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Het Christendom
De voornaamste pijler van het Christendom is de pijler van de
verzoening met God door het bloed van Jezus. Dat noemt men algemeen
het grootste ‘heilsfeit’.
Wij zullen nagaan in deze studie of deze voornaamste pijler en de
andere pijlers van het Christendom sterk genoeg verankerd staan, zodat
ze met recht heilsfeiten mogen worden genoemd. Wie over een grote
hoge brug rijdt, moet ervan uitgaan dat de pijlers van de brug
betrouwbaar zijn.
Wij hebben in brochure no. 438 reeds over de heilsfeiten geschreven. In
deze studie zullen wij er verder op ingaan en bespreken wat zonde is,
wat verzoening is, en
welke rol bloed daarbij
zou spelen, en hoe
JHWH ons verlost.
Hoe is het christelijk
geloof ontstaan en hoe
ko n
het
ee n
wereldgodsdienst
worden? Dat komt
doordat de keizers van
het Romeinse wereldrijk
de verbrokkeling van
hun rijk tegen wilden
gaan en één geloof
voorstonden. Dat geloof De pijlers waar de Europese Unie op steunt
werd de algemene of
katholieke christelijke religie, waarin allerlei elementen van oudere
mysterie-religies waren opgenomen, zodat een ieder zich erin kon
vinden. Het was een vorm van religie zónder wezenlijke inhoud, waarbij
oude heidense gebruiken een christelijke tint kregen. In de tijd van
keizer Constantijn de Grote werd de waarheid over de achtergronden
van het christendom zwaar onderdrukt. Men stelde een acceptabel
verhaal op, dat door de eenvoudige massa werd geloofd. De gnostici
hadden ook verhalen opgesteld over Jezus, als een allegorische fictie,
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dus mythisch. Het ging hen om de Christos in het hart. De orthodoxie
van die dagen stelde ook verhalen op, mogelijk
mede naar aanleiding van de gnostische verhalen
over Jezus, die men de mensen voorhield als of
het waar gebeurde verhalen waren. Het waren
echter geen historische verslagen. Deze verhalen
werden echter wél de grondslag van het
christendom. De teksten van de verhalen werden
opgesteld met het doel om er de eigen dogma‘s
mee te staven. Dit geschiedde lang nadat Jezus
geleefd zou hebben. Dus zijn het allemaal
verhalen van horen zeggen, en geen ooggetuige
verslagen. Wij zitten dan reeds in de tijd dat de
De mijter en de staf
hoge geestelijke leiders van de christelijke kerk
allen in prachtige gewaden rondliepen, met mijters op hun hoofden, etc.
Occulte Inwijding
Religies kennen in het algemeen een inwijding, om de mensen meer
kennis te verschaffen, hen te verlichten. Helaas, de religies schoten in
de meeste gevallen hun doel voorbij, door niet de anderen te helpen,
maar door zichzelf te helpen via uitbuiting van de anderen. Religies
werden tot instituten die het niet verder brachten met hun
doelstellingen, dan het samenstellen van geloofsregels en dogma’s, die
zij de mensen oplegden, om geld en goed van de mensen te kunnen
ontvangen. Wij zien in de geschiedenis van de christelijke kerk dat deze
kerk hetzelfde traject volgde als andere religies, om van de ware
inwijdingsweg af te wijken en te verzanden tot een religie van
formulieren, boeken en dogma’s. Van hartekennis steeg het hen omhoog
tot hoofdkennis.
In het tijdvak rond het begin van onze jaartelling waren er veel
inwijdingsscholen (en profetenscholen) in het Midden-Oosten, zowel
onder de Israëlieten als onder de andere volkeren. Men liet daar de in te
wijden mensen drie nachten en drie dagen uit hun lichaam treden, om in
de geestenwereld te mogen vertoeven. Hoe men dat deed, via bepaalde
technieken, laat zich soms raden. Het kan zijn via drugs, hypnose, of
extase, dus op een mechanische wijze, wat men ten onrechte hield voor
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het werk van de Geest. Op die wijze zou het verhaal over de opstanding
van Lazarus en Jezus tot stand zijn
gekomen. De in te wijden persoon ging
de ‘doodsslaap’ slapen en stond na drie
nachten en drie dagen weer op tot een
nieuw leven. Het betrof hier niet de
fysieke dood, maar een figuurlijke
dood. Later is het christendom deze
figuurlijke dood van Lazarus en
Jezus/Jesjoea gaan houden voor een
letterlijke dood.
