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Inleiding

Deze brochure bevat een onderzoek naar de tot standkoming van het

zogenoemde ‘Nieuwe Testament’.  Er wordt gezocht naar antwoorden

op waarheidsvragen die voor sommige instellingen of personen pijnlijk

zijn. Voor pijn en de reacties als koorts erop hoeven wij niet bang te

zijn. Wij gaan geen pijn bestrijden in deze brochure, maar zoeken naar

werkelijke genezing door oorzaken op te sporen, en niet slechts de

symptomen te bestrijden.

 

Jezus behoefde geen Nieuw Testament

Gelovigen die de Bijbel en de Bijbel alleen (sola scriptura) aanvaarden

als uitgangspunt van hun geloof, of sterker, de Bijbel beschouwen als

hun geloofsbelijdenis, zien zich bepaald bij een wezenlijk probleem.

Dat probleem behelst het feit dat de Bijbel bestaat uit twee op zichzelf

staande afdelingen: Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. 

De vraag is hoe men in dit verband de begrippen oud en nieuw verstaat.

Bedoelt men bijvoorbeeld dat het Nieuwe Testament in de plaats is

gekomen van het Oude Testament? Bedoelt men dat het Nieuwe

Testament de vervulling of, zoals sommigen beweren, de verklaring is

van het Oude Testament? Of zou het begrip nieuw kunnen worden

opgevat als ‘hernieuwd’? 

Wie weet dat de benaming Oude Testament staat voor het Oude

Verbond, dus voor het Verbond van God met Abraham dat werd

bevestigd met het volk Israël, beseft hoe belangrijk in dit verband de

verklaring is voor de begrippen oud en nieuw.

Het valt niet te ontkennen dat, wanneer wij uitgaan van de twee eerste

geschriften (brief aan de Galaten van Paulus en de brief van Jacobus)
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van het later door de kerk samengestelde Nieuwe Testament, er direct al

een cruciaal verschil van mening woekert in de vroege gemeenschap

van de volgelingen van Jezus.  Wat blijkt uit deze beide epistels?

Jacobus, de broer van Jezus, houdt vast aan het absolute gezag van God

en zijn verbondsvoorschriften (wet). Paulus stelt de persoon van Jezus

echter als uitgangspunt van de door hem verkondigde ‘nieuwe’ religie.

Jacobus houdt vast aan het verbond van God met Israël

en legt het accent bij het gestalte geven aan het

Koninkrijk van God in het persoonlijke leven. Paulus

daarentegen legt het accent bij een ‘nieuw’ verbond in

het ‘verzoenende bloed van Jezus’ en bij het gestalte

geven aan het ‘lichaam van Christus’ (de kerk). Met

deze religieuze ‘creatie’ scheidde Paulus de aanhangers

van zijn boodschap definitief van het verbondsvolk

Israël. 

De brief van Jacobus valt opmerkelijk uit de toon met de rest van de

geschriften van het Nieuwe Testament. Het mag een wonder heten dat

de samenstellers van het Nieuwe Testament in de vierde eeuw (325

n.Chr., Concilie van Nicea) de brief van Jacobus hebben geselecteerd,

hetgeen pleit voor de authenticiteit van de brief. Daar is echter een

goede reden voor. Geschiedkundig staat het namelijk vast dat Jacobus

meer dan dertig jaar de ‘rechtvaardige leermeester’ is geweest van de

gemeenschap der Nazoreeërs (zie ook Handelingen 24:5) te Jeruzalem.

Zoals is af te leiden uit de geschriften was Jacobus als ‘leider’ van de

gemeenschap aangesteld door Jezus zelf (zie ook Evangelie van

Thomas, uitspraak 12). Jacobus stond dus in het volste vertrouwen van

zijn broer Jezus. Desondanks verschilde Paulus, die zich beroept op een

visioen van Jezus, principieel van mening met Jacobus betreffende het

geloof. De verschillen van inzicht liepen zo uiteen dat Paulus ter

verantwoording werd geroepen te Jeruzalem. Helaas heeft deze

kerkelijke vergadering te Jeruzalem (zie Handelingen 15), onder leiding

van Jacobus, uiteindelijk geen eenstemmigheid gebracht. Althans,

Paulus hield vast aan zijn visie en verkondigde die met verve en succes

onder de ‘heidenen’. 

