerk op de exacte plaats van

de “kruisiging” staat. In de koepel is een rotonde gemaakt, welke wijst op

de heerlijkheid van Jahweh. In werkelijkheid is het een oud heidens

symbool voor een zonne uitbarsting 

De rotonde bevat 12 gouden stralen, naar de 12 apostelen. In werkelijkheid

wijst het getal 12 op de dierenriemtekens. Elke straal heeft drie punten, die

staan voor de heilige drie-ëenheid. 120 sterren omringen de 12 stralen. De

constructie van de kerk stamt uit 335, de tijd van keizer Constantijn, die

een verwoed zonaanbidder was.
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Koepel als (Horus) zon met oog-

wimpers (zonnevlammen)

Alziend oog van

Horus

Horus, gevleugelde zonDe zon als “Oog”

Horus met 5 stralen,

waarvan de middelste

de “zonne-penis” (een

zonne-uitbarsting)

De Alziende zon

USA grootzegel
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(tempels gericht op de opgaande zon 21 maart of 21 juni)

De Bijbel en zon aanbidding

De Bijbel verbiedt de aanbidding van de huidige zon én die van Horus.  Zie

Deuteronomium 4:19, 17:2-5; 2Koningen 23:5; Job 31:26-28; Jeremia 8:2;

Ezechiël 8:15-18.
Deuteronomium 4:19  Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet

de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven,

dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken

onder den gansen hemel heeft uitgedeeld.

Deut.17:3  Dat hij heengaat, en dient andere goden, en buigt zich voor die, of voor

de zon, of voor de maan, of voor het ganse heir des hemels, hetwelk ik niet

geboden heb;

2Koningen 23:5  Daartoe schafte hij de Chemarim af, die de koningen van Juda

gesteld hadden, opdat men roken zou op de hoogten, in de steden van Juda, en

rondom Jeruzalem, mitsgaders, die voor Baal, de zon, en de maan, en de andere

planeten, en al het heir des hemels rookten.

Jeremia 8:2  En zij zullen ze uitspreiden voor de zon, en voor de maan, en voor het

ganse heir des hemels, die zij liefgehad, en die zij gediend, en die zij nagewandeld,

en die zij gezocht hebben, en voor dewelke zij zich nedergebogen hebben; zij zullen

niet verzameld noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn  

Ezechiël 8:15vv  En Hij zeide tot mij: Hebt gij, mensenkind, dat gezien? Gij zult

nog wederom grotere gruwelen zien dan deze.

16  En Hij bracht mij tot het binnenste voorhof van het huis des HEEREN; en ziet,

aan de deur van den tempel des HEEREN, tussen het voorhuis en tussen het altaar,

waren omtrent vijf en twintig mannen; hun achterste leden waren naar den tempel
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R.K. munt waarop de zonne

uitbarsting staat afgebeeld
R.K. voorstelling van een

zonne uitbarsting

Zonnekruisen

des HEEREN, en hun aangezichten naar het oosten, en deze bogen zich neder naar

het oosten voor de zon.

  

Z o n n e

d i e n s t e n

zi jn zeer

o u d .

Waarschijnl

ijk ligt de

oorsp rong

ervan in de

t i j d  v a n

N i m r o d ,

kort na de

zondvloed. Zie het Boek des Oprechten Dat echter ook de Atlanten en de

Inca’s reeds de zon vereerden blijkt uit inscripties. Nimrod had Semiramis

-zijn eigen moeder- als vrouw. Zij aanbaden de zon, namelijk het vuur der

zon als de grote rode draak (de zonnevlammen). Dat zijn de zonnewinden

na een zonne-uitbarsting die verwoestend kunnen werken op de aarde.