De in te wijden mens doorliep in deze
inwijdingsscholen meestal 7 fasen,
waarvan de 6e fase de uittreding was
Voorstelling hoe de raven Elia
uit zijn zondige lichaam, het sterven
brood gaven
aan de oude mens, om op te staan in
nieuwheid des levens. Ook Paulus zou onderweg
naar Damascus de aanzet tot zulk een inwijding
hebben ontvangen, waarna hij drie nachten en drie
dagen blind was. Personen die alle 7 fasen
doorlopen hadden werden ‘raven’ genoemd. En
waarom? Het gaat hen om de nabootsing van de
verlichting van ons derde oog, zie onze brochures
407, 408 en 409. Het raven-oog, of het oog van een Witte raaf no.33
kraai is bijzonder scherp, zie Job 28:7
De
roofvogel heeft het pad niet gekend, en het oog der kraai heeft het niet
gezien.
Inwijding door JHWH
Bij de ware inwijding door JHWH gaat het dan ook om de verlichting
van ons innerlijk oog. Een persoon die in onze tijd alzo ‘verlicht’ is
wordt ook wel een ‘witte raaf’ genoemd, vanwege de zeldzame
verschijning van een raaf die wit is, geen pigment bezit, en als eenling
onder de zwarte raven vertoeft.
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In de tijd van Achab en Isebel waren er verschillende van deze ‘raven’
die de ware dienaren van JHWH van brood voorzagen, denk aan
Obadja, zie:
1 Koningen 18:4 Want het geschiedde, als Isebel de profeten van JHWH
uitroeide, dat Obadja honderd profeten nam, en verborg ze bij vijftig man
in een spelonk, en onderhield hen met brood en water.

Welnu, het waren dan ook geen raaf-vogels die aan Elia brood brachten
bij de rivier de Krit, maar het waren deze ingewijden, die als ‘raven’
Elia verzorgden, 1Koningen 17:4-6.
De in te wijden oprechte Israelieten kregen met hun ‘derde oog’ te zien
en te schouwen, door JHWH daartoe bewerkt. Dit is geen ‘bijna-doodervaring’, hoewel dat er op lijkt. Het is de verlichting met of door de
heilige Geest van JHWH. Het is het Christus-bewustzijn1, om een
gezalfde te worden. Het van oorsprong spirituele christendom is al heel
spoedig verstard tot een meer rationeel christendom. Men zakte af van
het Christus-bewustzijn tot een christelijk geloof, dat niet veel meer
inhield dan een verstandelijk erkennen van een aantal door de
kerkvaders opgestelde geloofsregels. Zaken die men geestelijk of
mythisch moest opnemen, werden
door de geestelijken van de latere
christelijke kerk als letterlijk de
mensen voorgehouden. Zo werd
het kruisigen van de dood van
Jezus, dat als een metafoor gold in
de inwijdingsscholen, later
letterlijk opgevat, met alle
gevolgen van dien. Men diende het
geestelijk op te vatten als het
kruisigen of afleggen van de oude
verdorven mens, om daarna als Inwijding in Egypte dmv zalving te
nieuwe mens op te staan, om een Denderah
1

Het Christos-bewustzijn heeft niets met een historische Jezus/Jesjoea te
maken. Men noemde dat zo, omdat men hogere kennis verkreeg door verlichting via
het 3e oog, waardoor men een gezalfde, dat is een Christos werd.