De grote aanwas van ‘hellenistische christenen’ leidde ertoe dat binnen

de ‘christenheid’ de ‘Joodse christenen’ niet langer meer de kerngroep
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 Jacobus

vormden. Sterker, “hun naam kreeg in de hellenistische kerk een

onzuivere klank: ze bleven de wet te hoog stellen, ontkenden Jezus’

geboorte uit de maagd Maria en verwierpen Paulus’ gezag”(Dr. Otto J.

de Jong, Geschiedenis der Kerk, Callenbach-Nijkerk, p.19).

Het verschil van opvatting tussen Jacobus en Paulus heeft verstrekkende

gevolgen gehad. De gemeenschap te Jeruzalem bleef uiteraard trouw

aan  het Verbond van God met Israël, dus aan de beginselen van het

Koninkrijk van God. Men koesterde echter het ‘hernieuwde’ (verdiepte)

inzicht  betreffende het Verbond zoals verkondigd door Jezus en

bevestigd door zijn voorbeeldige leven dat daarvan getuigenis gaf. In

feite had Jezus, en in diens voetspoor

Jacobus, niets toe te voegen aan het

Verbondsboek zoals dat destijds, bij

Gods verschijning aan Mozes op de berg

Horeb (Exodus 20-23), ten aanzien van

het Volk Israël is opgesteld (zie

Deuteronomium 4:1-2). Dat is

waarschijnlijk ook de reden waarom

Jacobus geen ‘evangelie’ heeft

geschreven, terwijl hij degene was die

bij uitstek over het leven van zijn broer had kunnen schrijven. Kennelijk

ging het bij Jacobus niet zo zeer om de persoon van zijn broer Jezus

maar veeleer om het Verbond van God en diens Koninkrijk. 

En dit nu is het grote probleem bij de beoordeling van het Nieuwe

Testament. Want buiten Jacobus zijn vrijwel alle schrijvers van de

geschriften, die samen het Nieuwe Testament vormen, ‘volgelingen’

van Paulus. Zij hebben dus over het leven en de verkondiging van Jezus

geschreven overeenkomstig de inzichten en standpunten die Paulus hun

had verkondigd.

Dat Jacobus bijvoorbeeld geen weerwoord biedt aan de evangeliën komt

omdat de evangeliën pas zijn geschreven na de dood van Jacobus.

Desondanks wordt het standpunt van Jacobus echter voldoende belicht,

zowel in het boek Handelingen als in zijn eigen brief gericht aan de

stammen van Israël in de verstrooiing.  

De evangeliën zijn ‘sowieso’ geen geschiedkundige verhandelingen

over het leven van Jezus. Het zijn religieuze geschriften die de
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prominente plaats van Jezus en zijn bijzondere status willen aantonen

ten behoeve van de zich sterk uitbreidende ‘hellenistische’ kerk. 

Wie tot een juist inzicht wil komen met betrekking tot het leven en de

verkondiging van Jezus moet zich realiseren dat de geschriften van het

Nieuwe Testament in feite mede een reflectie zijn van het inzicht en de

standpunten van Paulus. Dat hoeft echter geen bezwaar te zijn. Zelfs aan

de hand van die ‘enkele’ brief van Jacobus kan men de wezenlijke

inhoud van Jezus’ verkondiging van het Koninkrijk achterhalen. En dat

des te meer als men bedenkt dat Jezus’ verkondiging van het Koninkrijk

in harmonie was met de wet en de profeten (Matteüs 5:17-20; 22:34-40,

etc). Wie de evangeliën leest en rekening houdt met de ‘paulinische

accenten’, die men kan herkennen aan de hand van de uiteenzettingen

van Paulus in zijn brieven, krijgt zonder mankeren een zuiver beeld van

de boodschap van Jezus. En die boodschap is dat men dient vast te

houden aan het  Verbond van God met Israël en dat men persoonlijk

verantwoordelijk is het Koninkrijk van God gestalte te geven in het

eigen leven. De vraag rest of er bij Jezus sprake is van een ‘nieuw’

verbond of in feite sprake van een ‘hernieuwing’ (verdieping) van het

enige verbond?

Helaas moeten we constateren dat bij het bestuderen van de

ontwikkelingen aan het prille begin van het ‘christendom’ men wordt

bepaald  bij een betreurenswaardige scheiding der geesten. Het gaat,

kort gezegd, om de scheiding tussen het ‘Koninkrijk van God’ en

Paulus’ ‘lichaam van Christus’, tussen Israël en de kerk.

