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De zondagsviering
Verreweg de meeste christenen doen mee aan de zondagsviering zónder
goed te weten hoe deze tot stand is gekomen. Wanneer christenen wél
zouden weten wat de achtergronden en motieven zijn van de
zondagsviering, zouden de meesten er grote moeite mee krijgen erin te
blijven volharden. Nu is het niet onze bedoeling om nodeloos christenen
in het nauw te drijven. Wij hebben er uitstekende argumenten en
bewijzen voor, die tot nadenken aanzetten en om daden vragen. Wij
zullen eens bezien hoe de christelijke kerk tot haar zondagsviering is
gekomen.
De christelijke kerk gaat ervan uit dat er twee bijzondere gebeurtenissen
in het verleden hebben plaatsgevonden, waarvan het gehele mensdom
de gevolgen draagt. Wij allen zouden op de één of andere wijze
medeverantwoordelijk zijn aan die gebeurtenissen, hoe vervelend dat
ook klinkt.
Deze twee gebeurtenissen betreffen de zogenaamde ‘zonde van Adam
en Eva’, én de zogenaamde ‘kruisdood van Jezus’ als betaling voor de
zonden van de wereld.

Het zijn twee zeer ingrijpende gebeurtenissen uit een grijs verleden, die
volgens geestelijken een zwaar impact hebben voor de mensheid, met
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als straf het lijden en de dood. Het waren de kerkvaders die op grond
van deze twee gebeurtenissen een winstgevend instituut hebben
opgericht. Zij belastten de mensen met schuldzaken, waaraan zij part
nog deel hadden. Wij mensen hebben immers geen enkele invloed uit
kunnen oefenen op de (wan)daden van onze eerste voorouders. Wij
dragen er ook geen kennis van om wat er zich precies in vroeger tijden
afspeelde. Volgens de kerkvaders werd Jezus geboren om de zonden der
mensheid op zich te nemen en daarvoor te sterven aan een kruis. De
Godheid zou eisen dat onze zonden afbetaald zouden worden. Wijzelf
zouden daartoe niet in staat zijn, maar de zoon van God, die zelf ook
God zou zijn, kon dit volgens de kerkvaders wél volbrengen. Deze
redenatie moest in ons mensen het besef wekken dat er bloed aan onze
handen kleeft, nl. het bloed van een onschuldig God-mens. Men kan in
de Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 6 tot 19 lezen hoe de
Protestanten deze visie hebben
overgenomen en erin volharden.
De religie heeft op deze wijze de
mensen blind gemaakt voor de
werkelijkheid. Het berust op
chantage, schuld aanpraterij, valse
liefde en bedrog. Alzo werd het
christelijk gedachtegoed doordrenkt
van de leer der erfzonde van
Augustinus. De wereld en de mens
is volgens deze visie puur slecht,
onbekwaam tot enig goed en
geneigd tot alle kwaad, dood in
zonden en misdaden.
Lang voor de kerkvaders hebben Augustinus, met visbek-myter
o.a. gnostici de oude mythen van de
oude natuurreligies met hun mysteriën, zoals deze in Babel en Egypte
bestonden, genomen en deze voorgesteld alsof het historie betrof. In
deze mythen werd altijd een God-mens geboren uit een maagd. Deze
God-mens leefde perfect, maar werd ondanks dat toch gedood, om
daarna weer op te staan en hemelwaarts te keren. Enkele van deze Godmensen waren: Horus, Dionysius, Isu en Jezus, etc. Zij kwamen naar de
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aarde als plaatsvervangers om anderen te verlossen. Echter, volgens de
