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Inleiding
Wie de wereldbestseller van Patric Tierny ‘Goden, graven en
mensenoffers’ leest, komt daarbij tot opmerkelijke inzichten met
betrekking tot wat de Bijbel over mensenoffers laat zien.
Mensenoffers zijn zo oud als het mensdom. Ze worden algemeen
genegeerd of doodgezwegen. In tradities van oude cultuurvolkeren komt
het jaarlijkse mensenoffer steeds terug, zoals het offeren van een kind op
een bergtop. Waarom deed men zoiets afschuwelijks? Hoe kwam men
erbij om te denken dat de godheid zoiets van de mensen verlangde? Dat
komt doordat in veel religies de gedachte leeft dat God (of de goden) de
mens heeft (hebben) geschapen vanuit een bloedig offer. Dat offer zou uit
elkaar zijn getrokken, om daarvan het zaad van de mens te zaaien. Men
wil dan ook het begin van de Bijbel als volgt lezen: ‘In den beginne was
er bloed.....’.
Mensenoffers vormden
in veel oude culturen
de kern van hun
ontwikkeling en
bewustzijn. Er worden
momenteel nog steeds
mensenoffers gebracht,
o.a. in Zuid Amerika
(het Andesgebergte).
Wij praten dan maar
niet over de vele
‘mensenoffers’ die oorlogen opeisen. Er is heden ten dage nog een
strenge christelijke sekte in het Andesgebegrte die af en toe mensenoffers
brengen.
Het offer vormde de essentie van het religieuze leven van de oude
cultuurvolkeren. Voor de Maya’s was bloed het cement van hun religie.
Het mensenoffer in de Bijbel wordt gesteund door wat men algemeen ziet
als de bereidheid van Abraham om Izaak te ‘offeren’, en wat de
christelijke kerk gelooft en belijdt dat JHWH Zijn eigen Zoon zou
hebben geofferd aan een kruis voor het mensdom. Jezus zou voor onze
zonden zijn gestorven. Wanneer wij dit ons goed realiseren drukt er een
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zéér zwaar gewicht op het mensdom, indien dit berust op een historisch
feit. Zie het boek van de fysicus Mark Marinella:’Died He for me?’
De Japanse zelfmoordacties (kamikaze) kan men ook rekenen tot de
vrijwillige mensenoffers. Een mensenoffer is op die wijze tot een
zelfopoffering geworden voor een bepaald doel. Dat is in die zin een
religieuze daad.
Nagenoeg alle religies leren dat het grote universum gedurig bezig is met
offeren en geofferd worden. In de dierenwereld zag men dat de dieren
elkaar verscheurden en opaten. Men zag in het heelal dat kometen en
planeten onderling strijd voerden. Men wist geen oplossing te vinden
voor deze monsterachtige paradox. Ook kon men het niet goed verklaren
waarom men zelf kinderoffers bracht.
Het geloof in dieren- en mensenoffers
Het geloof in offers begint daar waar de ratio en filosofie het bij mensen
laat afweten. Het mensenoffer blijft voor ons een mysterieus raadsel. Het
offer en de dood van één, zou vreemd genoeg het leven voor velen geven
en waarborgen. Dit denkbeeld is waarschijnlijk afgeleid van een zaadje
dat sterft om te ontkiemen, waarna veelvoudige vrucht. De ervaring die
de deelnemers van een rituele
moord ontvangen is volgens
hen onmededeelbaar. Zonder
deze indruk zou niemand de
betekenis van het offer kunnen
doorgronden. Het slachtoffer
zou volgens de deelnemers in
een godheid veranderen, en de
offers zouden onsterfelijkheid
en welzijn brengen. De
Sjamanen in de Andes slaan
met het zelfde gemak een mens dood, als of het een vlieg betreft. Zij
menen dat het offer de wederopstanding uit de dood insluit, en dat het
bloed van het slachtoffer verandert in levenbrengend water. Men
doorleeft intens het offer, waarbij men opgelucht uitspreekt dat het
slachtoffer wel dood is, maar dat men het zélf heeft overleeft en men van
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geluk kan spreken. Het geloof in mensenoffers is dan ook gebaseerd op
de veronderstelling dat het één of andere slachtoffer, door op mysterieuze
wijze te sterven, het leven van vele anderen zou kunnen redden. Op die
wankele en afschuwwekkende basis geloven de meeste christenen dat het
bloed van Jezus hen zou reinigen van hun zonden. God als hemelse
Vader zou de mensheid het afschrikwekkende voorbeeld hebben gegeven
door Zijn Zoon te laten offeren voor hún behoud. Wat weerhoudt dan nog
de oude cultuurvolkeren ervan terug om zelf ook een mensenoffer te
brengen voor het veronderstelde behoud van hún levens? In de Andes
nemen verschillende volkeren de Bijbel in de hand en volgen het
lijdensverhaal van Jezus letterlijk op. Men gelooft dat God zelf eerst
moest sterven om de wederopstanding mogelijk te maken. Ook
verschillende joden beschouwen Izaak als de eerste martelaar, en zij
vragen God om dit offer tot een eeuwige zegening te geven aan hun
nazaten.
Zie: Het Verbondsboek (M. Wetberg) over Izaaks offer:
Noot 68d. De opdracht aan Avraham mag niet verkeerd worden
begrepen.’Laat hem opgaan tot een offer’ betekent: Laat hem de berg
opgaan om een offer te brengen en niet Laat hem bij wijze van offer
opgaan. Het brengen van een mensenoffer is in geen enkel geval door de
Almacht toegestaan en staat gelijk aan moord. Avraham is dan ook niet
van plan om Jitschak als offer te brengen, maar grijpt de opdracht aan om
zijn vertrouwen op de Almacht te demonstreren.
69b. Avraham doodt zijn zoon
niet want een offerdier slacht
men niet op, maar naast het
altaar. Hij erkent met zijn daad
dat zijn eerstgeborene niet hem
maar de Almacht toebehoort.