N. Kooren 

  

Het zogenoemde "Nieuwe Testament’

Jezus behoefde geen Nieuw Testament. Jezus heeft geen woord

geschreven, dan éénmaal in de aarde, bij de doofstomme die genezen

werd. Indien er een Nieuw Testament had moeten komen, zou Jezus wel

een en ander hebben geschreven. Het is de vroege christelijke kerk die

het nodig achtte een boekreligie te stichten.

De naamgeving aan een aantal bijbelboeken die toegevoegd zijn aan de

bestaande boeken van de Torah, de psalmen en profeten, gaf men de

naam ‘Nieuwe Testament’, en de tegenstelling ervan is dan het ‘Oude

Testament’.  Een testament is echter een laatste wil met betrekking tot

o.a. nalatenschap. De naamgeving Oud- en Nieuw Testament is daarom
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1
Het Evangelie van Issa, door P.G. van Oyen, ISBN-13: 978-90-76392-44-8

misleidend en onjuist.  Men kan beter

spreken van het ‘Verbondsboek’, en ook

niet van het Nieuwe Testament als

‘Nieuw Verbond’, want dat is het niet.

Het gaat steeds om het ene Verbond van

JHWH met Israël. Dat verbond werd

weliswaar geschonden door Israël, doch

hersteld door JHWH. 

Teksten van het Nieuwe Testament zijn

door de kerkvaders in de eerste drie

eeuwen na Christus vanuit hún

dogmatische visie sterk ingekleurd. Dan

spreken wij nog niet eens over wat er met

het Nieuwe Testament is gebeurd en wie

er het leeuwendeel van heeft geschreven en met welk doel, zie brochure

over C. Piso, no.368.

Er bestaat een historisch document over Jezus, wat in de Pali-taal

geschreven is, wat verwant is aan het Sanskriet. Het document draagt de

naam: Het evangelie van Issa1. Het zou in het jaar 3 of 4 na Jezus’ dood

zijn geschreven. Wij moeten bedenken dat er toen reeds lange

handelsroutes bestonden, waar handelaren langs reisden met hun

handelswaren. Eén van die routes draagt de naam ‘Silk-route’, de zijde-

route. De routes liepen o.a. vanaf het Middellandse Zee-gebied tot

China, via Tibet. In de Tibet stond Jezus bekend als Issa, de heilige Issa,

een donkerkleurige of zwarte. In het Vaticaan zouden 63 boeken zijn die

over het onderwerp ‘Jezus in India’ handelen. Jezus zou in India tussen

zijn 12e en 30e levensjaar een hogere opleiding hebben ontvangen, en

wel in de plaats Jagannath. Of het document authentiek is weten wij

niet. Wij kennen tot nog toe geen enkel betrouwbaar buiten-Bijbels

historisch feit of document, wat onweersprekelijk het bewijs levert van

het bestaan van Jezus. Er zijn ook verschillende rapporten en akten

bekend van Pilatus, maar zelfs de christelijke kerk heeft niet één van

deze geschriften als echt erkend.  In het zogenoemde Nieuwe Testament

staan de vier evangeliën, waarvan er niet één helemaal overeenstemt
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  Issa in het Vaticaan, is een

kleurling

met de anderen. Sommigen zijn met elkaar in flagrante tegenspraak. Er

zijn verschillende documenten uit de tijd van de vroege christelijke kerk

en concilies, die verborgen en of vernietigd

zijn, die over Jezus zouden handelen. Er is

ook geen enkel betrouwbaar historisch bewijs

dat de apostel Johannes -en ook de anderen

apostelen- bestaan heeft, en dat hij de

schrijver zou zijn van het evangelie van

Johannes. Uit de ongeveer 100 bestaande

evangeliën heeft de kerk er vier gesorteerd

die betrouwbaar zouden zijn. De eerste drie

evangeliën zouden synoptisch zijn, dat is: met

elkaar in overeenstemming. Helaas, die

overeenstemming is succesvol aanvechtbaar.