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Christos, een Gezalfde te zijn. Zo gold het bij de Essenen en andere
inwijdingsscholen. Het ging hen daarbij niet om een leerstellig geloven,
maar om de mystiek, om het innerlijke kennen, het innerlijke weten. De
geheiligde kennis als intuïtie moest herleven, zoals dat bij Abraham nog
leefde, te zien in Genesis 26:
5 Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft
onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn
wetten.

Het gaat om de innerlijke stem van JHWH in ons hart, dus de
besnijdenis van ons hart, waarin de Wet van JHWH staat geschreven.
Daardoor wandelden de gelovigen met JHWH. Hun derde oog was niet
dof, maar helder. Naarmate door de geschiedenis heen de materiële
gehechtheid groter werd, doofde het geestesvuur uit en schrompelde het
derde oog ineen. De staar veroorzaakte dat men de inwendige wet niet
meer kon lezen, zodat er later wetten op papier en steen moesten
worden uitgeschreven om nog de verstandelijke kennis ervan hoog te
houden. Met het doffer worden van de innerlijke kennis van de wet van
JHWH, begon de wetsovertreding hand over hand toe te nemen. Zonde
is wetsovertreding.
Zonde
Zonde is wetsschending, overtreding van de regels. JHWH gaf Zijn
wetten, o.a. de natuurwetten, de zedenwetten, etc. Hij gaf de zedenwet
als een verbond aan Zijn volk. Door deze te schenden tast men de
onderlinge verhoudingen aan. JHWH plaatste Zijn volk in een
verhouding tot Hem. Daardoor zijn wij niet onafhankelijk van Hem en
de mensen. Wij vormen een gemeenschap, een samenwerkingsverband.
Wij hebben JHWH te erkennen en onze naasten lief te hebben als
onszelf. Hiermee is niet gezegd dat wij de kwade praktijken van onze
naaste dienen lief te hebben, maar de naaste als bloedverwant.
Met welk oogmerk stelde JHWH de offerdiensten in? Zie onderstaand
antwoord:
Offerdiensten
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Bij de offerdiensten werd er bloed vergoten. Het christendom weet
echter niet de ware betekenis ervan, en meent dat bloed een soort
betaalmiddel is aan JHWH. Het vergoten bloed heet in het Hebreeuws
‘schefitta’, wat wijst naar onze eigen onmacht inzake herstel van zonde
en schuld. In het bloed zit de levenskracht, de ziel, maar ook de
brandhaard van de zonden. Het bloed is onstuimig, daardoor kunnen wij
onwetend zonden doen. Het bloed
werd door de priester opgevangen,
wanneer de offeraar zelf het
offerdier de slagaders doorsneed.
De priester plengde daarna het
bloed tegen het altaar, waardoor
het bloed tot bedaring kwam. Het
bloed moet verzoend, dat is tot
rust gebracht worden. Het bloed is
het orgaan der ziel. Bij zonde of
kwaad verlokt ons bloed ons, of
het komt tot een kookpunt, wat
Het offer van Noach (kerk in napels)
bedaard (genormaliseerd) moet
worden. Er is iets onbeheersbaars in ons bloed. Daarom is zonde
dikwijls een duister iets. Dat oude bloed moet worden vergoten, en er
dient nieuwe zielenkracht in ons af te dalen. Vandaar dat er bij de
verbondssluiting van JHWH met Israël bloed aan te pas kwam.
Het offer was het hart van de oud-Israël-religie. Het offer heeft niets
negatiefs, alsof wij JHWH een offer zouden
moeten brengen dat ons boven vermogen
veel zou kosten. Een offer staat niet
automatisch in verband met onze zonde of
schuld, daar een offer nooit
wetsovertredingen kan verzoenen. Zonde of
wetsovertredingen dienen altijd gestraft te
worden. Een offer of het offerbloed kan ook
Bloed
voor de zonden nooit ‘betaalmiddel’ zijn.