De verlossende kracht voor de
mensheid zou van God afkomen
en verkregen zijn door middel van
een mensenoffer. Deze gedachte is
in het religieuze onderbewustzijn Misleidende voorstelling van Izaak als offer
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van joden, christenen, moslims en andere religies zeer diep ingeworteld.
In het Midden-Oosten was het mensenoffer een oude -naar men stellig
geloofde- noodzakelijke traditie. Rituele kindermoorden vonden er
regelmatig plaats. God zou het recht hebben om een mensenoffer van ons
te vragen. Echter, hoe kunnen wij ons een liefdevolle God voorstellen die
een mensoffer van ons zou eisen? Ja, een liefdevolle God die dierenoffers
van ons zou eisen? Wij gaan uit van de monotheïstische gedachte dat er
één God is. Het polytheïsme rekent met vele goden.
Wij vinden in de Bijbel de volgende teksten die onze mening
ondersteunen, namelijk dat God geen mensenoffers, ja zelfs geen
dierenoffers van ons vraagt: Zie Jesaja 57:5 en 7, Jeremia 7:22
Jesaja 57:5 Die hittig zijt in de eikenbossen, onder allen groenen boom;
slachtende de kinderen aan de beken, onder de hoeken der steenrotsen.
6 Aan de gladde stenen der beken is uw deel, die, die zijn uw lot; ook
stort gij denzelven drankoffer uit, gij offert hun spijsoffer; zou Ik Mij over
deze dingen troosten laten?
7 Gij stelt uw leger op een hogen en
verhevenen berg; ook klimt gij
derwaarts op, om slachtoffer te offeren.
Jeremia 7:21 Zo zegt JHWH der
heirscharen, de God Israels: Doet uw
brandofferen tot uw slachtofferen, en eet
vlees.
22 Want Ik heb met uw vaderen, ten
dage als Ik hen uit Egypteland
uitvoerde, niet gesproken, noch hun geboden van zaken des brandoffers
of slachtoffers.
23 Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn
stem, zo zal Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en
wandelt in al den weg, dien Ik u gebieden zal, opdat het u welga.

Een God die mensenoffers, ja zelfs dierenoffers van ons zou eisen, kan
niet anders dan een satan van zichzelf zijn. Hij gaf immers de Wet der
tien geboden, waarin staat dat wij niet mogen doodslaan, zie Exodus 20
en Deuteronomium 5. Exodus 20:13 Gij zult niet doodslaan.
Dat is: 07523 Hebreeuws: ratsach, = moorden, vermoorden, etc.
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Door een mensenoffer van ons te eisen zou God in tegenspraak met
zichzelf zijn! In de Islam vindt jaarlijks een manifestatie plaats te
Mekka, waar men de duivel stenigt, die Abraham wilde verleiden om
Ismaël niet te offeren. God zou van Abraham wel degelijk een
mensenoffer gevraagd hebben, en de duivel zou Abraham hebben willen
verleiden om dat mensenoffer in Ismaël niet te brengen. Wat een
godsvoorstellingen!
De oude gedachte: ‘wie de dood vermoordt, brengt nieuw leven’, is nog
steeds springlevend, en hierop zijn de
grote wereldreligies gebaseerd! Men ziet
de slang als meester van leven en dood.
Ook in Israël heeft de slangencult lang
bestaan, tot aan koning Hizkia. Een slang
woont bij het water. Bij regen komt hij uit
zijn hol. Zijn tong is gespleten en dodelijk,
net als de bliksem. Bliksem en regen gaan
veelal samen. In een land, en zeker in een
woestijn en in de hooglanden, zoals in de
Andes, is het leven afhankelijk van water,
van water dat daar kronkelend als een slang van de bergen in stroompjes
naar beneden komt. De slangengod zou dan ook in de bergen wonen, die
bereid zou zijn om in ruil voor warm bloed water af te geven. In Jesaja
30:25-26 en 34:6-8 wordt hier naar verwezen.
Aanvankelijk geloofde men dat JHWH ook een berggod was. Men bracht
ook offers op de bergen, Jesaja 57:5-7, Ezechiël 18:6.
Jesaja 65:7 Uw ongerechtigheden, en uwer vaderen ongerechtigheden
tegelijk, zegt JHWH, die gerookt hebben op de bergen, en Mij smaadheid
aangedaan hebben op de heuvelen; daarom zal Ik hun vorig werkloon in
hun boezem weder toemeten.
Ezachiel 18:5 Wanneer nu iemand rechtvaardig is, en doet recht en
gerechtigheid;
6 Niet eet op de bergen, en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden van het
huis Israels; noch de huisvrouw zijns naasten verontreinigt, noch tot de
afgezonderde vrouw nadert;

In Numeri 25:4 en Exodus 32:30-35 werden mensenoffers gebracht.
JHWH weigerde dit soort offers te aanvaarden. Tijdens een crisis
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gebruikte Mozes ook mensenoffers, en Jozua volgde hem hierin, zie
Jozua 7. Jefta bracht zijn eigen dochter als mensenoffer, in ruil voor een
militaire overwinning, Richteren 11:29-31.
David bracht ook
mensenoffers,
2Samuel 21:1-9,
om de natuur weer
in evenwicht te
herstellen. Men
geloofde destijds
d at der gel i j ke
offers de Godheid
De kringloop van water
tevreden konden
stellen, zodat deze het weer liet regenen. Men kende het natuurlijke
proces van regen en zonneschijn nog niet. Wanneer dat verstoord was,
trachtte men het via mensenoffers weer te harmoniseren.
Het natuurlijke proces is dat regenwolken door bergen worden
aangetrokken. Wanneer het gaat regenen zien wij het water er al
kronkelend als een slang vanaf stromen. De landbouw was afhankelijk
van de regen, die aan God werd toegeschreven, zie:
Jeremia 5:24 En zij zeggen niet in hun hart: Laat ons nu JHWH, onzen
God, vrezen, Die den regen geeft, zo vroegen regen als spaden regen, op
Zijn tijd; Die ons de weken, de gezette tijden van den oogst, bewaart.
Jesaja 5:6 En Ik zal hem tot woestheid maken; hij zal niet besnoeid, noch
omgehakt worden, maar distelen en doornen zullen daarin opgaan; en Ik
zal den wolken gebieden, dat zij geen regen daarop regenen.
Amos 4:7 Daartoe heb Ik ook den regen van ulieden geweerd, als er nog
drie maanden waren tot den oogst, en heb doen regenen over de ene stad,
maar over de andere stad niet doen regenen; het ene stuk lands werd
beregend, maar het andere stuk lands, waar het niet op regende, verdorde.