Wet van JHWH is de mens zelf verantwoordelijk voor zijn daden en kan
een ander onze schuld en zonden nooit en te nimmer overnemen. De
ziel die zondigt zal sterven. De christelijke kerk heeft de mensen
monddood gemaakt, hen hun verantwoordelijkheid ontnomen, om
vervolgens een bedrieglijke afkoop aan te
bieden.
Wij dienen met open ogen de werkelijkheid te
aanvaarden, en afstand te doen van het
religieuze bedrog. Het geloof in mysteries en
onzekerheden,
dogma’s
en
geloofsbelijdenissen zal plaats moeten maken
voor waarheid, zekerheid en echte liefde.
De vroege christelijke kerk werd in de dagen
van keizer Constantijn een staatskerk. Het rijk
van Constantijn bestond uit vele landen en
volkeren met verschillende godsdiensten.
Zoiets geeft altijd onderlinge conflicten. Om de vrede in zijn rijk te
bewaren bedacht Constantijn een
universele algemene godsdienst, de
katholieke religie, waarin niet de
aloude sabbat van Israël, maar de
zondag als rustdag werd aangenomen.
Dus niet de 7e dag, maar de 1e, of ook
w
e
l
d
e
8e dag, van de week werd rustdag. Dit
gebod van Constantijn was voor de
meeste heidense volkeren van zijn rijk
geen enkel probleem, daar zij reeds
zonaanbidders waren. De mensen
wilden graag enkele feesten per jaar.
Dat houdt de vreugde erin. Het
easterfeest, gewijd aan de godin Isthar
of Astarte, werd het nieuwe Paasfeest,
Constantijn de Grote
het feest van de opstanding op de 8e
Het Shamash-teken op een
amulet, waarop het Ankhteken en een Djed staan
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dag. Het kerstfeest
werd ingesteld als
geboortefeest van
Jezus, de geboorte
van het licht, de
zonnewende, het
Sol Invictus-feest,
op 25 december.
Constantijn heeft
zelf nooit het
Shamash-symbool
St.Pietersplein Vaticaan
K e r s t f e e s t
gehouden, want dat bestond in zijn dagen nog niet. Hij vierde het Sol
Invictus-feest. Pas op het concilie van Laodicea in 364 verwierp de
christelijke kerk algeheel de sabbat, zie Canon XXIX:
"Christenen moeten niet judaiseren door op de sabbat te rusten. Zij
moeten op die dag werken en beter de dag van de Heer houden; om
indien mogelijk als christenen op die dag te rusten. Wanneer iemand
toch judaiseert, laat hem van Christus vervloekt zijn".
De zonnegod Shamash
De oude Babyloniërs maakten heel duidelijk onderscheid tussen de
huidige zon en andere lichtbronnen. Shamash was een ándere lichtbron
aan het firmament, nl.. de planeet Saturnus. Men gaf Saturnus het
symbool van de 8-punt, als zonnewiel.
Volgens de bekende schrij ver
Velikovsky schijnt Saturnus in vroeger
tijden als een soort zon de aarde
te hebben beschenen. De ouden kenden
Saturnus als zonneschijf, waarin men
een oog zag, een alziend oog. Het was
een schitterende zon, die men in 8
stralen de aarde zag beschijnen. Men
vereerde Saturnus als zonnegod en gaf
hem de naam Shamash. Shamash
betekent ‘zon’. Deze God staat voor
rechtvaardigheid en recht, zoals de zon Shamash en het zonne-teken
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het duister verdrijft. Hij verleent aan
slachtoffers recht en haat onrecht.
Shamash, Sin en Isthar symboliseren de
drie natuurkrachten: Zon, Levenskracht
en Maan. Venus kenden onze ouden als
de godin Inanna, de oog-godin, die ook
een 8-punt had als symbool. Door Venus
als morgenster zouden alle dingen zijn
geschapen.