Onder de naam Baäl vereerde men de zon als grote bron van licht en

warmte. Het gaat hierbij in de eerste plaats om Horus, de zogenaamde 10e

(of 12e) planeet, met zijn sterk regenererende stralen. Hiermee stelde men 

de geschapen dingen bóven de Schepper. De zon zag men als vuurgod, die

men tekende als grote platte schijf of opgerolde slang, die mensen kennis

gaf van goed en kwaad. Satan zag men als de vuuraansteker (lucifer), als

grote rode draak of vurige slang, zie Openbaring 12:3. Deze tekst wijst dan

ook op een grote zonne-uitbarsting.
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Zonnewiel met kruis van de god

Sjamasj

Eclips met kruis

Man met zonne-

kruis-kledingIn Sumerië kende men

Horus de thuisplaneet Nibiru

of An der goden, die men Anunaki noemde. Het symbool voor deze planeet

is een zonne-kruis, afgebeeld op een tablet uit 870 voor Christus, die

afkomstig zou zijn van Atlantis. In Atlantis zou men reeds aan zon

aanbidding hebben gedaan.

De Sumerische god Enki gebruikte het zonne-kruis als zijn symbool. Ook in

het oude Amerika aanbad men de zon, al dansend rond een “heilige pilaar”.

En keizer Constantijn heeft geen ander kruis gezien, dan het zogenaamde

“zonne-kruis”, in welks teken hij zou overwinnen.

Oudtijds zag men de baarmoeder als het genetische oog, waardoor nieuw

leven tot stand komt. De zon zag men als het oog des hemels, met Isthar als
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Zonnetempel te Corricanch

oog-godin, en de maan die de zon controleerde. De maan was voor hen een

magisch oog, dat mede in verband stond met de vruchtbaarheid. Het oog als

de baarmoeder zag men als het venster der wereld, de mandorla of

amandelvorm. Dat zijn de twee maansikkels tegenover

elkaar geplaatst, die de maancyclus van 28 dagen

weergeven, de periode van menstruatie bij vrouwen. In

de vroege christelijke kerk kende men aan de mandorla

de getalswaarde 111 toe, wat voor hen gelijk stond met

de Logos, het Woord. 1-1-1 is de aloude driedeling der

kerken, die men overgenomen had van de tabernakel en tempel, namelijk

het (a) voorhof, het (b) heilige en het (c) heilige der heiligen. Hierop

baseerde men later het dogma der drie-eenheid, wat van oorsprong heidens

is. Alle kabbalistische gematria of getalsrekening verloopt via 111, alsook

de numerieke stelsels der illuminati en hooggraad-vrijmetselaren.

Israël ontving de sabbat als rustdag, maar diende veelal de Baäls en

Astaroths. Dat is nog niet zo vreemd als het toeschijnt. Bijna de geheel

bestaande mensheid van die dagen aanbad immers de zon (in de eerste

plaats Horus, waarvan men de terugkeer verwachtte), maan en planeten.

Vandaar dat de dag der zon of zondag de

belangrijkste dag der week voor hen was.

Onderling waren er in de zonne diensten

wel verschillen, maar allen hadden wel de

eerste dag der week gemeenschappelijk

als dag der zon. Ook in oud-Rome was de

aanbidding van de heilige slang der zon

als vuurgod de hoofdreligie.

In Israël waren de dagen genummerd en

droegen geen namen, behalve de 7e dag,

die de naam sjabbat kreeg, wat rust betekent. Door de slavendienst in

Egypte en het vergeten van Elohim is Israël de tel kwijtgeraakt. Men wist

niet meer wat de sabbatdag was. In de woestijn heeft Elohim het volk Zijn

dag weer bekendgemaakt, namelijk door op de sabbatdag géén manna te

geven. Sindsdien weten wij exact wélke dag de 7e dag is.