Het offer is niet om JHWH tevreden te stellen. Het gaat er JHWH
helemaal niet om wat wij Hem zouden kunnen aanbieden aan materiële
zaken. Het offer is er juist voor dat JHWH óns laat zien dat Hij ons de
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mogelijk biedt weer tot Hem te naderen. Hij
houdt de toegang tot Hem open, in de weg van
het stillen van óns onstuimig bloed. Het offer is
nooit een eis om JHWH tevreden te stellen,
maar is het bewijs dat Hij
voor ons openstaat. Daarom moest elke offeraar
vrolijk zijn, Deuteronomium 27:5-7. JHWH is
geen wraakgierige eisende God, maar is
genadig en gaarne vergevend. In het offerdier
offerde men niet slechts het dier, maar zichzelf,
daar men JHWH erdoor wil dienen en danken.
Bij het offer en het altaar hoort het vuur ter Origenes
verbranding. Het vuur symboliseerde de
zuivering en de aanvaarding ervan door JHWH, zodat het tot een
vreugdevuur werd. Niet JHWH werd door het bloed verzoend, maar de
zondaar ving als het ware zijn eigen bloed op via het offerdier, wat de
priester plengde tegen het altaar en tot rust bracht. De zondaar zelf
bracht dus zijn eigen bloed tot rust op symbolische wijze, zodat het
bedekt werd, verzoend werd. Op die wijze komt de onrust in het bloed
van ons mensen tot rust. Dát is de kern van de
offerande in de offerdienst. De offeraar bracht zélf
de verzoening teweeg en niet JHWH. Het was wel
JHWH die er Zijn goedkeuring aan gaf. Op gelijke
wijze dienen wij ons te bekeren en ons met JHWH
te verzoenen. De eis als verzoek komt dan ook tot
de mens, van: Laat U met JHWH verzoenen! Zie
2Corinthe 5:20. Geen ander kan voor ons betalen.
Een offer moest van reine dieren of reine vruchten Anselmus
worden gebracht, nooit van onrein materiaal, en
ook geen mensenoffer. De dood van Jezus kan dan ook geen offer-dood
zijn. Het karakter der verzoening is om zonde die in onwetendheid zijn
gedaan te bedekken. Verzoening is er echter niet voor om verbroken of
geschonden verhoudingen vanwege wetsovertreding te herstellen.
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Verzoening
Het was de kerkvader Origenes (omstreeks 200) die de losprijstheorie
formuleerde. Hij zag de dood van Jezus als losprijs, die aan satan
betaald moest worden. Satan zou rechten op de mensen hebben
verkregen sinds de zondeval.
Na Origenes was het Augustinus (omstreeks 400) die zijn losprijstheorie
overnam, en de verzoening vastknoopte aan het idee der erfzonde.
Daarna was het Anselmus (omstreeks 1100) die de satisfactie-theorie
bedacht. Dat komt er op neer, dat wanneer wij als beperkte mensen geen
genoegdoening kunnen bieden
aan de onbeperkte God, dat
God vervolgens zélf de plaats
van de mens zal moeten
innemen, en wel in de persoon
van Christus, om door diens
d o o d
v o l l e d i g e
genoegdoeni ng aan de
goddelijke gerechtigheid te
Thomas van Aquino, geflankeerd door Plato en
verschaffen.
Aristoteles
Thomas van Aquino
(omstreeks 1250) erkende wel deze satisfactie-theorie van Anselmus,
maar zei dat God het ook nog wel anders kon, namelijk dat wij met God
zouden meewerken door geloof en goede werken, om rechtvaardiging
en heiliging te ontvangen. Dit is tot op heden de officiële roomskatholieke leer van de verlossing of verzoening. De Reformatie keerde
zich tegen de stelling dat de mens mee kon werken met God, maar hield
wel de satisfactie-theorie staande. Dit zien we dan ook sterk terug in de
Heidelbergse Catechismus.
Uit al deze theoriën blijkt wat voor een afgrijselijk godsbeeld er is
ontstaan door de loop der tijden. Een God die zichzelf gevangen houdt
in zijn eigen gerechtigheid en daar geen afstand van kan doen. Deze
God zou geen kant uit kunnen, dan Zijn eigen Zoon te offeren, om Zich
te bevredigen. Dus een afschuwelijk en verwerpelijk mensenoffer moest
gebracht worden aan de Godheid om diens toorn over onze zonden te
stillen.