Wanneer het langdurig droog bleef, dacht men dat de Godheid vertoornd
of boos was. Er werd in die omstandigheden angstvallig naar
zondebokken gezocht. Om de droogte te bestrijden bracht men offers op
alle hoge bergen, zie o.a. Jesaja 65:7.
Ook David bracht mensenoffers om de droogte te bestrijden, met het
politieke voordeel dat met de 7 nakomelingen van Saul er tegelijk 7
potentiele rivalen opgeruimd werden. Het mes sneed voor David aan
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twee kanten. David bestreed de droogtecrisis dan ook op geniale wijze in
zijn eigen voordeel, en schreef het verzoek om de mensenoffers aan zijn
God toe.
Bij Elia en Achab zien we hetzelfde fenomeen zich herhalen. Alle
Baalpriesters moesten gedood worden, opdat er regen zou kunnen komen
na een langdurige droogte. Het ritueel speelde zich logischer wijze dan
ook op een berg af, namelijk op de Karmel, zie 1 Koningen 18:23-24. De
450 Baalpriesters werden echter niet op de bergtop gedood, maar
beneden bij de beek Kison. Voor een rituele moord als deze, om regen te
verzoeken aan de Godheid, was de bergtop
Karmel kennelijk ongeschikt, en verkoos
Elia de wadi Kison, wat een plaats was
waar al eerder mensenoffers werden
gebracht. Zie ook Jesaja 57:5.
Men geloofde in die tijd dat de Karmel een
denkbeeldige verbinding had met de
Middellandse Zee en de berg Hermon. Elia
liet eerst een greppel graven rondom zijn
altaar, en dat vullen met water, nl.. om de
regen aan te trekken. De atmosferische
elektriciteit (St. Elmusvuur) kan voor een
bliksemstraal gezorgd hebben die het altaar
raakte. De Baalpriesters kenden blijkbaar
niet die natuurwetten, maar zij probeerden
Elia op de Karmel
wel om via inkervingen van hun lichamen
door middel van warm bloed Baäl te bewegen. Elia kende klaarblijkelijk
de natuurwetten beter dan alle priesters van Baäl, zodat er tenslotte regen
kwam, wat toegeschreven werd aan JHWH..
De Israëlieten richten op elke heuvel en
berg gewijde palen op, zie 1Koningen
14:23, als heuvelheiligdommen met elk
een eigen priester. In het nabije dal
werden vervolgens de rituele mensenen kinderoffers gebracht. Vandaar dat de
profeet Jeremia het dal Hinnom een
Goden op de Olympus
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moorddal noemde, Jeremia 7:31, 19:6. In het dal Hinnom was een kloof,
een afgrond die men Tofeth noemde, waar
de koningen van Juda hun zonen en
dochters offerden (ze hadden er kennelijk
ge n o e g) ,
2
K o n i n ge n
21:6. Het dal Hinnom wordt Gehenna
genoemd, dat betekent hel of brandplaats.
De christelijke kerk heeft hier vanaf haar
‘hel’ geschapen, die eeuwig zou branden
voor de verworpenen. Men heeft het
Hebreeuwse mlk vertaald door Moloch,
aan wie de kinderoffers zouden gebracht
zijn. Mlk kan ook Melek betekenen, dat is
De Moloch
koning, dus offers van de koningen.
Zie voor konings-kinderoffers: 2 Koningen 16:3, 21:6, 17:17. Deze
kinderoffers zijn zelfs mede een oorzaak geweest voor de ballingschap.
De goden zouden dus op de bergen wonen volgens de meeste oude
religies. In Griekenland was dat eveneens het geval, waar op de berg
Olympus de samenkomst der goden plaatsvond. De bergen hadden en
hebben iets mysterieus. Bij de Mapuche-Sjamanen wordt gedacht dat de
vooroudergeesten op de besneeuwde vulkaantoppen wonen, die vandaar
uit de vulkaanuitbarstingen en
weersomstandigheden regelen. Deze geesten
zouden zich de macht van de Almachtige God
hebben toegeëigend. De gemeenschap van de
Mapuche’s bracht mensenoffers aan deze
denkbeeldige goden. De boodschap van de
gemeenschap aan alle individuen van die
gemeenschap was, dat elke overlevende een
volgende ronde hetzelfde lot kon treffen. Via
zulke gewelddadige mensenoffers trachtte men
het natuurgeweld tot bedaren te brengen en de
goden gunstig te stemmen. Volgens sommige
onderzoekers van de oude- en hedendaagse
culturen en religies vormt het mensenoffer de basis of hoeksteen van de
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beschaving. Ja, er zou volgens hen zelfs geen beschaving mogelijk zijn
zonder mensenoffers.
De belangrijkste vraag binnen het jodendom is dan ook hoe men een
gemeenschap in het leven kan roepen die niet op het mensenoffer is
gebaseerd. We zien hierin dat het jodendom zich wil losmaken van het
mensenoffer, en dat zij juist paradoxaal genoeg het meeste van alle
volken geassocieerd worden
mét het mensenoffer. Zij
zouden de zogenoemde
‘ Gods moor d ’ op hun
kerfstok hebben. Dit terwijl
het niet onomstotelijk
vaststaat dat er ooit een
figuur als Jezus geleefd
heeft en vermoord zou zijn Ouders brengen hun kind ten offer
door joden. Echter, volgens
het Nieuwe Testament zouden de joden als bloeddorstige wolven de dood
van Jezus geëist hebben, waarna zij de vloek van God op zich zouden
geladen hebben. Zij als moordenaars van Jezus zouden het absolute
kwaad vertegenwoordigen, daar zij een liefdevolle onschuldige
Godszoon zouden hebben laten vermoorden door de Romeinen. Nu is het
zo dat de meeste oude mysterie-religies veel toleranter waren dan de door
de evangelisten en Paulus afgeschilderde joodse paria’s’. Het joodse
volk is gebrandmerkt met het stigma van ‘Godsmoordenaars’. De joden
zijn vereenzelvigd geworden met de bloeddorstige weerwolven uit de
Griekse mythologie. Van de Christos-mythe hebben de evangelisten een
verhaal gemaakt over Jezus, als of het een waar gebeurde biografie zou
zijn van de enig geboren Zoon van God. Op deze wijze zijn de joden
gebrandmerkt tot symbolen van al het kwaad uit heel de kosmos. Het
geluk en de voorspoed der christenen n.l. de verzoening met God, zou de
keerzijde zijn van dit ‘joodse kwaad’. Als straf voor de Godsmoord
zouden de joden nog eeuwenlang moeten ronddolen op aarde. Hieruit
vandaan is ook het antisemitisme ontstaan. Voor de christenen vervullen
de joden de rol van Kaïn die een teken kreeg, om eeuwig over de aarde te
zwerven als straf. Zónder de kruisiging en zonder de moord op Jezus