In Babylon gaf men de dagen astronomische namen, naar de zon, maan en

planeten (goden). Deze namen gebruiken wij heden ten dage jammer
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genoeg nogsteeds. De namen van onze dagen zijn duidelijk van heidense

oorsprong. Vanaf de derde eeuw zijn christenen deze namen ook gaan

gebruiken. Kort na de Apostelen begonnen de “heidense bekeerlingen” al

met Christus te vereren als de Zon der Gerechtigheid. Zij aanbaden in de

richting van het Noorden, de plaats van de zonnewende, waar men dacht dat

Gods troon was, naar Psalm 48:2. Hieruit is de datum ontstaan -mede dank

zij het Mithraïsme- van de geboortedag der zon, namelijk 25 december, wat

het kerstfeest werd. Op 25 december beweegt de zon zich voor het eerst

weer noordwaarts, na drie nachten en drie dagen “stilstand”. Men

redeneerde dat op de dag van de herrijzing der zon eveneens Christus als de

“Zon der Gerechtigheid” uit het graf moest zijn opgestaan. Om die reden

vierde men dan ook Pasen altijd op een zondag. In 321 nam keizer

Constantijn de Grote het besluit de zondag als feestdag in te voeren.

Constantijn was en bleef een verwoed zonaanbidder, zelfs na zijn

“bekering” tot het christendom. Op 25 december was het voor het de “Dies

Natalis Solis Invicti”, de geboortedag van de onoverwinnelijke zon. (In

werkelijkheid vereerde men Mithras -Horus als 2e zon- die de duisternis

overwon).

Wat er ook toe bijgedragen heeft dat veel eerste christenen tot het vieren

van de zondag zijn overgegaan is de haat tegen de joden, die weliswaar nog

de sabbat vierden, maar dan veelal uit wettische oogmerken. Het waren de

joden die de eerste christenen als afvalligen zagen en hen soms vervolgden.

Hierdoor kwamen de joden in diskrediet, waardoor de zondagsviering des te

gemakkelijker ingang verkreeg. De kerk bestempelde de joden als

“Godsmoordenaars”, waardoor zij het kind met het badwater wegspoelde.

Irenaeus schreef dan ook dat men niet langer de sabbat op gelijke wijze als

de joden diende te houden, maar dat een ieder de sabbat op geestelijke wijze

diende te houden en niet zozeer op lichamelijke wijze.

Men meende zelfs het gelijk van de Bijbel aan zijn kant te hebben, door

teksten uit zijn verband te citeren. Barnabas verwierp de sabbat op grond

van: “Ik haat uw nieuwe manen en sabbatten”, zie Jesaja 1:13.

Men beweerde dat in deze tegenwoordige wereld immers toch niemand

volkomen kon voldoen aan de strenge eisen der wet. Dus sjoemelde men

maar wat aan. Men ging de zogenaamde 8e dag vieren, als een voorsmaak

van de hemelse rust en vrede in het hiernamaals. De kerkvaders zijn zich

steeds meer gaan verzetten tegen het vieren van de Bijbelse sabbat. Zij

hebben de christenen foutief voorgelicht om maar af te stappen van de

sabbat en over te gaan naar de zondag, de dag van Horus. En met die erfenis
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Isis in tempel en rijzende zon

Monstrance, zonnespiegel
Zonnewiel van Baäl

der kerkvaders zit het huidige christendom nóg steeds opgezadeld. De

sabbat liet men aan die verharde en verdoemde joden.

Rome en de zonne diensten

De gehele Rooms Katholieke kerk berust op de verering van de zon, waarbij

het in de eerste plaats gaat om Horus en de terugkeer van Nibiru. In de mis,

het misoffer, heeft de ouwel de vorm van een zonneschijf. Deze zon 

verering stamt uit oud-Egypte. Boven veel altaren is een vurige slang

afgebeeld, zoals men dat eveneens in Israël deed, zie 2Kron.34:4, wat het

symbool is voor Baäl.
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Mijter en altaar met zonnekruis

Maria/Stella Maris,

met de zon bekleed,

maan onder haar

voeten en de planeten

rond haar hoofd

Avondmaalsbekers met

zonnekruis

Rome heeft geprobeerd een achtdaagse week in te voeren, de nundimae,

gebaseerd op een marktdag om de acht dagen. Dat mislukte, daar dit in

strijd is met het scheppings-bioritme. (Waarin het getal 7 het maximale

rotatiegetal is dat symmetrisch met een tetrahedron bereikbaar is.)