9

De Pijlers van het Christendom

No. 439

Priesterschap
De mens is zijn eigen priester. Tijdelijk werd het priesterschap aan de
stam Levi gegeven, maar Israël is het volk van koningen en priesters,
zie Exodus 19:6: (en ook 1Petrus 2:9)
6 En gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit
zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult.

Hoe kan een Israëliet zijn eigen priester zijn of worden? Kan hij zijn
eigen rust of verzoening bewerken? Ja, dat kan, door middel van
schulderkentenis en bekering. Vergeving van zonden is zoveel als ‘nasa’
in het Hebreeuws, dat is ‘opheffen’. De zonde moet opgeheven worden,
en zodra de zondaar de overtreding oprecht belijdt, is deze vergeven, zie
Psalm 51. Vergeven is herstellen, genezen, zie Psalm 103, zodat wij
weer zonder belemmering voort kunnen ons
levensdoel te verwerkelijken. In Lucas 1:77 wordt
gezegd dat Johannes de Doper gegeven werd aan
het volk Israël tot vergeving van hun zonden, tot
kennis van hun heil. Dat voltrekt zich in de weg
van boeteprediking, berouw en bekering. Berouw
en schuldbelijdenis maken ons weer vrij, zodat
vernieuwing mogelijk is.
Tijdens de Nadere Reformatie dacht Coccejus dat
het Griekse woord voor vergeving paresis wees op
een voor-vergeving in het Oude Testament, terwijl
het Griekse woord aphesis de volle vergeving zou
zijn in het Nieuwe Testament. Voetius benadrukte
echter dat de vergeving in het O.T. ook reeds ten volle was. De
vergeving bij de offers was reëel. Paresis betekent zoveel als het langs
zich heen laten gaan, dat wil zeggen dat er een tijd zou komen dat niet
de symbolische dierenoffers, maar de Israëliet weer zélf zijn eigen
priester zou zijn, nl.. wanneer het verbond hersteld en vernieuwd wordt.
Het verbond is het aan elkaar verbinden van twee partijen, onder
toezicht van een hogere macht. Daarbij werd oudtijds dikwijls bloed
gebruikt, om er de eenheid door aan te duiden. Ook kwam er zout aan te
pas, wat erop wijst dat het bederf tegen moest worden gegaan via zout.
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JHWH bood Zijn volk het
verbond aan. Bij acceptatie en
gehoorzaamheid betekende het
zegen. Bij ongehoorzaamheid
hield het vloek in. Het volk was
vrij te kiezen voor JHWH, zodat
Hij in gunst bij hen zou komen
inwonen. Bij het sluiten van een
verbond gebruikte men altijd een
maaltijd, waarbij men elkaar
spijze aanreikte, zie Exodus
24:11, ten teken van eenheid. De
inwoning van JHWH is de
schechina, zodat Hij onze nabuur
is, Leviticus 16:16. JHWH
woonde in het midden van het
zondige Israël, dus als Buurman.
Rondom de offerdienst
Op die wijze ontstaat er sociale
controle, want JHWH let als onze
nabuur op ons doen en laten. De ark des verbonds was het zichtbare
teken van Zijn aanwezigheid. Toen de ark verdwenen was, was tevens
Zijn schechina verdwenen (Ikabod). JHWH wilde steeds in het midden
van Zijn volk wonen. Die tijd komt weer terug dat JHWH weer in het
midden van het herstelde Israël in de eindtijd zal wonen, zie:
Zacharia 2:10 Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom,
en Ik zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE.

En ook Ez.34:24, 37:26, 43:7, Amos 7:8, Zefanja 3:15. Het wijst op de
tijd van het Messiaans Vrederijk.