10

Mensenoffers

No. 553

door de joden, loopt echter wel de verlossing der christenen een groot
gevaar. De verzoening met God komt erdoor op losse schroeven te staan.
En wat dan?
Het christendom zal haar ideologie moeten laten varen, een ideologie die
gebaseerd is op een afschuwelijk mensenoffer, en op
het denkbeeld van een wraakgierige God die om
betaling vraagt vanwege het Hem aangedane leed.
De christelijke ideologie verschilt radicaal van die
van de Tenach, van het Verbondsboek. Volgens de
christelijke religie was er een mensenoffer nodig om
de wereld te redden, daar anders het mensdom in het
vagevuur zou zijn beland. De Rooms Katholieke
priester Jean Endes uit de 18e eeuw dacht er goed over na en
concludeerde het volgende:
‘God bepaalde dat Zijn Zoon onbeschrijfelijke brute en
afschuwelijke kwellingen moest ondergaan. En dat niet alleen, hij
zou ook de schandelijkste en meest wrede dood moeten sterven! O,
hoe streng is de wil van een Vader ten opzichte van Zijn Zoon! Hoe
vreemd en verschrikkelijk!
Uit: Goden, graven en mensenoffers, door Patrick Tierny. p.283-284
De ware zin en betekenis van de offers wordt in de Bijbel niet expliciet
uiteengezet. De offergedachte was oudtijds:
a. dat de zonde een smet was die weggestreken kon worden door middel
van bloed, o.a. op de deurposten en altaren te strijken
b. dat offers een magische onverklaarbare uitwerking hadden
c. dat men door middel van offers de Godheid tot gunsten kon bewegen
De ware God vraagt echter helemaal niet om zulke offers, zie:
Psalmen 51:17 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken
en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.
1 Samuël 15:22 Doch Samuel zeide: Heeft JHWH lust aan brandofferen, en
slachtofferen, als aan het gehoorzamen van de stem van JHWH? Zie,
gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen.
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Offers behoren dan ook niet tot het ware dienen van God, maar tot religie
als ideologie. Met offers dient (misleidt) men alleen zichzelf en de eigen
voorstellingen. Offers bewerken totaal niets bij God, alleen bij de mens
zelf. Zie onze brochure 503.
De koning Josia voerde grote
hervormingen door, zie 2 Koningen
23. Het kinderoffer-ritueel gold
voordien als het toppunt van
vroomheid, maar werd bij Josia tot
een taboe. Josia slaagde erin, samen
met de profeet Jeremia, om voor het
eerst in Israëls geschiedenis, het
mensenoffer uit te bannen. JHWH,
die men voordien zag als een
wraakgierige berggod, werd tot een
liefdevolle God onder Josia, die
Mensenoffer bij de Azteken,
mensenoffers haatte. De uitwendige
het ‘Heilig
Avondmaal’
waarbij
het hart
eruit wordt
mensenoffers waren toentertijd
gehaald, kennelijk voor de
weliswaar verdwenen uit het Huis
zonnediensten
van Juda, maar
innerlijk werd de menselijke ziel geofferd
aan een God die er een hel op na zou
houden voor de ongehoorzamen. Volgens de
joodse schrijver Hyam Maccoby hebben de
bijbelschrijvers met opzet de grote rol van
de mensenoffers verdoezeld. Hiervandaan
komt het dat veel in de joodse bijbel zich
keert of kant tegen de mensenoffers.
Het Verbondsboek, de Tenach en het gehele
Oude Testament bevatten een aanklacht
tegen mensenoffers, terwijl er juist wel
meerdere mensenoffers in vermeld staan.
Het Nieuwe Testament sluit hierop niet aan.
De christelijke evangelieboodschap druist in tegen het verbod van
mensenoffers, daar het in Jezus’-mensenoffer de verlossing van zonden
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meent te mogen zien. Er is een offercultus ontstaan rond de mythische
personage van Jezus, waarbij er geen gedegen historisch bewijs voor
handen is of hij ooit wel heeft bestaan. Via de ‘heilige commune’ en het
‘heilige avondmaal’ wordt in dit ritueel gestalte gegeven aan het
mensenoffer. Zie onze brochure over de sacramenten no.311.
Bij Paulus kreeg de term ‘uitverkoren’ een gevaarvolle inhoud.
Vrouwelijke slachtoffers bij rituele moorden van mensenoffers worden
ook ‘uitverkorenen’ genoemd. Men wierp het lot om de ‘uitverkorenen’
te vinden of aan te wijzen, en deze werd de ‘eerstgeboren uitverkorene
van JHWH’ genoemd. Een bloedige daad, zo geloofde men, zou tot
verlossing leiden.
Paulus was in joodse ogen een Sjamaan, die het van allerlei
oncontroleerbare, niet verifieerbare openbaringen moest hebben. Paulus
stelde het paasoffer en het offer van Abraham met Izaak voor als
mensenoffers in het Oude Testament, als of dat voorbereidingen zouden
geweest zijn voor het enige grote verlossingsoffer van Jezus. Paulus riep
hiermee de nieuwe christelijke religie in het leven.
In de mysteriegodsdiensten, o.a. de Attiscultus, de Mithras en Dionysus
culten, was er volgens W. Burkert in zijn boek Homo Necans, altijd
sprake van het doden van een slachtoffer en het opeten van diens lichaam
tijdens een commune. Hiervan is het
zogenaamde ‘heilige avondmaal’
afgeleid! Volgens kannibalen schijnt
mensenvlees zéér lekker te smaken. Er
bestond een oude wet dat niemand van de
kindermoorden de schuld kon krijgen,
omdat het niet de mens zelf, maar de
wolf in de mens was die tijdens een
ritueel de overhand kreeg en het
slachtoffer doodde. Dus niet de mens,
Spotprent. Berust het op waarheid?
maar diens hand of het mes was schuldig.
Niet de dader, maar de wolf was verantwoordelijk. De priester van
Mithras sprak bij het offer als volgt: ‘U hebt óns gered door uw bloed te
vergieten’. De Rooms Katholieke priesters bidden dit na: ‘Door uw bloed