Zo worden er in de drie evangeliën

verschillende paasdata’s genoemd, waarvan

er niet één dezelfde is. Tegen het jaar 180 is

het 4e evangelie (dat van Johannes) zo goed als zeker door theologen

opgesteld, dit om de theologische tekortkomingen van de andere drie

evangeliën glad te strijken.  Veel later zijn door pausen en Karel de

Grote de evangeliën opnieuw gecorrigeerd. Men moest de ‘heilige

geschriften’ wel aanpassen aan de kerkelijke dogma’s, daar de meeste

oorspronkelijke geschriften in tegenspraak waren met de dogma’s. Het

was alleen de kerk (clerus) die de dogmatisch gewijzigde wil van God

aan het volk voorschreef, terwijl het volk in onwetendheid diende te

blijven van de werkelijke wil van God. 

De evangeliën zijn dan ook bronnen van fouten en misleidingen. 

Nicea 325

In het jaar 325 werd te Nicea het eerste concilie gehouden, waar 2048

veelal ongeletterde bisschoppen (meest kleurlingen) kwamen om over

de godheid van Jezus te stemmen. Keizer Constantijn legde deze

bisschoppen echter de godheid van Jezus op, door te dreigen dat de

ontkenners ervan verbannen zouden worden. De zogenaamde

meerderheid werd gevormd door 318 bisschoppen, die allen afgodische

visbek-mijters op hun hoofden droegen. De minderheid bestond aldus

uit ongeveer 1730 bisschoppen. Dus een niet zo erg democratische
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                Het concilie van Nicea 325 met 318 goedgemutste bisschoppen

handeling. Na de dreiging van Constantijn om de tegenstanders te

verbannen, bleven er toch nog 22 bisschoppen (later nog 11) over van

de 318 die eveneens de godheid van Jezus bleven ontkennen, waaronder

Arius. 

Volgens Wikipedia:
Het Eerste Concilie van Nicea in 325 wordt het eerste oecumenisch concilie

genoemd. Het werd bijeen geroepen door keizer Constantijn de Grote, tijdens

het pontificaat van Paus Silvester I en was een samenkomst van 318

bisschoppen. Hier werd de officiële leer van de toenmalige Kerk en van de

latere Rooms-Katholieke en Oosters-orthodoxe Kerken vastgelegd.

De definitie van de Godheid van Christus. 

De eenheid en gelijkheid in wezen van de Zoon met de Vader. Tegen Arius, die

de Godheid van Christus verloochende.

De voornaamste aanleiding tot bijeenroepen van het concilie was de onrust

ontstaan door de leer verspreid door Arius. Hier kwam het hart van de

Geloofsbelijdenis van Nicea tot stand, die echter pas later tijdens het Concilie

van Constantinopel I 381 werd neergeschreven en aangevuld. Deze

geloofsbelijdenis steunt onder meer op de verzoeningsleer van Irenaeus, en

aldus het geloof in de erfzonde, en het geloof in één God. Het Oude Testament

werd niet verworpen en de God van Jezus werd gelijkgesteld aan de God van
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Constantijn met de tekst

van de geloofsbelijdenis

van Nicea

het Oude Testament, JHWH. De goddelijke natuur van Jezus werd opnieuw

bevestigd, en het idee van Jezus als hoogste schepping, zoals het Arianisme

beweerde, werd verworpen. Pas door het Concilie van Constantinopel I werd

ook de 'status' van de Heilige Geest als derde persoon van God vastgesteld,

waarmee de christelijke leer van de triniteit voor altijd werd vastgelegd.

Op het concilie speelde Athanasius (de latere bisschop, maar toen nog diaken

onder bisschop Alexander van Alexandrië) een belangrijke rol bij de bestrijding

van het Arianisme. Op zijn voorstel werd de Griekse term 'homo-oesios' (= van

hetzelfde wezen) voor de natuur van de Zoon ingevoerd, om de wezenseenheid

van God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus tot uitdrukking te brengen.

Slechts twee bisschoppen weigerden het besluit te ondertekenen. Drie anderen,

onder wie Eusebius van Nicomedië, maakten een reserve, waarover nog een

halve eeuw gestreden zou worden. Het "geloof van Nicea" zou de dogmatische

referentie blijven voor alle andere concilies van de oude kerk.

Tijdens dit concilie werd ook de datum van Pasen vastgelegd, om de reden dat

men vooral die "afschuwelijke Joden" niet wilde volgen. Het werd: de eerste

zondag ná de volle maan ná de lente-equinox. Christenen die vasthielden aan de

joodse berekeningswijze werden quartodecimanen genoemd.