Het Hebreeuwse woord voor priester is ‘kohen’, dat betekent
‘oprichten’, ook wel ‘zichzelf oprichten’. De priester richt eerst zichzelf
op en staat, om daarna het volk op te richten. De gevallen Israëliet dient
weer op te staan, dient priester te zijn. Priesters zijn volksbevrijders. Zij
waren betrokken bij de rechtspraak, Deut.21:5, 17:9, Ex.44:24. De
priester is de man die het woord van JHWH onder alle omstandigheden
handhaaft. Het gaat bij het priesterschap om een ontwikkeling die op de
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toekomst is gericht, nl.. wanneer het Godsrijk definitief hersteld is. De
stam Levi was slechts tijdelijk aangesteld om het priesterschap te
bedienen. Straks zal elke Israëliet weer priester zijn. Aan het
priesterschap zit dikwijls het profeetschap verbonden. Denk aan
Samuel, Jeremia, Ezechiël en Zacharias. Dat was om ook de priesters te
kunnen corrigeren, die nog onvolmaakt waren. Juist de profeten keerden
zich in Israël tegen de verworden priesters, die het volk moesten leren.
Van het heiligdom dat in het midden des lands staat gaat een heiligende
werking uit, het is een soort heiligingscentrum. Het heiligdom is dan
tevens een lichtcentrum, en dat temidden
van een volk dat in duisternis vertoeft. Dan
ziet het een groot licht, zie Jesaja 9:1.
Licht is kennis, dat is de kracht van het
heiligdom, van de priesters, om de ogen
van het volk te verlichten. Door de
verlichting van ons innerlijke oog (derde
oog) worden wij bekwaam deel te nemen
aan de erfenis der heiligen in het licht, om
onze wereldtaak voor het Godsrijk te
kunnen volbrengen. Juist in het oprichten,
in het bekeren, in het schuld belijden, in het
verzoenen, wordt onze hand gesterkt.
JHWH richt ons op, maakt ons sterk, vrij Irenaeus
en vurig. Dan worden wij instrumenten in Zijn hand, ijverig tot goede
werken. Vandaar dat het beweegoffer dat gebracht werd, in alle
richtingen werd bewogen, om het daarna te nuttigen voor aller ogen.
Israël zal model staan voor de andere schaap-volkeren op de hernieuwde
aarde tijdens het Messiaans Vrederijk, onder het koningschap van
David, zie o.a. Ezechiël 37, Jeremia 30-33.
Het Nieuwe Testament
In het NT wordt Jezus ineens naar voren geschoven als degene die
Israëls verlossing zou hebben teweeggebracht. Is dat niet in tegenspraak
met het voorgaande, met wat in het O.T. geschreven staat? Paulus stelt
ineens de dood en opstanding van Jezus voor de zonden van Zijn volk
centraal. Er is uit de Bijbel echter geen eensluidend beeld te vormen
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hoe de verzoening en verlossing in elkaar steekt. De christelijke kerk
heeft de theologie van de verzoening trachten te formuleren. Origenes
zag de dood van Jezus als losprijs, om satan af te betalen, en om JHWH
te bevredigen. Hij schreef echter wel in een commentaar op het
evangelie van Johannes het volgende: "Wanneer iemand zorgvuldig de
evangeliën onderzoekt op hun disharmonie in geschiedkundig opzicht,
dan wordt het hem duister voor ogen. Hij zal niet langer de evangeliën
voor waar houden".
Paulus beschouwt de opstanding van de mens nog wel als een spiritueel
gebeuren, daar vlees en bloed het koninkrijk Gods niet kunnen beërven.
Paulus ziet de wederopstanding dan ook niet als een toekomstige
gebeurtenis, maar als een ervaring in het heden, nl.. de opstanding van
de nieuwe mens. Het gaat er om dat de mens tijdens zijn fysieke leven
geestelijk sterft aan zijn lagere ik, om op te staan in het Christusbewustzijn, om een Gezalfde te worden. Dan leeft men niet meer zelf,
maar Christus in ons, zie:
Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer
ik, maar Christus leeft in mij;

Wij dienen wat betreft de opstanding rekening te houden met wat men
er in die tijd onder verstond.