De christelijke feestdagen liet Rome voornamelijk op zondagen vallen. Het

zijn vooral de Puriteinen en verschillende protestantse denominaties
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Maria omarmt de zon  

 (Isis met Horus)

geweest die de sabbat van het vierde gebod op de zondag wilden vieren

(baseren). Dit berust op zelfmisleiding en een verkrachting van de Wet. Het

is zoiets als sommige joden doen die zichzelf voor de gek houden en tijdens

het eten van varkensvlees tegen zichzelf zeggen: “Dit is

geen varkensvlees”.

De Rooms Katholieke kerk beweert de macht te hebben

om het vierde gebod van de sabbatsrust te verplaatsen

naar de zondag. Dat leest men nergens in de Bijbel. Dit

alleenrecht eist Rome voor zichzelf op. Jammer dat de

Reformatie niet geheel gebroken is met Rome, en dat

Luther, Calvijn en andere reformatoren professor

Andreas Karlstadt in zijn streven de sabbat terug te

geven aan het volk, verwierpen. De zondag kan simpelweg nooit de sabbat

zijn of worden, zo goed als een varken nooit

rein kan worden, zelfs niet door een

opstanding van Christus. Vanuit de

overlevering en traditie is de zondag ontstaan,

alsmede het celibaat en het gemengde

huwelijk en andere zaken meer. Het is altijd

een bedroevende -en in feite belachelijke-

zaak predikanten van protestantse kerken te

horen spreken over de zondag als sabbat,

zonder dat zij daarvoor ook maar één letter

steun kunnen vinden in de Bijbel. De stelling

dat Christus en Zijn apostelen de sabbat

veranderden in de zondag is zonder enig bewijs. De Wet van onze

Schepper is onveranderlijk!

De ware sabbat is het merkteken van Elohim met Zijn volk, zie Ezechiël

20:20, Exodus 31:12-17, Deuteronomium 6:1-8. Wie zich daaraan houdt zal

niet in de zeven laatste plagen delen, Openbaring 14:9-12, 18:4. 

De eigenmachtige wijziging van de Wet, van het vierde gebod, is een

merkteken van de kerkelijke macht, van satan. Zondagsviering, kerstfeest,

nieuwjaarsfeest, Pasen, zijn merktekenen van de valse kerk, van Rome, en

van het protestantisme wat in veel opzichten nog Rooms is.

Oorspronkelijk is de zondag nog niet eens door de kerk ingevoerd, maar

door de staat, door keizer Constantijn. Hij was geen geestelijke, maar een

politicus, die de zondagswet uitvaardigde. De kerk volgde hem hierin. Het

politieke systeem van Constantijns Romeinse rijk behoort tot de
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merktekenen van het beest, wat zich nu voor onze ogen laat zien in de

oprichting van een verenigd Europa. In de EEG stevent men af op een

politieke invoering van de zondagswet, die niet op religie is gebaseerd. De

EEG is een deel van de oprichting van de Nieuwe Wereld Orde, waarin men

Horus verwacht, en waarbij Bafomet de bok-god Lucifer hun streven zal

steunen door álles op alles te zetten om de planeet die hij ooit met zijn

mede-gevallen engelen als woonplaats had weer terug te krijgen. Zij hebben

hun woonplaats verlaten, de “oiketerion”, zie
Judas 1:6  En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede

verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de

duisternis bewaard.

Michael zal voor Israël strijden en de hemelse stad geven aan de

eerstelingen uit Israël, de 144.000. Openbaring 20:9  En zij zijn opgekomen op

de breedte der aarde, en omringden de legerplaats der heiligen, en de geliefde

stad; en er kwam vuur neder van God uit den hemel, en heeft hen verslonden.

Het gaat bij de zondagsviering allereerst om de terugkeer van Nibiru/Horus,

de planeet der goden, de gevallen engelen of Nefilim, waarmee zij alsnog

de wereld willen gaan overheersen en Elohims doelen willen laten

mislukken. Zijn doel met Zijn volk Israël zal niet mislukken, zie wat

Bileam profeteerde over de terugkeer van Nibiru en voor wie dat bestemd

is: Numeri 24:17  Ik zal hem zien, maar nu niet; ik zal hem aanschouwen, maar

niet nabij. Er zal een ster voortkomen uit Jakob, en er zal een scepter uit Israel

opkomen; die zal de palen der Moabieten verslaan, en zal al de kinderen van Seth

verstoren.  