8-punt-zonnekruis Vaticaan

Aanvankelijk kenden onze ouden vier
elementen: water, aarde, lucht en vuur.
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Deze vier elementen zijn in ons DNA aanwezig, met de moderne namen
als: Adenine, Thymine, Guamine en Cytosine. Men kan er ook de
Godsnaam in lezen, bestaande uit vier letters: JHWH (Jahweh). Wij
mensen bezitten vijf zintuigen, en de dingen die wij ermee waarnemen
of uitvoeren, worden bestuurd door onze hersenen. Met onze ogen zien
wij slechts het waarneembare, dat betrekkelijk is. De x-stralen of
microgolf-stralen zien wij niet. Wij horen
ook slechts bepaalde frequenties. Al onze
zintuigen zijn beperkt, zodat wij slechts een
klein deel van de werkelijkheid waarin wij
leven ervaren. Het elektromagnetische
spectrum kent 7 golven: radiogolven, microgolven, infraroodgolven,
lichtgolven, uv-stralen, x-stralen en gammastralen. In deze rij staat de
lichtgolf centraal. Via een prisma kan men het licht breken in de kleuren
rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. De menorah of
gouden kandelaar heeft 7 lichten, waarvan het centrale licht ‘shamash’
wordt genoemd in de joodse traditie. Het wijst naar een Bewaarder of
Herder van Israël, iemand die onrecht aan het licht brengt. Volgens de
kerkvaders is dat Jezus, die het licht der wereld zou zijn, en die uit de
dood op de 8e dag (de eerste dag der week, de zondag) uit het graf zou
zijn verrezen.
Al zouden alle kerkvaders, pausen, bisschoppen, kardinalen, dominee’s
en geestelijken hierin gelijk hebben, dan nog blijft dat JHWH ons
geboden heeft in het vierde gebod dat wij de sabbat der 7e dag dienen te
gedenken als rustdag. Geen enkel feit en geen enkele gebeurtenis kan
hierin enige verandering brengen! Zijn Wet is volmaakt, onwijzigbaar
en goed.
De Jaarcirkel
De oude -maar ook de nieuwe- natuurreligies vieren
acht sabbatten per jaar. Het gaat in deze feesten of
sabbatten om de grote God-mens die geboren wordt
met wat men noemt Yule, en die weer sterft met wat
men noemt Lughnasa. Deze sabbatvieringen zijn
gericht op de terugkeer van het licht (de zon), en ze
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komen overeen met de jaarlijkse
levenscyclus van de landbouw, als
zaaien en oogsten.
In de mid-winter werd (wordt) op 21
december (de kortste dag en de
langste nacht van het jaar) het feest
gevierd van de Vadergod (Heer der
zon) die herboren wordt. Dit noemt
men het Yule of Joel-feest. De
herboren Vader-God bracht (brengt)
op 25 december het nieuwe licht
voort (de terugkerende zon). De
naam Yule komt waarschijnlijk van
Jaarwiel, verdeeld in 8 segmenten
de kleur geel, het geel van de
zonneschijn. Dit feest vierde men met kaarsen in
sparrenbomen. Dit feest werd het christelijke
kerstfeest.
Vervolgens werd (wordt) enige tijd erna het
Imbolc-feest gevierd, gewijd aan de
vruchtbaarheidsgodin Brigit. Dit feest is een
lichtfeest en is door de Isis, Horus en Seth
christelijke kerk overgenomen
als het feest van Maria-lichtmis.