Wederopstanding
De terminologie van de Bijbeltijd moeten wij kennen om te begrijpen
wat er precies bedoeld wordt met sommige uitdrukkingen. Iemand die
in een gemeenschap of groep opgenomen was gold als zijnde ‘levend’.
Ook wij spreken nog over ‘levende
lidmaten of leden’. Iemand die buiten
de groep gesloten was gold in die tijd
als zijnde ‘dood’. Dit gold zeker bij de
Essenen en Qumran-groepen. De
Essenen vormden een broederschap. Zij
noemden zichzelf ‘zonen van het licht’.
Het waren vreedzame mensen die dicht
bij JHWH en de natuur leefden. De Opwekking van Lazarus, door
opwekking van de ‘dode’ Lazarus is één van Gogh
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van de meest opvallende ‘wonderen’ in de evangeliën. Hoe zit dat in
werkelijkheid? Lazarus was blijkbaar bevreesd om nog langer bij de
groep van volgelingen van Jezus te behoren. Hij schijnt de groep te
hebben verlaten, terwijl Jezus afwezig was. Wanneer Jezus aanwezig
zou zijn geweest, had hij Lazarus op z’n gemak kunnen stellen om hem
te overtuigen van hun oprechte zaak. Het ging bij Lazarus dan ook niet
om de fysieke lichamelijke dood, maar om de overdrachtelijke of
figuurlijke dood. Ja, maar hij zou reeds een in ontbinding zijnd lijk zijn
geweest, om daarna weer op te staan. Dat is in de wereld onmogelijk en
strijdt met alle natuurwetten van JHWH. Volgens de kerkleer zou de
ziel van Lazarus reeds in de hemel zijn geweest, om daarna in het
opgewekte lichaam weer terug te keren. Dat zou voor de ziel van
Lazarus een ramp zijn geweest. Simpelweg, Lazarus voegde zich weer
bij de groep en werd weder levend. Op gelijke wijze wordt in een
gelijkenis door de vader van de ‘verloren zoon’ gezegd dat zijn zoon
‘dood’ was en weder levend was geworden. Daarna zochten de joden
hem te doden. Wanneer de joden waarlijk geloofd zouden hebben dat
Lazarus uit de fysieke dood zou zijn opgewekt, hadden ze hem niet
weer durven te doden. Dan zou hij immers toch weer opgewekt worden.
Bij de Qumran-groep hield men een niet-lid voor een ‘dode’. Een
‘levend’ lid zou nooit het huis van een ‘dood’ lid betreden en omgang
met hem hebben. Zoiets typeerde men als ‘hoererij’. Jezus zelf sprak
over de overgang uit de dood naar het leven in Johannes 5:24 als volgt:
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die
Mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis,
maar is uit den dood overgegaan in het leven.
25 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De ure komt, en is nu, wanneer de doden
zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven.

Christelijke jodenhaat
Het christendom dat zich op een heidense bodem bevond moest zich
wel afzetten tegen het jodendom, dat zich aan de Torah wilde houden, al
was het dan ook veelal uitwendig. De joden verwachtten een historisch
politiek figuur als Messias, die zou komen om Zijn volk van de
verdrukking (destijds de Romeinse) te bevrijden. De vroege christelijke
kerk maakte van Jezus de Messias, welke niet door de joden kon
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worden geaccepteerd, omdat Jezus geen écht koninkrijk had gesticht en
geen overwinning had behaald op de Romeinen. Pilatus werd door de
joden fel gehaat. Na enkele generaties ging de christelijke kerk de
mythische Jezus houden voor een historisch figuur, die onder Pilatus
zou gedood zijn aan een kruis. Pilatus werd verantwoordelijk gesteld
voor de uitvoering van de executie, terwijl men de joden
verantwoordelijk hield voor de overlevering
van Jezus aan Pilatus. Toen de kerk eenmaal
van Jezus een God-mens had gemaakt, werden
de joden beschuldigd van Godsmoord. Mileto
was de eerste die hen hiervan beschuldigde.