Daarnaast werd de erenaam patriarch toegekend aan de vier bisschoppen van de

belangrijkste steden in het christelijk Romeinse Rijk: Rome, Antiochië,

Alexandrië en Jeruzalem. (Tot zover Wikipedia)

Keizer Constantijn liet in Nicea de bisschoppen

‘kiezen’ over de godheid van een zekere rabbi

Jezus en diens tweelingbroer Judas Khrestus. Er

stemden aanvankelijk 161 bisschoppen voor, en

157 tegen.  Na een langdurig en fel debat stemde

dus een kleine meerderheid van 161 bisschoppen

voor rabbi Jezus en Judas Khrestus, die beiden tot

God werden verheven. Men volgde hetzelfde

voorbeeld van de keizers, die vergoddelijkt

werden. Hun begrafenissen werden gedramatiseerd

en in scène gezet, als of ze stierven en na 3

nachten en 3 dagen weer opstonden, wat wees naar

de zonnewende van 21 tot 25 december. De

tweelingbroers hadden Mariamne als moeder, en Tiberius ben Panthera

als vader. De broers waren in de Esseense gemeenschap opgenomen en

werden ‘khrists’ genoemd, dat betekent ‘gezalfden’.  Rabbi Jezus was in
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 Keizer Constantijn tijdens het voorlezen van de geloofsbelijdenis rondom het heilige boek

Egypte ingewijd in de hoogste graad, die gelijk staat aan de 33e graad

der latere vrijmetselaren. Daarna is rabbi Jezus gehuwd met Maria

Magdalena en nog twee andere vrouwen. Degenen die ingewijd werden

in de oude mysteries werd een eed afgenomen dat zij nooit en te nimmer

de geheimen van de mysteries naar buiten zouden brengen. Hun werd

daarna een test afgenomen die 40 dagen duurde.

Constantijn voegde daarna deze twee vergoddelijkte personen samen,

waaruit de naam Jezus - Christus naar voren kwam. Nadat de ceremonie

van de vergoddelijking gereed was, werd Jezus Christus de ‘zaligmaker’

genoemd. Er werden tempels, altaren, attributen en dergelijke voor deze

godmens opgericht, met publiekelijke vrije feestdagen, zoals kerstmis

en kerkelijk Pasen. Aldus was de nieuwe ‘god’ van het zo te noemen

Nieuwe Testament gevestigd naast de oude God van het zo te noemen

Oude Testament. Constantijn gaf aan Eusebius opdracht om 50

handgeschreven exemplaren te maken van de geschriften van het

Nieuwe Testament. Zie: www.biblefraud.com

  

Bisschop Alexander van Jeruzalem schreef een geloofsbelijdenis, die

werd voorgelezen aan de 2048 bisschoppen, en welke door 318 van hen

werd aangenomen. Dit is de beroemde geloofsbelijdenis van Nicea:
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Te Nicea 325 werd het christendom een officiële boekreligie. In het midden het heilige boek, de

Bijbel

Wikipedia over deze geloofsbelijdenis:
De eerste aanzet hiertoe werd gegeven tijdens het eerste oecumenische Concilie

van Nicea in 325 door de kerkleiders (later betiteld als patriarchen) van de 3

grote christelijke centra: Rome, Alexandrië en Antiochië, alsmede van de zetel

van Jeruzalem. Dit Concilie rekende af met het Arianisme en verklaarde dit tot

ketterij. Arius, de naamgever van deze christelijke stroming en priester in

Alexandrië, verkondigde dat Christus geen goddelijke natuur had maar een

door God geschapen - weliswaar superieur - mens was en daarom als "Zoon

van God" ondergeschikt was aan God de Vader. In antwoord op deze opvatting

bepaalde het Concilie van Nicea dat Christus geen halfgod maar God was en in

essentie één met de God de Vader.