Tijdens lente-equinox vierde (viert) men het
Ostarafeest. Ostara of Isthar werd (wordt) gevierd
met eieren en hazen, als vruchtbaarheidstekens. De
zonnegod en maangodin ontmoeten elkaar, wat
Stella Maris (Maria) geboorte gaf (geeft) aan de baby-zon. Hiervandaan
komt het IHS-teken, van Isis, Horus en Seth, de drieenige zonnegod, die gelijk is aan Baäl, Astarte/Isthar en Tammuz.
Astarte/Isthar is de moedermaagd of koningin des hemels (Maria, Stella
Maris), die als symbool de achtpuntster heeft en de maansikkel onder
haar voeten. De christelijke kerk viert dit feest als Paasfeest.
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Aan het begin van de zomer
werd (wordt) het Beltanefeest
gevierd. Beltane is het vuur
van de God Bel, de God van
h e t
l i c h t .
D i t
vruchtbaarheidsfeest werd
(wordt) op 1 mei gevierd, met
eraan voorafgaand de
W a l p u r g i s n a c h t Achtspaak jaarwiel in de Stella Maris dom in Israel
(Heksensabbat). De
christelijke kerk gedenkt dit feest als Pinksterfeest.
Het mid-zomerfeest werd (wordt) gevierd
op 21 juni (de langste dag en de kortste
nacht) en heeft de naam Litha. Dan staat de
natuur in bloei en bruist van leven. Dat is
het toppunt van vermaak voor de Vadergod.
Het oogstfeest heeft de naam Loenasa, waarbij de overvloed van de
natuur werd (wordt) gevierd. Het is tevens een dankfeest voor het gewas
(graan of brood), hetwelk met dans en vuur werd (wordt) gehouden.
Er volgt nog een oogstfeest, dat de naam Mabon draagt. Dat is de
fruitoogst rond 21 september. De donkerte valt weer in en de herfst
kondigt zich aan. De Vadergod is weer
op weg naar de onderwereld. De
christelijke kerk houdt in deze tijd van
het jaar haar ‘dankdag voor gewas en
arbeid’.
De christelijke kerk heeft merkwaardig
genoeg de Bijbelse najaarsfeesten als
Bazuinfeest, Grote Verzoendag,
Loofhuttenfeest en Slotfeest niet
Zonnewagen van Thor/Yule
overgenomen.
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Halloween of Samhain is het nieuwjaarsfeest en begint op 31 oktober.
De christelijke kerk viert dit feest als ‘allerheiligen’ en ‘allerzielen’. De
Vadergod is inmiddels in de onderwereld aangekomen en wacht er op
zijn terugkeer met Yule.
De achthoek als zonnewiel en jaarcirkel komen we dikwijls tegen in de
paleizen van ons koningshuis. In deze paleizen kan men verschillende
afbeeldingen en sculpturen bezichtigen, die heen wijzen naar de oude
natuurreligies uit de oude wereldrijken van Babel, Egypte, Assyrië,
Griekenland en de Romeinen. In al deze rijken heerste de occulte zon-

Akhenatons zonverering

Egyptische zonnegod Ra-Harakhte

De zonnestraal op 16dec. valt op de cenotaph

Voortrekkers (zonne)monument in Zuid
Afrika, let op de acht punten rondom
de tombe
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aanbidding en rustte men op de
‘eerbiedwaardige’ dag van de
zonnegod, de zondag of eerste dag
der week. Het is de geest van
Babel, dat wij dienen te verlaten om
geen deel te hebben aan haar
plagen.
Wij
mogen
niet de natuur, de planeten of
geschapen dingen aanbidden.
Alleen JHWH moet worden Drakensteijn van koningin Beatrix,
aanbeden. Aan ons is de keus!
achthoek in een cirkel (nul)
De Torah
Wij dienen ons bewust te zijn van het ‘vrome’ bedrog, waarmee de
kerkvaders de christelijke kerk hebben opgericht. Tevens dienen wij te
beseffen dat de geldigheid van de onveranderlijke Wet van JHWH voor
altijd vaststaat. Hij heeft ons Zijn feesten en hoogtijden gegeven, met de
wekelijkse sabbat naar het vierde gebod op de zevende dag. Zoals
gezegd kan geen enkel voorval in de
geschiedenis enige verandering brengen
in de Wet van JHWH. De bewijsvoering
der christenen ter staving van de
zondagsviering berust op eigen
i n t e r p r e t a t i e va n t e ks t e n . D e
zondagsviering heeft dan ook haar
langste tijd gehad. Op de vernieuwde
aarde zal de wekelijkse sabbat op de
zevende dag weer worden gevierd, zoals
uit Maleachi 4 en Jesaja 66 blijkt. De
twee pijlers of gebeurtenissen uit het
verleden waarop het christendom is
gebaseerd, zoals aan het begin van dit
onderwerp besproken, blijken bedrog te
zijn. De erfzonde bestaat niet, daar men
zonde niet kan erven. Zonde doet men Zonaanbidding in Babel
zelf, en daar is men zelf
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verantwoordelijk voor. Een ander kan onze zonden niet overnemen en
ervoor boeten. JHWH eist geen bloedig mensenoffer ter compensatie of
vereffening van onze zonden. Hij eist berouw, en bij oprecht berouw
vergeeft Hij onze zonden, zie de volgende teksten: Micha 7:18-20,
Numeri 14:18, Psalm 86:5, Jesaja 43:25.
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Verder zijn er 1,8* - 10 26 koolstofatomen, die 6 protonen, 6 neutronen
en 6 elektronen bezitten.
Ons lichaam bestaat uit 2/3e waterstof, 1/4e zuurstof en 1/10e koolstof,
wat tesamen 99% uitmaakt van ons lichaam, plus 1% andere elementen,
als goud, uranium, etc.
Het getal 7 is het vierde priemgetal, en toevallig is het vierde gebod het
gebod van de sabbat, de 7e dag.
Het getal 999.999 : 7 = 142.857.
En 1/7e is ook 0,142.857.
Over het merkwaardige getal 7 is veel te lezen. Zie Wikipedia erover:
http://www.mu6.com/priem/index.html