Eusebius in de 4e eeuw wordt wel de ‘vader
der kerkelijke historie’ genoemd. Hij woonde
persoonlijk het concilie van Nicea in 325 bij,
en was een vleierd van Constantijn. Volgens
hem was de keizer de ‘stem van Christus’ op
aarde. Eusebius was een meester vervalser,
gewetenloos. Hij is nagenoeg de enige die de
geschiedenis van de eerste drie eeuwen van
Eusebius
het christendom heeft beschreven. Dan weten
wij wel waar we aan toe zijn, nl.. overgeleverd aan de willekeur van een
dubieus figuur. Eusebius had er een groot leedvermaak in wanneer de
joden in het nauw werden gedreven. Hij zag dat als een straf voor hun
moord op Jezus, althans zo hield hij dat zijn gehoor voor. Intussen
bleven er altijd nog verschillende ‘ketterse gelovigen’ over, o.a. de
gnostieken. De gnostiek bleef ondanks alle tegenstand en leugens heel
populair. Keizer Theodosius keurde meer dan 100 wetten goed die
tegen de gnostieken gericht waren. Hij vond ketterij een misdaad tegen
de staat. Na hem achtte Augustinus dwang noodzakelijk, daar veel
mensen alleen reageren op angstgevoelens. De kerkvaders waren alleen
geïnteresseerd in het stichten en in stand houden van een kerkelijk
instituut. De gnostieken waren echter juist geïnteresseerd in de
geestelijke vernieuwing van de mensen. De intolerantie van het
christendom was mede een oorzaak van de aanvankelijke snelle groei
ervan. Iedereen die de voorgeschreven geschiedenis en de
geloofsbelijdenissen in twijfel trok, gold als ketter en werd vervolgd.
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Spiritualiteit werd als bijgeloof gezien. Het blijkt steeds meer dat het
traditionele christendom gevestigd is op historische leugens. Wij
kunnen dan in wezen niet spreken van een ‘ontspoort christendom’,
want het is maar de vraag of het wel op een goede rails was begonnen.
Immers, het traditionele christendom loopt nog steeds op dezelfde rails,
zij het dat er hier en daar een steen op de rails was gelegd door enkele
dissidenten als Johannes Hus, Luther, Servet, Karlstadt en anderen. In
werkelijkheid is het traditionele christendom nooit ontspoord of op een
totaal nieuw spoor gaan rijden. De christelijke kerk is vanaf het begin
een voortzetting geweest van heidense mysterie-religies. De gnostieken
en Essenen en andere getrouwen aan de Torah, hield men voor ketters.
Wel vormde de gnosis de grootste bedreiging voor het christendom.
Voor de gnosis ging het om de echte verlossende kennis. De mens moet
zijn hemelse oorsprong weer in het vizier krijgen. De mens leeft nog
wel in deze wereld, maar is er niet meer aan gebonden.
Dat is de waarheid die ons vrijmaakt
Men moet niet de indruk krijgen dat ons schrijven beoogt dat wij
gnostici zouden moeten worden. De gnostici hielden er soms vreemde
denkbeelden op na, vreemd aan de Thora, aan het Verbond. Nee, wij
zijn Israëlieten en staan ervoor om het Verbond te houden, om er
gestalte aan te geven. Wij doen de Wet niet teniet, maar bevestigen de
Wet dat ze goed is, en dat JHWH de Verlosser Israëls is.
2 Samuël 22:3 JHWH is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild
en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn

Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost!
Hij vergeeft mild en overvloedig, en heeft lust aan goedertierenheid:
Micha 7:18 Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft, en
de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt
Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan goedertierenheid.

JHWH is onze Vaste Pijler, onze sterke Rots, ons Hoge Vertrek, ons
Schild en onze Hoorn des Heils! Hallelujah!
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Geachte toehoorders, ik gebied jullie mij te
gehoorzamen, anders vallen jullie ten prooi
van satan. Ik houd jullie de hemel voor ogen
als beloning via dit beeldscherm, maar o wee
als jullie ongehoorzaam zijn, dan zal ik jullie
afgrijselijke beelden tonen.