De triniteitsleer werd in Nicea nog niet uitgewerkt, want over de Heilige Geest,

de derde Goddelijke persoon, werd nog niet gesproken. Dit gebeurde pas

tijdens het oecumenisch concilie van Constantinopel in 381. Dit stelde de

geloofsbelijdenis van Nicea als onveranderlijk vast met als belangrijkste

toevoeging dat de Heilige Geest als derde goddelijke persoon evenveel God

was als God de Vader en Christus de Zoon van God en die, zo zegt de tekst,

"voortkomt uit de Vader". In het Latijn luidend: "qui ex patre procedit"
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Hoewel de tekst van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel nadien

door geen enkel oecumenisch concilie meer is gewijzigd en tot op de dag van

vandaag formeel (met ondergeschikte tekstuele varianten) geldt als de

geloofsbelijdenis van alle christenen, is een ogenschijnlijk kleine toevoeging in

de hiervoor genoemde Latijnse tekst één van de oorzaken geweest van het

schisma tussen de Kerk van Rome en de oosters-orthodoxe Kerken in 1054: na

de woorden "ex patre" (= "uit de vader") werd in 589 door het Derde Concilie

van Toledo van de Spaanse kerk het woord

f i l ioque  ( " en  de  zoon")  aan  de

geloofsbelijdenis toegevoegd. Onder

aanvoering van keizer Karel de Grote werd dit

door de Duitse kerken in 794 als de enig juiste

tekst bestempeld en het is sindsdien in de

tijdens de eucharistieviering gebruikte

rooms-katholieke geloofsbelijdenis blijven

staan. Dit hoewel Paus Leo III in 808 aan

Keizer Karel de Grote schreef dat hij het fout

vond om aan de tekst van de geloofsbelijdenis

t e  s l e u t e l e n .  D e  G r i e ks e ,  l a t e r

oosters-orthodoxe kerken verwierpen en verwerpen de toevoeging van het

'filioque', omdat daarmee gezegd wordt dat de Heilige Geest voortkomt uit de

Vader én de Zoon en dus niet gelijkwaardig God is. En wordt gezien als een

ketterse aantasting van de Triniteitsleer.

Deze geloofsbelijdenis moet niet verward worden met de Apostolische

geloofsbelijdenis. Deze wordt niet tijdens de eucharistie gebruikt, maar geldt

onder de naam De twaalf artikelen van het geloof wel als officiële

geloofsbelijdenis voor de rooms-katholieken. Ze is taalkundig enigszins

vereenvoudigd, wel gebaseerd op het Credo maar in tegenstelling hiermee

theologisch niet omstreden omdat de tekst niet expliciet verwijst naar de

Triniteit; het 'filioque' probleem speelt hier dus niet. (Tot zover Wikipedia)

De geloofsbelijdenis van Nicea:
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van

de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.

En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,

geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht,

waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één

van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.

Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de

hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria
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en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder

Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij

opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de

hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid

weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal

geen einde hebben.

En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader

en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden

en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.

En een heilige, algemene en apostolische kerk.

Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.

Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de

komende eeuw.

Amen

Nadat de geloofsbelijdenis was voorgelezen

nam Constantijn zijn ring, scepter en zwaard

en gaf deze aan de 318 bisschoppen met de

woorden: ‘Aan u geef ik de autoriteit over de

gehele kerk, over kerkelijke en burgerlijke

zaken, en over alle wetten van kerk en staat.

Doe wat u wilt, en God zal op uw verzoek

een aantal zonen aan de kerk toevoegen’.  

Er werden stoelen voor de 318 bisschoppen neergezet en Constantijn zat

in hun midden. Hij kuste de lichamelijke mismakingen die deze

bisschoppen zichzelf hadden toegebracht, wat de merktekenen zouden

zijn van Christus. Echter, van de 318 bisschoppen hadden er 11 géén

mismakingen en vlekken op hun handen. (stigmata’s) 

Volgens Augustinus zou Jezus van koninklijke

afkomst zijn, en tegelijk van Goddelijke afkomst.

Jezus zou een politieke visie hebben gehad, om als

een aards koning te willen regeren.  Vreemd

genoeg rept niet één historicus uit de eerste

eeuwen erover. Augustinus schrijft dat ‘Onze Heer

Jezus Christus de enige ware koning is, alsmede

de enige ware priester, de éne om ons te regeren,

de andere om ons te louteren.  Vreemd genoeg

bevestigt geen enkele historie-schrijver het
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bestaan van Jezus!  Ook Flavius Josephus, Plinius, Seneca, Filon,

Justinus en anderen niet. Wel zei Paus Leo X

(1513-1521) over Jezus het volgende, toe hij

zich richtte tot kardinaal Bembo: "Men weet

al eeuwenlang hoe voordelig dat fabeltje

over Christus voor ons en de onzen is

geweest".  En volgens paus Paulus III was

Mithras en Jezus dezelfde god. Hij zei

tevens dat er geen enkele onweerlegbaar

authentiek document was dat het bestaan van

Jezus als mens kon bewijzen, en dat naar

zijn overtuiging Jezus nooit had bestaan. 