Horus

Horus is de 10e planeet Nibiru, of planeet X, ook wel een (zonne-) kruis.

Nibiru is de planeet der “goden”, der gevallen engelen, de Nefilim. Deze

goden werden door de Egyptenaren, Sumeriërs en Babyloniërs vereerd, en

later door Rome. 

De omloop van Horus/Nibiru is één sjar, dat is ongeveer 3600 jaar. Deze

planeet heeft een tegengestelde draairichting wat grote storingen en bijna-

botsingen in ons zonnestelsel zal geven. Horus ging als 2e zon in het

Westen op en in het Oosten onder. De plaats waar de zonnen op- en onder

gingen noemde men hori-zonnen. Horus beschikte over een buitengewone

regenererende stralingskracht. Hij werkt als een prisma om het kosmische

licht te verdelen. Het is niet de Lichtstad, het hemelse Jeruzalem, als een

parel, met diverse edelsteen soorten, wat mogelijk een begeleid planeet is

van Nibiru. Op een afbeelding is te zien hoe de stralen als Lotusbloemen
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Horus Ra

werden voorgesteld, die genezende of regenererende uitwerking hadden. De

vrouw Taperet op het plaatje heeft een vogelnestje met een (kosmisch) ei op

haar hoofd, dat door Horus wordt beschenen. Zij aanbidt de zonnegod Ra.

Het laatst zou Horus waargenomen zijn in het sterrenbeeld de Leeuw. Hij

staat dan ook veelal afgebeeld met leeuwen. Deze planeet is de basis

geweest van alle oude natuur- en mysterie religies met hun zonne diensten.

De zondagsviering is -het christendom ten spijt- te herleiden tot de verering

van Horus! Horus spotte met alle natuurwetten vanwege zijn tegengestelde

draairichting. Zijn stralen konden ook verwoestend zijn, zodat er woestijnen

ontstonden. Hol in het Egyptisch = zand. (Holland = zandland). De phoenix

of zonne-arend Benu wijst op de straling van Horus.  Een zonne-uitbarsting

en de daaraan vergelijkbare uitbarsting van een vulkaan, noemde men het

“oog van Horus”, de uraeusslang die zichzelf bijt. De zonnewinden waren

als grote vlammen zichtbaar, in de vorm van tornado’s, wat men de “zonne-

penis”, noemde, daar deze ook een heel vruchtbare uitwerking had. Men
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dacht de zonnestraling zich in als pijlen, de onzichtbare infraroodstralen,

die de richting aangaven waarin het energietransport naar de aarde

plaatshad om aldaar een biologische transformatie te bewerkstelligen.

Horus/Nibiru wentelt tussen twee zonnen, n.l. onze zon én een uitgedoofde

zon, ergens in de buurt van Orion. Men noemt dit een binair systeem, d.w.z.

tweedelig. Zeven andere manen wentelen rond Nibiru, en de snelheid

waarmee Nibiru zich in het heelal beweegt is heel gering. Naarmate Nibiru

dichter bij onze zon komt, neemt de snelheid toe. Waar Nibiru anders

ongeveer 1800 jaar over doet, legt de planeet dan ineens in nog geen 3 jaar

af. In het jaar 2000 was Nibiru volgens geleerden op de helft van zijn

traject, dus 1800 km, zodat er nog 3 jaar resteren, waarvan in de laatste 9

maanden de hoogste snelheid ontstaat, en het is alsof Nibiru op de aarde af

komt stormen. 

Chemarim en Zwart

De zwarte “ambtskleding” der geestelijken is afkomstig van de zon

aanbidding en de verering van de donkere maan. Zwart, duister, komt van

het Hebreeuwse  "Kamar".