13

Mensenoffers

No. 553

laat Gij ons leven’. De Protestanten: ‘Dit is het
bloed dat voor u vergoten is’.
De mensheid was in de oertijd op zoek naar
methodes en middelen hoe en op welke wijze
men o.a. het woeste klimaat of de ruwe natuur
kon beïnvloeden. Men zocht het in het hoogste
goed hetwelk men bezat, nl.. het eigen òf anderer
God als Vader zou met leven. In hun godsvoorstellingen dacht men dat
de goden net zo grillig en wisselvallig waren als
harde hand Zijn zoon
Jezus hebben verbrijzeld de natuur. De wortels van de hedendaagse
onder Zijn toorn over de religies zijn voortgesproten uit de stokoude
zonde, in de plaats van rituelen van deze oude natuurreligies. Het
ons, als vervanging,
christendom spant zelfs de kroon en heeft de
Borg en Middelaar.
cul tus r ondom het mens enof f er t ot
wereldgodsdienst verheven. Het christendom aanbidt het mensenoffer, en
meent daarin haar verlossing van zonden te
moeten zien. Daarmee
miskent het de alleen ware
God, JHWH, als Verlosser
van Israël. Men meent dat
er sprake kan zijn van
plaatsvervanging, naar
Romeins recht. Zie brochure 545.
Plaatsvervanging is onmogelijk, en Ezechiël 18 neemt hiertoe alle grond
weg.
Ook heden ten dage vinden nog mensenoffers plaats, waarbij wij nogmaals gezegd- het niet zullen hebben over de politieke wereldleiders,
die net zo gemakkelijk oorlog voeren en daarbij veel jonge mensenlevens
opofferen als kanonnenvlees aan de oorlogsgoden.
Wat er verder aan mensenoffers wordt gebracht door de
medicijnenmaffia laten we ook hier buiten beschouwing, want ook die
aantallen liegen er niet om. Dat de illuminati wereldwijd op geheime
plaatsen kinderoffers brengen is alom bekend, vooral een groep van de
machtigste top-illuminati, de Bohemian Grove, een mannenclub, brengen
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regelmatig kinderoffers, mogelijk ook volwassenen die ertoe worden
gebruikt. Jaarlijks worden er duizenden jonge kinderen o.a. in Amerika
door hen weggeroofd om door hen misbruikt en geofferd te worden. Zij
hebben in Monte Rio in Californië een 1100 ha grote campus. U kunt op
Internet er veel informatie over ophalen.

Zie: www.infowars.com/bg1.html
video.google.nl/videoplay?docid..
achtergeslotendeuren.punt.nl/index.php?...
Heeft niet de mens een strijd op aarde?
Wij hebben in deze studie gezien dat destijds de mensen een harde strijd
moesten voeren tegen de weerbarstige natuur. Zo niet, dan zouden ze
uitsterven. Men wist van de Annunaki-goden af, die op een andere
planeet woonden. Zij waren knapper en technisch meer ontwikkeld dan
de primitieve mens. Het welzijn van de mensen op aarde lag onder hun
controle, was in hun hand. Vandaar dat
de primitieve mens hen gunstig wilde
stemmen, om te overleven. Anderen,
waarvan de mens afhankelijk is om in
leven te blijven, dient men te respecteren.
Men offerde zelfs de jongere kinderen
aan deze goden op. Men kon maar beter
één kind of enkele kinderen offeren aan
de goden, dan dat de hele menselijke
soort zou uitsterven. Het was dus: één
voor velen.
Deze nuchtere overlevingsformule wist
Kajafas ook te gebruiken, door te zeggen
dat het nuttiger was dat er één zou
sterven, in plaats dat de Romeinen het
gehele volk zouden uitroeien, zie:
Johannes 11:50 En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens sterve
voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga.

Velen zouden overleven door er één op te offeren. De goden zouden dat
accepteren en de velen zouden voort mogen leven.
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Momenteel zijn in onze samenleving de rollen omgedraaid. Wij horen nu
geluiden dat de velen zullen moeten sterven voor de enkelingen!
Dus niet langer: één voor velen, maar velen voor één!
Die geluiden komen uit de hoek van de illuminati, die wereldwijd
vertegenwoordigt zijn in de politieke kringen, regeringen, koninklijke
families, top industriëlen, etc Zij komen er openlijk voor uit dat de aarde
niet langer de bevolkingsexplosies kan dragen, maar dat de mensheid
drastisch moet slinken van ruim 6 miljard naar ongeveer 500 miljoen
bewoners (dat is ongeveer 92%). Op de Georgian Guidstones in Amerika
staat het in 10 talen op een monument ingebeiteld te lezen.
http://www.moresureword.com/GAStones.htm
Deze illuminati zijn afstammelingen van de
oude ‘goden’, van de Annunaki’s, zoals
men ook in Genesis 6 kan lezen, de
Godszonen die tot de dochters der mensen
ingingen, waardoor reuzen en gedrochten
ontstonden, o.a. Nefilim. De zonverering
komt o.a. van hen af. Hun symboliek
spreekt boekdelen.
Er zijn een aantal boeken van dr. Joyce
Pughs, zie www.drjoyce.com
met belangrijke op de bijbel gegronde en Symbolen van de oude
zonnediensten
wetenschappelijke informatie.
http://thesop.org/story/art/2009/01/15/chase-von-interviews-dr-joye-jeffri
es-pugh.php

De bouwers van de Grote Piramide wisten waarom het ging, nl.. om de
opening van het 3e oog ter verlichting (illuminati)