Hoe de geschriften van het Nieuwe Testament zijn samengesteld, wordt

door het echtpaar Henschel duidelijk uiteengezet.

Hun boek: ‘De Wedergeboorte van de Mensheid" p.107:
‘Tot slot willen wij de vraag stellen:"Wie hebben nu eigenlijk

uitgemaakt, welke van de bijbelboeken ‘canoniek’ zijn en welke

niet? Want omstreeks het jaar 180 bestond de bijbel nog slechts uit

22 geschriften, en 140 jaar later waren er -volgens Eusebius, de

kerkhistoricus- nog niet alle geschriften van het tegenwoordige

N.T. algemeen erkend. Welke boeken ‘echt’ waren, en welke niet,

werd uitgemaakt op het eerste concilie van Nicea in het jaar 325.

De aldaar verzamelde bisschoppen, 318 in getal, niet in staat uit te

maken welke de meest goddelijke geïnspireerde waren van de vele

boeken, die destijds bestonden, besloten

het wonder te laten beslissen. Pappus zegt

in zijn Synodicon aangaande dit concilie,

"dat de bisschoppen -na alle boeken, die

ter beslissing aan het concilie waren

voorgelegd, door elkaar onder een

communietafel in de kerk te hebben

gelegd- de Heer smeekten, dat de

geïnspireerde geschriften op de tafel

mochten komen liggen, terwijl de onechte

er onder zouden blijven. Aldus geschiedde!!! Niemand heeft ooit

echter verteld, wie des nachts de sleutels van de vergaderplaats

bewaarde.’

14         Jezus en het Nieuwe Testament    No.578

Uit het voorgaande blijkt eens te meer dat niet de heilige geest, maar de

magie de hoofdrol vervulde in het samenstellen van het zogenoemde

Nieuwe Testament! Het is pure magie om te geloven in het ‘wonder’ dat

er uit een gemengde hoop boeken des nachts een geest zou komen om te

sorteren welke wél en welke niet canoniek zouden zijn.  Het wordt de

‘Sanctus Sortus’ genoemd, de ‘heilige sortering’. 

Joan en Mary Henschel over Jezus: 
- Want in deze tijd moeten de mensen tot het inzicht komen, dat de

geschiedenis van Jezus, zoals ons die bekend is uit de evangeliën, in

wezen een mystieke betekenis heeft, die gelijk is  aan de drama’s en

andere spelen der Grieken, waarin de ontwikkelingsgang der ziel wordt

uitgebeeld. Nooit is het de bedoeling geweest dat het lijden van Jezus

opgevat zou worden als een schulddelging voor de zonden der mensheid,

ten einde hierdoor een toornig God gunstig te stemmen. Neen, de

evangeliën beelden uit door welk stadia de menselijke ziel moet gaan om

zich boven de dierlijke driften en hartstochten te leren verheffen en de

een-wording met de geest of het z.g. Christus bewustzijn te verwerven. In

het geboorte- zowel als in het lijdens-verhaal ligt voor ieder mens het

voorbeeld ter navolging, hoe wij – door onze geboorte in strijd met de

goddelijke Wet – aan het kruis der materie = onze onbewustheid

gekluisterd, te midden van misdadigers =

wetsovertreders in kosmische zin levend,

uit de dood der onwetendheid gewekt, tot

hoger leven hebben in te gaan. 

- Daarom hebben de theologen het

levensmysterie niet verstaan. Daarom

hebben zij (na 2000 jaren christendom)

nog niet begrepen dat de geboorte van

Jezus uit een maagdelijke moeder was

bedoeld als een voorbeeld, dat de mensen

van deze tijd hebben na te volgen om van

de zonde der onwetendheid verlost te

worden en het Koninkrijk der Hemelen

op deze aarde te vestigen. Gelijk Jezus de

vrucht was van het samengaan van Gabriël en Maria, die als

kosmisch-harmonische tegendelen op het juiste moment, door de

sterrenhemel aangegeven, tot de conceptie overgingen, zullen ook de

mensen straks ‘bewust’ hun levenspartner kiezen. Dan zullen niet slechts

twee zielen tot ene gedachte samensmelten, doch mede –door het
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kosmische juiste moment der conceptie in acht te nemen- de grondslag

leggen voor de geboorte van godskinderen, waarop  de demon en dus ook

de zonde geen vat meer hebben. Het zijn deze godskinderen of genieën

geweest, die als kunstenaars, dichters, filosofen of ontdekkers de

menselijke ontwikkeling hebben gestuwd in nieuwe banen. 