Van dit grondwoord zijn de woorden "Kimriyr, Kymry, Khumri, Cymri,

Cimmeroi, Kymro" (dit waren Israëlieten van de 12 stammen in de

verstrooiing die rond de Zwarte Zee tijdelijk vertoefden en Kimbren werden

genoemd), etc-, afgeleid. Vroeger heette de Zwarte Zee, de Cimmerische

zee. In 2Kon.23:5, Hos.10:5, Zef.1:4, lezen wij van de CHEMARIM, welke

Josia afschafte, dat men niet meer reukoffer bracht aan Baäl, aan de Zon,

Maan en planeten. De naam CHEMARIM is gebruikt voor de priesters die

de afgoden dienden. Chemar is afgeleid van

KAMAR, dat is "zwart-zijn", verhit en of

geschroeid als een oven, roetachtig. De

Chemarim dat waren de “zwarte priesters”, de

priesters van de "zwarte kunst", maar ook die in

zwarte kledij liepen. Strongs concordance bij

Kamar, 3649 = an ascetic, een afgoden priester.

Staringh zegt in zijn Zakelijk Woordenboek dat

de Chemarim zekere afgodenpriesters waren in

zwarte kleding, gelijk heden de joden en monniken in de R.K. KERK,

omdat zij in het zwart gaan. En dus ook de meeste protestantse geestelijken.

Rabbi D.Kimchi zei dat dit priesters waren die niet in het traditionele  WIT,

maar in het ZWART gekleed waren! Zij offerden en rookten  aan het
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Melecheth des hemels, en kleedden zich in de kleur van het verbrande, roet

n.l. ZWART. Men leest niet dat Jezus Zich ooit in zwarte kledij heeft

vertoond, maar die zichzelf Zijn "dienaren"(?) durven noemen ziet men

altoos in zwarte "ambtsklederen" rondwandelen. De orthodoxe Joden in de

synagoge hebben deze zwarte ambtskleding van de Chemarim

overgenomen, en heden ten dage kan men hen nog steeds daarin zien lopen

door Jerusalem en andere plaatsen in deze wereld. De R.K.Kerk heeft van

hen de zwarte ambtskleding overgenomen, en de Reformatie tot heden heeft

daarin géén verandering gebracht. Nee, men gaat er prat op dat dít zo moet!

Dat men in feite in afgoden gewijde zwarte klederen rondloopt, schijnt niet

tot hen door te dringen.

Zonne-boten, zonne-bomen en zonne-wagens

In Babylonië dacht men dat de zon (Horus) uit een boom (des levens)

voortkwam. 

In Babylon kende men -net als in

Egypte- twee bomen waartussen

d e  z o n  v e r r e e s ,  t w e e

smaragdgroende sycomoren. De

twee bomen wijzen op de

gedachte dat de opgaande zon de

twee werelden met elkaar

verbond, namelijk het dodenrijk

of de onderwereld, en het rijk der

levenden, de bovenwereld. Op

dié plaats raken nacht en dag elkaar en dacht men zich de opstanding van de

lichtgod in. Die twee werelden beeldde men uit door twee leeuwen, zie

afbeelding:  

De ene leeuw noemde men “gisteren”, de andere “morgen”. Gisteren is

Osiris, morgen is Re, de goden van dood en leven. Het spontane leven ligt

en ontspruit in de dood, stelde men in Egypte en Babylon vast. 

De onderwereld was in de oude voorstelling een oceaan, want als men diep

in de aarde groef kwam er grondwater. Vandaar dat de boot een voorname

plaats innam in de religieuze handelingen. De boot was de verblijfplaats van

de zonnegod, de overwinnaar van de duisternis, als slang Apap, zie

afbeelding:  
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De boot is de redder uit de nacht, uit het dodenrijk, daar de boot zowel de

zonnegod als de afgestorvenen over de wateren des doods naar het licht des

levens weet te voeren. De mysterieuze boot is alzo de overwinnaar over de

demon des doods. De ark van Noach was immers ook diens redding, waar

hetzelfde water dat de goddelozen deed verdrinken Noach redde met zijn

gezin. Noach had de ark bereidt als schip des behouds. De boot zag men als

redder uit het dodenrijk, waar het spontane leven zou zetelen. De boot heft

elke morgen de zonnegod omhoog, zoals de opwaartse kracht de boot op het

water laat drijven en de wateren der zondvloed de ark van Noach optilden.

