
1     Wat is .... religie? U mag het zeggen!     No. 288

Wat is religie?

Aan de hand van navolgende beschrijving met diverse afbeeldingen mag U

zelf het antwoord geven op de vraag wat religie is. Het beantwoorden is U

zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Een kind kan het weten. Het is trouwens

heel goed om eens kinderlijk te denken en in oprechtheid naar een

antwoord te zoeken op de vraag wat religie is, en wat verschil het geeft met

het wáre dienen van de Schepper.

Kinderen hebben een fantasierijk voorstellingsvermogen. Wij ouderen zijn

minder fantasierijk en proberen meer de realiteit te benaderen. Maar dat

lukt ons niet en nooit. Men kan ons nog zoveel gegevens verstrekken over

een zaak of persoon, zodat wij er ons een flauw beeld van kunnen vormen.

Het blijkt echter dat de werkelijkheid ervan altijd anders is en verschilt van

het beeld dat wij ons vormden. Via ons voorstellingsvermogen maken wij

een soort holografisch-compositie-beeld. Wanneer wij de zaak zelf krijgen

te zien, is de realiteit altijd anders.

Een beeld dat wij vormen van God, de Onzienlijke, wijkt altijd af van de

werkelijkheid, doordat Hij een Geest is, wat wij ons niet goed kunnen

voorstellen. Wij denken en rekenen met zichtbare realiteiten en weten geen

raad met onzienlijke entiteiten. Vandaar dat élk Godsbeeld van mensen bij

voorbaat foutief is. Alléén een openbaring van Elohim Zelf afkomstig geeft

Hem te kennen en te verstaan zoals Hij is. Vanuit onszelf zijn de

denkbeelden die wij vormen van de Godheid altijd foutief, en juist vanuit

die vervormde vormen ontstaat religie, wat neerkomt op het achternalopen

van onze eigen schaduw. Religie is er in overvloed, in allerlei soorten en

vormen. Elk mens denkt zich een hoger wezen in dan zichzelf en volgt zijn

eigen denkbeeld. Alzo is de wereld vervuld met religie(s). En dat noemt

men dan .................geloof.

De Bijbel laat echter geloof voortkomen uit het gehoor, het horen van het

Woord van Jahweh. Religies laten hun geloof voortkomen uit hun

voorstellingswereld, het zien. Augustinus als kerkvader maakte zich vele

plastische voorstellingen, waarmee wij nu nog opgescheept zijn.  In religie

zien we twee hoofdmomenten:

1. De mens probeert vanuit zijn eigen voorstellingsvermogen de godheid te

leren kennen. De zo verkregen godheid is een abstracte werkelijkheid voor

de mens, wat in werkelijkheid een afgod is, een inbeelding.
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2. De mens probeert zichzelf met de denkbeeldige Godheid te laten

verzoenen. De behoefte aan een Godheid spruit immers voort uit de

innerlijke vraag naar verzoening en vergeving.

Zeg het nu zelf dat religie strikt genomen puur ongeloof en bijgeloof is!

Doordat religie ongeloof is, is er niets dan tegenspraak te vinden in de

religieuze mens en in de wereldreligies. Er wordt wel gezocht naar een

gemeenschappelijke waarheid die boven ons mensen uitgaat, maar dat

streven berust op zelfbedrog, doordat wij mensen tenslotte zelf uitmaken

wat waarheid is, zolang wij niet worden geleid door de Geest van Jahweh.

Concreet gezien kunnen wij religie missen als kiespijn. Religie is algeheel

overbodig, is tijdverspilling en kost ons een fortuin. Immers, in religie gaat

het altijd maar weer om het spiegelbeeld van onszelf. Ook in de christelijke

religie gaat het altijd fout zolang men het bewijs voor de waarheid van de

Godsopenbaring levert vanuit de eigen voorstellingswereld. Een

schoolmeester kan zijn leerlingen prachtige (theoretische) verhalen

vertellen over landen waar hijzelf nooit is geweest. Iemand die er wél zelf

is geweest spreekt uit ervaring, dát is het verschil.