vls.wikipedia.org/wiki/7_(getal

Onze vijand gebruikt imitaties (valse messias) om ons op
een dwaalspoor te zetten. Het gaat om de enige ware
eindtijd-Messias in de profetie, en niet om Jezus die men
uit de mythen heeft genomen, om hem als
plaatsvervanger voor de zonden te laten sterven.

Het getal 7
In het Jefferson Laboratorium in de USA heeft men onderzocht hoeveel
atomen het menselijk lichaam bevat. Men is uitgegaan van een
lichaamsgewicht van 70 kg. Het aantal atomen zouden er 7 met 27
nullen erachter zijn. Dit drukt men als volgt uit: 7* - 10 27.
Van deze hoeveelheid atomen zijn er 4,7* - 10 27 waterstofatomen, die 1
proton en 1 electron bezitten.
Vervolgens zijn er 1,8* - 10 27 zuurstofatomen, die 8 protonen, 8
neutronen en 8 elektronen bezitten.
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Hemellichamen-verering
Wij lezen vervolgens in de profeet Jeremia een aantal malen dat Israël
het Melecheth des hemels diende. In Deuteronomium 4:19 wordt het
vereren of aanbidden van hemellichamen verboden. Melecheth is een
vreemd woord, waarvan niet iedereen de betekenis weet. Volgens
Strongs concordantie is het no.04446 m@leketh, dat is koningin. Het is
Astarte. Zie:
Jeremia 7:18 De kinderen lezen hout op, en de vaders steken het vuur
aan, en de vrouwen kneden het deeg, om gebeelde koeken te maken voor
de Melecheth des hemels, en anderen goden drankofferen te offeren, om
Mij verdriet aan te doen.

Er is niets nieuws onder de zon. Waren er
in de oudheid zeven grote culten, waarvan
de vier voornaamste waren:
De Zonnecult, de Maancult, de
Saturnuscult en de Sterrencult. De god
van de maancult heette Thoth of Tahuti.
Er was ook nog een Vuurcult (vulcanus),
en een Drugscult (Dionysus) en een
Venuscult. De vier eersten verenigden
zich tot één wereld-coöperatie, op de
plaats waar momenteel de staat Israël
gelegen is. Destijds ressorteerde dat onder Astarte
de Kanaänieten. Momenteel zijn de
nazaten van de overlevenden van de oude Kanaänieten weer terug op
hun geliefde plek, wat zij het ‘heilige land’ noemen. Zij varen onder
valse vlag, alsof zij Israëlieten, dan wel Joden zijn, maar liegen het. Het
is volgens Openbaring 2:9 en 3:9 een synagoge van de satan. De naam
Israël zou volgens sommigen uit de namen van drie grote culten zijn
samengesteld. Is- zou van Isis (de maancult) komen, en Ra van de
zonnegod, en El van Saturnus. Dat zou best kunnen, maar anderzijds
heeft de naam Israël een geheel andere betekenis, nl.. volgens Strongs:
God heeft de overhand, en: God zegeviert. Dat is een schitterende
betekenis!