De boot heeft de vorm van een wormhole of sterrenpoort, om er

tijdreizen mee te maken.

Zonne-uitbarstingen en de volksangst ervoor

De zon-verering komt onder andere voort uit het feit dat de huidige zon én

Horus zich heel vriendelijk, maar ook zeer onvriendelijk konden gedragen.

De stralen der zon (infrarood) kunnen levengevend, maar ook dodelijk zijn.

Om de 11,3 jaar is de zonne-activiteit (uitstoot) afnemend en daarna

opgaand. Dit houdt verband met de zonne-uitbarstingen, wat zorgt voor

geomagnetische storingen, zonnewinden, Noorderlicht, etc.. Er zijn sterke

wetenschappelijke aanwijzingen dat elektromagnetische krachten een direct

verband hebben met cycli op de aarde en bepaalde storingen. Tijdens een

zonne-uitbarsting 3 april 2001 waren er diverse storingen in krachtcentrales.

Bomen groeien sneller tijdens een maximum-periode. De UV-straling is dan

30% hoger dan normaal. Uit de corona van de zon worden energetische

deeltjes uitgestoten tijdens een zonne-uitbarsting, die worden uitgedrukt in

elektronvolt (eV).  Aan het oppervlak van de zon is de thermische energie

ongeveer 0,5 eV, bij 5550 graden Celsius.
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Om de zon “tevreden te stellen”, bracht men offers, zelfs mensenoffers.

Tijdens sommige zonne-uitbarstingen of andere gebeurtenissen als

vulkanische erupties bleef het op aarde soms dagenlang donker. De mensen

vreesden dat de zon mogelijk nooit meer zou gaan schijnen. De angst

maakte zich van velen meester. Wanneer de zon alsdan weer door de

duisternis heenbrak, was het grote vreugde, met eerbewijs aan de zon.

Nederland en de zonne-verering

In de Edese krant heeft een tiental jaren geleden een artikel gestaan van dhr.

P.C.W. Bel over de wordingsgeschiedenis van Ede.

Het was ongeveer 1500 voor Christus dat een grote ramp de aarde trof.

Sommigen wijten deze ramp aan een planeet (Nibiru) die van buiten ons

zonnestelsel kwam in tegengestelde draairichting en in bijna-botsing kwam

met onze planeten. Er ontstonden grote aardbevingen, vulkanische

uitbarstingen, vloeden, etc.. De zon verduisterde en daarmee het licht, zodat

het al kouder en kouder werd. De mensheid dacht te zullen sterven als er

geen verandering kwam. Elk jaar had de zon na de winter nieuw leven

gebracht, maar nu bleef de zon weg, en daarmee ook het nieuwe leven. De

scheppingsordening scheen uit evenwicht. Toen de huidige zon eenmaal

weer terugkwam was de bevolking ontzettend blij. Men ging toen tempels

bouwen en men hield processies ter ere van de zon.  In Ede bouwde men

een zonnetempel, met als vertrekpunt voor de processie de Drieakker, en als

zonne-observatie plaats had men Kernhem uitgezocht. Als zonne-heuvel

werd een doolhof gebruikt. Uit de doolhof liet men de zon opnieuw geboren

worden op 21 maart. ‘s Nachts begon de processie of bedevaart op de

Drieakker, en vandaar trok men naar Kernhem, onder het zingen van “zon-

keer-om, keer-weer-om”. 