De illuminati en hun culten, o.a. de ‘Third Eye Cult’, is een cult voor
Horus, Lucifer, Bafomet en Nachash. Lucifer wil orde uit chaos
voortbrengen. Vandaar dat de illuminati aansturen op chaos, grote chaos.
Op 9 september 2001 lieten
zij vliegtuigen op de WTCtorens los, waarin reeds
bommen waren geplaatst,
wat een mensenoffer van
ruim 3000 opleverde. Deze
satanisten hebben een actief
3e oog, de pijnappelklier.
Het 3e oog is de zetel der
ziel, en men kan het laten
o p e n e n
d o o r
Lucifer/Bafomet, waardoor
men z’n ziel overgeeft aan
de boze machten en geboeid Bilderberger Trix en Bush gaan al lachende langs
is om zijn wil te volbrengen. hun mensenoffers tbv de Nieuwe Wereld Orde
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Het 3e oog werkt als een soort zend- en ontvangststation. Nu is het zo
gelegen dat gevallen engelen zich kunnen dé-materialiseren en
materialiseren. Demonen kunnen dat niet. Demonen stammen af van de
gevallen engelen die zich vermengden met de dochters der mensen,
Genesis 6, waaruit reuzen en gedrochten voortkwamen. Deze stierven
lichamelijk, maar hun geesten stierven niet en zwierven rond, zoekend
n a a r
e e n
menselijk lichaam
om daar in te
kunnen trekken.
Demonen hebben
een mens el i j k
lichaam nodig om
zich actief te
k u n n e n
manifesteren. Zij vormen dan de zogenaamde ‘Reptilians en Gray’s’. Zij
willen het Godsplan met de aarde en mensen verstoren, door een namaakMessias te laten opstaan, die de mensheid op een dwaalspoor zal zetten.
Zij bezitten grote technologische kennis en kunnen het 3e oog bij mensen
van buitenaf openen, waardoor ze hun ziel verliezen aan Lucifer/satan.
Deze mensen bezitten daarna zelf niet meer de controle over hun geest en
lichaam, maar worden gestuurd. Alleen het aanroepen van de Naam van
JHWH maakt vrij en verdrijft deze demonen. Er zijn verschillende semiwetenschappers als David Icke, Alex Jones, Maxwell Jordan en anderen
die over deze kwestie goede informatie verstrekken, maar geen compleet
beeld tonen. Zij gebruiken jammer genoeg niet de Bijbelse
Godsopenbaring uit het Verbondsboek. Dat doet dr. Joyce Pugh wel.
Moderne mensenoffers
Aan onze mobiliteit offeren wij dagelijks slachtoffers op. Dat is jaarlijks
een behoorlijk groot aantal. Het hoort er nu eenmaal bij, zegt men. Wij
denken dat het oude mobiliteitspatroon (paard en wagen en trekschuit) uit
de tijd is. Wij bewegen ons momenteel met hoge snelheden over land,
water en in de lucht. Dat kost nu eenmaal offers, en wie daartoe
‘uitverkoren’ zijn hebben pech. Verder offeren wij aan de abortus-goden
grote aantallen foetussen. Aan de medicijnenmaffia offeren wij jaarlijks
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miljarden, waardoor we al zieker worden, want gezonde mensen leveren
hun geen geld op. De vergrijzing kost handen vol geld, en wij offeren de
ouderen eraan op door hen te korten op hun pensioenen en verzorging.
Door de technologische ontwikkelingen zijn de massavernietigingswapens sterk uitgebreid, zodat er met weinig moeite grote
aantallen mensen kunnen worden ‘geruimd’. Als men het nodig vindt bij
een bepaald virus onder de beesten ruimt men
massaal honderdduizenden gezonde dieren op,
wat een groot offerfeest voor de slachters
inhoudt. Wij hebben dat gezien tijdens de MKZ,
Vogelgriep en Geitenziekte - Q-koorts. Om Japan
de vrede af te dwingen wierp Amerika 65 jaar
geleden twee atoombommen op Hiroshima en
Nagasaki, terwijl Japan reeds capituleerde. De
piloot ging vooraf wel even in gebed tot de lieve
heer, alvorens hem dit grote mensenoffer aan te
bieden. Duizenden jaren lang kon men de
weerbarstige weergoden niet bij de hoornen vatten, maar daarin is
verandering ten goede gekomen, vinden de illuminati, en zij spelen hun
spel met HAARP, CERN en de chemtrails elke dag opnieuw. De
moordende zelfzuchtige concurrentiestrijd van de multinationals slokt
alle kleine bedrijfjes op. Zij willen een non-coöperatieve samenleving, de
Nieuwe Wereld Orde, waarin zij de dienst uitmaken en wij hun werkbijen
zijn. Verder heeft het verbod op marihuana miljoenen mensen onnodig
van pijn en ziekten vroegtijdig laten sterven. JHWH heeft in de eindtijd
Zelf een zeer groot slachtoffer bereid, zie o.a. Jesaja 34:2-6.
Het kwaad straft zichzelf en JHWH helpt het een handje daarbij. Het
Edom-Kaïn-adderengebroed zal totaal van de aardbodem verwijderd
worden. De aarde wordt thermisch gereinigd, zoadat al het gespuis der
satanisch geïnspireerde geheime genootschappen niet meer gevonden zal
worden op aarde. Jeremia 46:40, Ezechiël 39:19, Zefanja 1:7-8.
Jesaja 34:6 Het zwaard van JHWH is vol van bloed, het is vet geworden
van smeer, van het bloed der lammeren en der bokken, van het smeer der
nieren van de rammen; want JHWH heeft een slachtoffer te Bozra, en
een grote slachting in het land der Edomieten.
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Het was Kaïn die
gelijktijdig met Abel
een offer bracht. Het
offer van Kaïn werd
afgewezen door
JHWH, waarna Kaïn
Abel als mensenoffer
bracht, waarin zijn
wáre natuur te
voorschijn kwam.
Het was Ezau die aan
Izaak een offermaal
van het wild wilde brengen om de eerstgeboorte in ontvangst te nemen.
Rebekka kwam achter dit snode plan en bereidde een offermaal uit de
kudde en liet dat Jakob in naam van Ezau aan Izaak brengen, waarna hij
de eerstgeboorte (zegen) ontving. Dit zette kwaad bloed bij Ezau, waarna
hij het Jakob betaald heeft gezet, door honderdduizenden van zijn
onschuldige nazaten om te brengen, o.a. via de Inquisitie,
volkerenmoorden (genocide), abortus, etc. Het is JHWH die het Kaïn en
Ezau zal vergelden met Zijn wraak. Het vrouwenzaad zal de kop van het
Nachash- (slangen) zaad vernietigen. JHWH zal het onschuldig vergoten
bloed van het vrouwenzaad wreken op het slangenzaad, vanaf Abel tot nu
toe. Dat bloed roept tot JHWH om wraak, Genesis 4:10-11.
De wáre offers die Gode behagen
In het apocriefe boek ‘De Odes van Salomo’ staat het volgende in
hoofdstuk 20, over wat de wáre offers aan JHWH inhouden:
vers 4. Het slachtoffer voor JHWH is rechtvaardigheid, en zuiverheid van
hart en lippen.
5. Offer jouw nieren vlekkeloos, en het moet niet zo zijn dat jouw
ingewanden de ingewanden van een ander kwellen. Het moet ook niet zo
zijn dat jouw ziel een ander z’n ziel kwelt.