Eigengemaakte Godsvoorstellingen geven een karikatuurbeeld te zien. De

religie die eruit ontstaat is theater, of het nu streng orthodox en bevindelijk-

gereformeerd is, of dat het andersoortige vormen van religie zijn, maakt

niet uit. Het is alles komedie.

Slechts de openbaring van Elohim aan ons doet ons Hem kennen.

Openbaring wil zeggen, dat Jahweh tot óns komt en Zichzelf bekendmaakt.

Dan gaat het niet meer om de verborgen Godheid, maar om de

geopenbaarde kennis van onze Schepper en Bewaarder.

Openbaring is altijd uniek, bijzonder. Vanuit ons menselijk begrip een

voorstelling van onze Schepper maken, zal nooit een realistisch zicht op

Hem geven. De verduistering van ons verstand, de gebondenheid aan

aardse wetten, kan niet ernstig genoeg worden genomen. Daardoor is

beeldvorming over onze Schepper, en ook over de heilsfeiten,

heilszekerheid en heilsorde, wanneer dat geschiedt vanuit onze eigen

gedachtewereld, afwijkend van de werkelijkheid. Wij zijn systeemdenkers

en géén geestelijke mensen. Wij dienen geestelijk te worden gemaakt,

vernieuwd te worden in ons denken, anders leven wij geheel bij

misvattingen.
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Laatste avondmaal

Laatste avondmaal

Christendom

Wij zouden er vanuit mogen gaan dat het Christendom gelijkenis, althans

enige gelijkenis, zou vertonen met de zogeheten Stichter ervan. Niets is

minder waar. De afbeeldingen spreken boekdelen.  Kijk zelf naar de

verschillen en zie wie het meeste op wie lijkt, wat betreft kleding en

gedrag.

Het moet toch wel opvallen dat van alle geestelijken en religies er

nagenoeg niemand lijkt op onze Heiland en de Apostelen. De plaatjes tonen

duidelijk dat zelfs de meest orthodoxe en bevindelijk-

gereformeerde geestelijken méér gelijken op de joodse geestelijken,

behalve hun baarden, dan op wie naar hun zeggen hun Meester is.
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Jezuieten

Laatste avondmaal

R.K. geestelijken

Laatste avondmaal
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Budisten

Budisten monnikken

Islam
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R.K.monnikken

R.K. nonnen

Joden

Orthodoxe joden
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R.K. priesters

Protestantse predikant

R.K. maagden-processie

R.K. clerus

Monnikken
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Koptische paus Shenouda

Rus-Orthodoxe paus

Kopten

Hogepriesteres New Age

Wie lijkt het meeste op wie? Wie van de geestelijken lijkt uitwendig op

Jesjoea, zoals omschreven in het N.T. en de Apostelen?

Zo te zien lijkt geen enkele geestelijke wat betreft kleding en uiterlijk op de

Heiland en de Apostelen. De protestantse geestelijken lijken nog het

meeste op de joodse geestelijken, met uitzondering van de baarden en

haarlokken. Hun zwarte (ambts)kleding en hoeden stammen uit Babel. Zie

onze brochure no. 5

De protestantse geestelijken lijken evenmin op de Reformatoren, maar zijn

een eigen traditie gaan vormen.
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Kopten

R.K. paus, let op

afbeeldingen op de mijter

In de vroege christelijke kerk is men eigen denkbeelden gaan volgen. Op

die wijze ontstonden verschillende leerstukken die men uit de Bijbel

destilleerde, met name over de Godheid, die een drie-eenheid zou vormen,

over de verkiezing en verwerping, over de hel en hemel en de onsterfelijke

ziel, etc..             