Te Kernhem wachtte men op het grote natuurwonder, namelijk de opkomst

der zon vanuit de zelfgemaakte doolhof. Het leven is immers een doolhof,

waar de zon ons de weg zal wijzen. Van het lied “zon-keer-om” is de naam

Wekerom afgeleid, en ook de naam Kernhem. Ede werd de bedevaartplaats

van de zonaanbidders. De zonnegod bleek immers niet statisch, maar

dynamisch, manipuleerbaar. Alzo bracht de grote ramp een gewijzigd

godsbeeld met de daaraan gekoppelde zonne-religie. In de daarna gebouwde

zonnetempel te Ede vond de zonne-religie haar hoogtepunt. Bij deze tempel

had men zogenaamde ommegangen gemaakt voor processies. Een drie was

een draai in de omgang en had niets met het getal drie te maken. Op aarde

richtte men grote stenen op als landmerk die correspondeerden met de
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sterrenbeelden. De wegen tussen de landmerken noemde men “loo-wegen”.

Een Loo is een heiligdom, rond als een nul. Het werden dan ook “nullen”

genoemd. Plaatsnamen met een nul, drie, loo of el erin wijzen hierop. Via

de loowegen volgde men de loop der zon. Bij de landmerken werden

religieuze handelingen verricht. Op die manier wilde men de relatie met

Boven goed zien te houden.

                    

De Sabbat

Wie al maar werkt en loopt en nooit eens even rust, komt nooit in

confrontatie met de werkelijkheid van zijn eigen leven en bestaan.  Die

werkelijkheid omvat dat wij het volle leven niet kunnen beleven in een

continue sneltreinvaart. Er zijn momenten noodzakelijk in ons leven om te

rusten. Tijdens die rust kunnen we onze ogen de kost geven wat er zich

allemaal rondom ons afspeelt, en kunnen we nadenken over de zingeving

van het leven. Zingeving wordt niet beleefd in de roes van het dagelijkse. Er

is afzondering nodig, rust en gelegenheid om na te kunnen denken. Dan pas

wordt men met zichzelf geconfronteerd en met de Schepper en Zijn

schepping. Wij mensen komen uit onszelf niet tot rust, daar kwade machten

in de wereld ons opdrijven tot een woelige zee met grote golven en hoge

baren. Daarom is de Wet gekomen om de ware rust voor te schrijven, om

ons rust te geven, in- en uitwendig. De sabbat is ons gegeven als een groot

geschenk, maar tevens als een teken tussen onze Schepper en ons, zie

Ezechiël 20:12-20. 

Het lijkt of er in dit leven voor de mensen een keus is tussen de sabbat en de

zondag, waar men vrijwillig zelf kan beslissen. Dat is misleiding, want de
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zondag is geen keus, geen vervanging voor de sabbat. Er is slechts één

Goddelijk gebod, hetwelk de keus van God is. En dát is de beste keus mét

garantie! Er lijkt een keus te zijn ontstaan door de invoer van menselijke

leringen. Die keus is er gelukkig niet. De sabbat hangt niet af van

menselijke willekeur! 

Wat verwachten wij? Verwachten wij dezelfde toekomst als Abraham, de

vader der gelovigen? Wat verwachtte hij? Zie Hebreeën 11:
9  Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een

vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die mede-

erfgenamen waren derzelfde belofte.

10  Want hij verwachtte de stad, die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en

Bouwmeester God is.13  Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften niet

verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en

omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren.

14  Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij een vaderland zoeken.

15  En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van hetwelk zij uitgegaan

waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te keren;

16  Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom

schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun

een stad bereid.

Die hemelse stad is in aantocht en zal plotseling verschijnen, gelijk de

bliksem, als hét teken (een pentakubus) van de Zoon des mensen, Mattheus

24: 30  En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des

mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des

mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

  

Dat is het grote Licht wat komt, zie Jesaja 9:2, 10:17, 30:26, 60:1,19, de

Licht-stad, het Nieuwe Jeruzalem.

Ziet het komt. Openbaring 22:12  En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is

met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

13  Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de

Laatste.

14  Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom

des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad (het Nieuwe

Jerusalem).

15  Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders,

en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen

liefheeft, en doet.
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16  Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen

in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende

Morgenster. (Horus/Nibiru, het Nieuwe Jeruzalem, de stad met

fundamenten)

17  En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom!

En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.

  

(een volgende keer hopen wij verder te gaan met het zoeken naar

achtergronden van de zondag-verering)