14

De Zon-verering

No. 479

Uit de vier grote culten die de hemellichamen vereerden is het vroege
christendom ontstaan, waarvan Rome een wereldkerk heeft gemaakt.
Het moet worden toegegeven dat wij aan de
sterrencult en aan de andere culten wel veel kennis
hebben te danken. Het waren grote onderzoekers,
mathematici en sterrenkundigen die eraan deelnamen.
De sterrencult was overwegend matriarchaal. Haar
godin was de Egyptische Nut, Nun (vis), Maát, Isis,
Hathor, Sofia of Maria, ook wel Astarte. Ma wijst naar
moeder, mama, en naar materie. De ouden zochten
naar het geheim van het leven, naar het mysterie van
ons ontstaan. De weerslag van hun zoeken horen wij
in de volgende woorden: ritueel komt van rit, dat is
bloedrood, en het Engelse secret (geheim) komt van secretie (dat is de
menstruele bloedafscheiding bij een vrouw). Het Egyptische woord
voor vrouw is ‘mista’, waarvan het woord mysterie (verborgenheid) is
afgeleid. De vrouw herbergde het geheim van de voortzetting van het
leven, en vandaar dat in de Egyptische samenleving de vrouw een hoge
positie vervulde. De vrouw koos de man. De door een vorstin gekozen
man werd de Farao.
Christendom, Islam en Judaïsme zijn verschillende vormen met een
gemeenschappelijke Egyptische herkomst. De Egyptenaren ontdekten
als eersten het zonnejaar en verdeelden dat in 12 delen. Egypte werd in
de oudheid gezien als het ‘heilige land’. Daar beschikte men over de
kennis en wijsheid van de goden. Vanuit heel de wereld kwamen
pelgrims en belangstellenden om de tempels van Isis en Serapis te
bezoeken. In de tijd van Theodosius I en keizer Constantijn werd de
bibliotheek te Alexandrië in brand gestoken. Wat was de reden daartoe?
Om alle sporen van de oude Egyptische kennis en wijsheid voorgoed uit
te wissen, zodat de ware occulte herkomst van de christelijke kerk
verborgen zou blijven. Dat het christendom een occulte basis heeft en
gebaseerd is op de Dierenriem klinkt profaan. Dat het christendom
uiteindelijk van het Druïdisme in Ierland afkomt, klinkt
ongeloofwaardig. Toch is het waar. Sterren en hemellichamen werden
oudtijds gepersonifieerd, alsof het mensen waren die geleefd hadden.
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Juist veel in het N.T. is in mythen en metaforen
geschreven, wat men later op is gaan vatten als
historische werkelijkheid. Vandaar dat in het
N.T. veel datums ontbreken. Het is moeilijk te
onderscheiden wat in het N.T. -en soms ook in
het O.T.- historische werkelijkheid is, of wat
mythe is.
Zon der gerechtigheid
Wanneer de zon schijnt op een druppel water, en men neemt er een foto
van, dan ziet men op de foto een lichtbron die acht stralen geeft. Men
kan ook op andere manieren foto’s maken van de zon waarbij men de
acht stralen kan zien, zie afbeeldingen.
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Het gebod blijft, met een belofte:
Deuteronomium 5:12 Onderhoudt den sabbatdag, dat gij dien heiligt;
gelijk als JHWH, uw God, u geboden heeft.
13 Zes dagen zult gij arbeiden, en al uw werk doen;
14 Maar de zevende dag is de sabbat van JHWH, uws Gods; dan zult
gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw
dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch
enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw
dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij.
15 Want gij zult gedenken, dat gij een dienstknecht in Egypteland
geweest zijt, en dat JHWH, uw God, u van daar heeft uitgeleid door een
sterke hand en een uitgestrekten arm; daarom heeft u JHWH, uw God,
geboden, dat gij den sabbatdag houden zult.

In Malechi 4 staat het volgende te lezen:
2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal
de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing
zijn onder Zijn vleugelen;

De zon is een wonderlijke licht/levensbron, die
echter ook dood en verderf kan zaaien vanwege de
enorme hitte en stralingen. Zonne uitbarstingen
kunnen heel nadelig voor ons en de aarde zijn. De
zonne-uitbarstingen nam men vroeger waar, en Farao met ureausslang
men gaf daaraan de betekenis en het symbool van
een slang, de Ureaus-slang.

Gezegende Sabbat !