Religie is eigenwillige godsdienst

Namaak-godsdienst is door de Boze uitgevonden, met als enig doel de

mensen van de wáre God weg te houden. Daarin heeft de satan alles mee,

want de mensen blijven -net als Adam na zijn zondeval- graag een eind bij

Jahweh uit de buurt. Adam verborg zich voor Elohim. De mens wil nog
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wel aan religie doen, maar dan wel op een grote afstand van de enige ware

God. Laat de ware God maar apart wonen, ver van ons weg, en dan zullen

we Hem nog weleens een keertje bezoeken. Wij zullen via Zijn

“bemiddelaars” nog wel enig contact met Hem onderhouden, maar verder

niet. Wij willen niet te dicht bij Hem in de omgeving komen. Wij vinden

het best dat Hij ver van ons af staat, althans zo gevoelen we het. Wij

betalen de clerus en laten hun het vuile werk opknappen. Zij doen dat

gaarne, op hun eigen wijze, en leiden daarbij een gerieflijk leven.

Voor de moderne mens is de Godheid helemaal veraf gaan wonen, ergens

buiten deze wereld. Wij zien onszelf op aarde wel te vermaken. De

techniek helpt ons de aarde leefbaarder te maken, menen wij. De

electronica heeft reeds wonderen verricht. Het digitale tijdperk heeft grote

voordelen, met minstens evenzo grote nadelen, daar het in staat is het

laatste Godsbesef in ons mensen uit te blussen. Het aardse leven is

veelzijdig, en wij maken het zo gerieflijk mogelijk. Vandaar dat de meeste

mensen geen behoefte meer hebben aan een beter hiernamaals. In de

Middeleeuwen was dat anders. Toen werd de mensheid uitgeknepen en

verlangden de arme sloebers naar een beter leven in het hiernamaals. Zij

betaalden daarvoor hun laatste penning.

Vandaag de dag is er geld, en ligt genot, plezier en recreatie binnen bereik.

De onverzadigbare zelfzucht drijft ons mensen naar steeds meer, verder

verwijderd van onze Schepper. De gehele wereld is nu bereikbaar, waar we

vakanties kunnen houden. Evenwel blijkt het leven van de moderne mens

een holle schijnvertoning te zijn. Er is nergens ware bevrediging en rust

onder de mensen. De jacht naar steeds meer lijkt grenzeloos. 

We zien ook dat de priesterkaste of geestelijke stand eigen belangen

achterna jaagt. Dat berust op menselijke inspanning, waarbij de Goddelijke

drijfkracht wijkt. Menselijke energie is echter tijdelijk. Daarmee heeft de

eigenwillige religie haar handtekening geplaatst onder haar doodvonnis.

Men is zich helaas niet bewust van zijn bestemming. Men heeft ook geen

zekerheid te bieden, dus blijft niets anders over dan zelfhandhaving en

machtspolitiek.

De religieuze fraude komt dan ook vanzelf om de hoek kijken.  Dat deden

de vroege christenen reeds als schrijvers. Het geschrevene kopiëerden zij

en draaiden alles soms in het geheel om. De vier evangeliën worden aan

Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes toegeschreven, maar wie de ware

schrijvers ervan zijn geweest, weten we niet. Nog later zijn de originele

manuscripten in het Latijn overgezet. Maar waarom verbood men tijdens
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de Middelleeuwen het lezen van de Bijbel op straffe des doods? De

priesterkaste was op de hoogte van de fouten, van de inconsequenties en

leugens die er in de manuscripten opzettelijk waren ingebracht. Dat mocht

de gewone man niet uitvinden, anders zou de kerk-structuur uit elkaar

vallen!

Begin juni 2003 waren wij in het Zwarte Woud en bezochten te Bisingen

het kasteel Hohenzollern van Keizer Wilhelm. De keizer behoort tot de

zogenaamde “Black Nobility”, dat zijn de West Europese vorstenhuizen,

die zeggen het bloed der goden (van de Nefilim) te bezitten. Hun

symboliek is hoofdzakelijk samengesteld uit adelaars en leeuwen, waarvan

de adelaars dikwijls dubbele koppen hebben. Zij hebben de koningin der

vogels en de koning der dieren uitgekozen, om daarmee hun superioriteit

aan te geven. Zij beweren voorbestemd te zijn om over ons te regeren, en

dat hebben zij dan ook al eeuwenlang gedaan.