In het Oude Testament lezen wij ook over wat de wáre offers aan JHWH
inhouden:
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Psalmen 51:17 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een
gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.
Zie over mensenoffers: Leviticus 18:21,
Deut.18:9-16, 2Kronieken 17:17 en 23:10, Jeremia 32:26-35.

Het Kindoffer
In het Reformatorisch Dagblad van 13-09-2010 stond het artikel:
‘‘Kindoffer als koninklijke plicht’’, naar aanleiding van een
tentoonstelling in het Rotterdamse Wereldmuseum over de Inca’’s,
Capac Hucha, die te zien is tot en met 14-11-2010, Willemskade 25,
Rotterdam.
Vooraf ter verduidelijking enkele citaten uit de krant, tekst Aad van
Toor:
1. Mensenoffers wekken afschuw op, maar
spreken evenzeer tot de verbeelding. Binnen
onze cultuur zijn ze nauwelijks te begrijpen.
Maar binnen de Incacultuur waren ze
vanzelfsprekend, zelfs "Capac Hucha", plicht
van de koning. En voor het slachtoffer is het
een eer om te sterven en boodschapper te zijn
tussen de godenwereld ‘‘boven’’ en de
mensenwereld ‘‘beneden’’.
2. Kinderen die worden uitgekozen tot kandidaat-offer komen vanuit het
gehele Incarijk naar de hoofdstad Cuzco, de navel der wereld. Een jaar
lang worden ze voorbereid tot Capa Hucha’’s en met veel respect
behandeld. Ze krijgen een overdaad aan voedsel. Vanwege hun status
krijgen ze speciale kleding. Dan -als het jaar voorbij is- gaan ze op reis.
Vanuit Cuzco reizen ze naar een van de vier delen van het rijk; zonder
omwegen, in rechte lijnen, die symbool staan voor het bloed dat de
Incakoning wast. Aangekomen op de heilige plaats, de grens van het
dodenrijk, wordt het kind geofferd. Soms gedood, soms gedrogeerd
achtergelaten. Na een offerritueel wordt het meisje volgens de
overlevering een orakel en communiceert zij met priesters, die haar
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boodschappen over het heden, verleden en de toekomst weer doorgeven
aan de koning.
In het wereldmuseum start men bij een crucifix, waarmee men het ‘‘offer
van Christus’’ plaatst in de traditie van mensenoffers. Dit offer zou
echter ultiem en uniek zijn, daar het een zelfofferande betrof, die kracht
bewerkte tot vergeving van zonden (Calvijn). In de oude
verzoeningsoffers leefde de gedachte dat de dood tegennatuurlijk was, en
sterven voortkwam uit een daad van vijandschap, en de gestorvene wraak
eiste of verzoening met de goden. Tot zover de citaten uit het
krantenartikel.
Bij het lezen van het krantenartikel is het goed te weten dat in het leven
der oude cultuurvolkeren het mensenoffer de essentie vormde van hun
religie. Voor de Maya’’s was o.a. bloed het cement van hun religie. In de
wereldbestseller van Patric Tierny ‘‘Goden, graven en mensenoffers’’, is
heel veel te lezen over de mensenoffers, ook wat erover in de Bijbel
geschreven staat. Algemeen gaat men ervan uit dat het mensenoffer in de
Bijbel wordt gesteund, doordat God Abraham zou verzocht hebben zijn
zoon Izaak te offeren. Hier vanuit belijdt de christelijke kerk dat
enerzijds God Zijn eigen Zoon offerde aan een kruis ter verzoening voor
de zonden der mensen, anderzijds dat de Zoon Zichzelf vrijwillig offerde.
Jezus zou -net als de Incakinderen- daartoe door God zijn afgezonderd en
er op voorbereid. Als beloning zou Hij de uitverkorenen krijgen als
Gemeente.
Hoe wij het ook wentelen of keren, het mensenoffer is en blijft een
afschuwelijke vorm van moord. De van de heidenen afkomstige
grondgedachte in het mensenoffer is, dat de dood van één, aan velen het
leven laat en geeft. Het bloed van het slachtoffer zou in levengevend en
reinigend water veranderen. Bij langdurige droogte werden er dan ook
mensenoffers gebracht, om van de goden regen af te smeken. Ook het
christelijk geloof berust op de basis van de plaatsvervanging van één
voor velen. Hoe afschuwelijk en weerzinwekkend een mensenoffer
vandaag de dag bij ons ook overkomt, evenwel belijdt het gehele
christendom er de verlossende kracht van voor onze zonden. Die kracht
zou van God afkomen en verworven zijn door middel van het
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mensenoffer ter afbetaling van onze schuld. Het is en blijft daarbij wel hoe tegenstrijdig- dezelfde God die in Zijn Wet van ons eist om niemand
te doden, Exodus 20:13, maar die wél Zijn eigen Zoon liet doodmartelen,
omdat Hij kennelijk met Zichzelf in de knoop lag over de zonden van ons
mensen. De vraag hierbij is, of God als Schepper van hemel en aarde in
Zichzelf te kampen kreeg met tegenstrijdige rechtsgevoelens, waarvoor
Hij geen andere oplossing kon bedenken dan deze, om zelfs tegen Zijn
eigen Wet is Zijn enige Zoon te laten vermoorden. De Zoon zou Zelf in
deze oplossing vrijwillig hebben toegestemd. De wraakgevoelens in God
over onze zonden zouden slechts geblust kunnen worden door middel van
het geven van een allerafschuwelijkst God-mensenoffer. Wanneer wij
Jesaja 57:5, Jeremia 7:22, Psalm 51:17 en 1Samuel 15:22 lezen, zou God