In het kasteel kregen wij een rondleiding en mochten daar geen foto’s

maken. Ik zag daar echter

schilderijen met afbeeldingen

erop die boekdelen spreken,

en kon het niet laten evenwel

foto’s ervan te maken, nadat

de gids met de groep reeds in

een ander vertrek was. Het

resultaat van de foto is

hieronder afgebeeld.

De engelen zouden NB een

kerkje naar de aarde hebben

gebracht, in de eerste plaats

voor de elitairen, de Europese

vorstenhuizen, die een plaats

v o o r a a n  z i c h  h e b b e n

toebedacht. Het snobisme van

deze vorstenhuizen is klip en

klaar. 
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Religie en intolerantie

Religie komt voort uit de een of andere vorm van geloof, wat berust op een

complex van menselijke voorstellingen. Deze vermoedens of denkbeelden

van mensen worden na enige tijd tot vaststellingen gebombardeerd, zelfs

tot dogma’s en geloofsbelijdenissen.  De geloofsbelijdenissen zijn een

fixatie die de kerk veel schade heeft toegebracht, want daarmee bevroor

men het levend geloven.  Het geloven bestond in het begin uit aannames,

van zó en zó kan het zijn. Men wist toen nog best dat de veronderstellingen

in werkelijkheid onjuist waren, maar men hield het evenwel voor waar

omdat er niets beters was. Op die wijze berustte het geloof van de

christelijke kerk eveneens op beweringen die voor waar werden

aangenomen. Aanvankelijk waren geloven en godsdiensten vrij tolerant,

daar men begrip toonde voor ieders voorstellingswereld. Dit zouden we het

“kindertijdperk” kunnen noemen van het geloven. Daarin kon men niet

blijven hangen, men dient zich immers af te vragen wat de werkelijkheid is

van wat men gelooft. Bij een geloof kan echter niets gecontroleerd worden

op betrouwbaarheid, en dát willen wij nu juist wél wanneer wij de

kinderschoenen ontgroeid zijn. Toen wij nog kinderen waren werd ons

voorgehouden dat baby’s door een ooievaar werden bezorgd en de baby’s

uit de boerenkool kwamen. Groter geworden zijnde kwamen wij erachter

dat de werkelijkheid net even anders was.

Doordat bij geloven niets kan worden gecontroleerd, ontstaat er al spoedig

een machtssysteem. De geestelijke stand beweert de waarheid wél te

kennen, wat voor de massa niet nodig zou zijn. De massa dient zich te

onderwerpen aan de ingewijden. Elke afwijking van deze “waarheid”

verwerpt men als ketterij. Aldus is de intolerantie een feit. Accepteert een

leek deze “waarheid” niet, dan verwerpt hij het bevoegd gezag der clerus,

en verwerpt daarmee zijn ziel en zaligheid. Op die wijze heeft religie een

absoluut karakter aangenomen. De clerus onderscheidt zich in allerlei

vormen van de leken, allereerst in gewaad, gepraat en gelaat. Ze heeft deze

onderscheidingen nodig om gezag te kunnen uitoefenen. Men is als de

dood voor de werkelijkheidsvraag, want daarmee ondermijnt men het

fundament van hun religies. Uit alles blijkt dat wij “God” niet kunnen

uitvinden, zie Job 37:23, Spr. 3:11, 8:17, en bij hoem\ méér uiterlijk

vertoon, des te minder innerlijk.  Kerken van goud, en harten van hout.

De tijden der onwetendheid nemen echter een einde, en daarmee is de

doodsklok voor de religies en geestelijke stand gaan luiden.