hier vervolgens dan niet in tegenspraak met Zichzelf zijn, door offers af
te wijzen?
De grondgedachte van bijna alle oude natuurreligies is: ‘‘Wie de dood
vermoordt, brengt nieuw leven!’’ De vraag hier is, in hoeverre verschilt
het christendom in deze van de oude natuurreligies? Mensenoffers zijn in
de Bijbel niet vreemd, zie Numeri 5:24, Exodus 32:30-35, Jozua 7,
Richteren 11:29-31, 2Samuel 21:1-9, Jesaja 57:5. Denk aan de Moloch en
het dal Hinnom, zie Jeremia 7:31, 19:6, 2Koningen 16:3, 17:17, 21:6.
Koning Josia was een groot hervormer, 2Koningen 23, die er -samen met
de profeet Jeremia- in slaagde voor het eerst in Israëls geschiedenis het
mensenoffer uit te bannen. Voordien gold ook in Israël het kinderofferritueel als toppunt van vroomheid!
De vraag is of God, om onze zonden te vergeven, onschuldig bloed eiste
en dat heeft laten vloeien? Vervolgens, wat verschilt deze bloed-gedachte
van die der Inca’’s en die der heidenen? Wanneer wij in het Oude
Testament lezen hoe God ons de zonden vergeeft, is er dan ook sprake
van een bloedig mensenoffer dat daartoe vereist zou zijn? Zie o.a. Micha
6:6-8 en 7:18, Jesaja 1:18-20, 43:25, 44:22, Psalm 86:5, 103:2-12
Wij zingen wel zo gemakkelijk zonder na te denken Psalm 32:3
(berijmd), waaruit blijkt dat het gaat om schuldbelijdenis, waarna
vergeving:
‘‘k Bekend, o Heer, aan U oprecht mijn zonden,
‘‘k verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden,
maar ik beleed, na ernstig overleg,
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mijn boze daan; Gij naamt die gunstig weg.
Dies zal tot U een ieder van de vromen,
In vindenstijd met ootmoed smekend komen, etc.
In aansluiting op het artikel over kindoffers is het goed om het artikel van
professor dr. J. Hoek te lezen in het Reformatorisch Dagblad van 11-092010: Weerwoord, antwoorden op vragen over het christelijk geloof.
Volgens Hoek is heel de drie-eenheid intens betrokken bij de verzoening.
De vraag die besproken wordt is: Hoe kon God liefde zijn, als Hij Zijn
eigen Zoon zo behandelt?
Volgens Hoek berust het op een misverstand die de klassieke christelijke
leer van de verzoening bij mensen oproept in onze tijd, door deze vraag
te stellen. Hoek acht het een karikatuur te zijn van mensen die de Vader
als Rechter zien, die niet bereid is om iets te doen tot behoud van de
zondaar. Er tegenover zien zij de Zoon vol liefde voor verlorenen, die
Zichzelf offert. In heidense religies vindt men dezelfde voorstellingen,
aldus Hoek, waar er altijd sprake is van drie partijen: een slachtoffer, een
schuldige die het offer brengt, en een eisende God die het offer ontvangt.
Er moet een onschuldig slachtoffer worden gedood, terwille van
schuldigen, om de gunst der goden. Volgens Hoek is het in het Evangelie
der verzoening binnen de drie-eenheid niet de Vader die van buitenaf
overgehaald moet worden om genadig te zijn. Nee, het initiatief van
behoud gaat van Hemzelf uit. Verzoening gaat volgens Hoek allereerst
van God uit en is vervolgens op God gericht. De Zoon is daarbij geen
willoos slachtoffer, maar Zelf als Middelaar uitvoerder van het
goddelijke plan (ergo een zelfmoordenaar of kamikaze?). Verzoening
geschiedt dan niet namens God, maar door God Zelf. God Zelf is bereid
in Zijn Zoon tot het uiterste te gaan en af te dalen in de helse
verschrikkingen (het mensenoffer). Vanuit de belijdenis der drie-eenheid
kunnen we staande houden dat God tegelijkertijd boven het lijden staat
en -in Christus- vrijwillig in de baaierd van het lijden is ingegaan. We
staan hier voor een diep mysterie, aldus Hoek. God duwt, volgens Hoek,
niet iemand anders in de afgrond, maar daalt er Zelf in neer om vijanden
te redden van het welverdiend oordeel.
Wij zien dat uiteindelijk ook Hoek -en daarmee het gehele christendom-staat voor een diep en onpeilbaar mysterie, waarin blijkbaar geen verschil
bestaat tussen de heidense mysterie-religies en het christendom. Ook de
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heidense religies gaan veelal uit van een drie-in-één godheid om het
mysterie enigszins doorzichtelijk te maken. Denk aan Osiris, Isis en
Horus.
De vraag hierbij is waarom de christelijke kerk mysteries nodig heeft als
fundament om daarop haar ‘‘heilsfeiten’’ te bouwen, terwijl er in
werkelijkheid van feiten geen sprake is? Men kan maar moeilijk een
mysterie een feit noemen, of wel? Waarom maakt de christelijke kerk het
zich al eeuwenlang zo moeilijk en ingewikkeld? Wij lezen toch in het
Oude Testament hoe eenvoudig God is en hoe mild Hij de zonden
vergeeft aan hen die hun zonden oprecht belijden? Daarbij zijn geen
mensenoffers en mysteries nodig, en daarbij is God niet in tegenspraak
met Zichzelf. Er is dan ook bezinning nodig en een diepgaand onderzoek
naar het wérkelijke fundament van het ware geloof!
Kindoffer als koninklijke plicht bij de Inca’’s, versus Jezus-mensenoffer
als Goddelijke plicht bij het christendom?
In brochure 561 komt een vervolg.