- Door de vervalsing van vele oorspronkelijke mysterie-geschriften

werd het mystieke karakter hieraan ontnomen, en de indruk gewekt als zou

het christendom een geheel nieuwe

godsdienst betekenen. De feiten

spreken echter een geheel andere taal,

en wijzen uit dat de voornaamste

christelijke dogma’s en feesten,

zomede een groot aantal daarmee

samenhangende symbolen  en

ceremonieën, regelrecht zijn afgeleid

van en verwant met vroegere

‘heidense’ natuur-verering. Door de

evangeliën letterlijk te interpreteren,

werd het ‘kosmische’ karakter er aan

ontnomen, en in plaats van de

geboorte van Jezus en zijn opstanding

tot Christus als een voorbeeld te stellen, dat door een ieder dient

nagevolgd te worden, die naar uitbreiding van bewustzijn streeft, ten einde

hierdoor de een-wording met het Goddelijke tot stand te brengen, werd de

indruk gewekt als zou hij als enig geboren Godszoon voor onze zonden

zijn gestorven om ons plaats te bereiden in een hemel, waarvan niemand

ooit heeft kunnen verklaren waar deze zich bevindt, noch hoe aldaar de

omstandigheden zullen zijn. Door deze vervalsing is het begrip verloren

gegaan, dat het geboorteverhaal in wezen betrekking had op het Mysterie

van het geslachtsleven en de hoger-planting van het menselijk ras.

- Dat God zijn zoon zou hebben geofferd om de zonden der

mensen te delgen, is in wezen heidendom, en past in het geheel niet in het

kader van enige waarachtige Religie. In de eerste plaats is Jezus niet aan

het kruis gestorven, zodat zijn bloed nimmer ten gunste van de mensen

werd geofferd, en in de tweede plaats zou – zo dit werkelijk het geval ware

geweest – de wereld sedertdien tot een paradijs geworden moeten zijn. De

ware betekenis van de woorden ‘gewassen door het bloed van Christus’ is

dat het menselijke bewustzijn – door eenwording van zijn lagere met de

hogere natuur – zich opent voor deze Waarheid, dat zodra het
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bovennatuurlijke door de mensen wordt beleefd, en zij hoger ontwikkelde

zielen van volwaardige lichamen voorzien, de zuiverheid van het bloed en

hierdoor van het ras hersteld wordt, als gevolg waarvan de zonde =

overtreding der Wet verdwijnt.

- In negatieve tijdperken vat men al deze zaken ‘letterlijk’ op. Dan

wordt er verkondigd dat Jezus aan het kruishout stierf om onze zonden te

delgen, in plaats dat men beseft hoe de mens van zijn dierlijke driften en

hartstochten moet afsterven alvorens met het Hemelse verenigd te kunnen

worden.

De Atlantis-mythe

De Atlantis-mythe is gelijk aan de Jezus-mythe. Beiden hebben een

kruis als symbool. Een symbool is een herkenningsteken, in dit geval

een teken voor het Galactische kruis zoals dit zich in 2012 op 21

december zal laten zien in de kosmos. Het logo van Atlantis bestaat uit

een zonneschijf waarin het kruis van het licht is geplaatst, omringd door

concen t r i sche  c i rke l s .  Deze

concentrische ringen symboliseren

vibratie, zodat ze wijzen op een

vortex en naar de sterrenpoorten, ook

wel wormholes genoemd, waarmee

men door de tijd kan reizen. Het kruis

wijst naar een kruispunt, waar de ene

dimensie de andere passeert. In het

midden van het Atlantis-kruis ligt de

berg Meru. Het kruis van Atlantis is

volgens sommigen gelijk aan de poort van het Paradijs, waaruit Adam

en Eva verdreven werden. De weg tot de boom des levens werd bewaakt

door Cherubim en er stond een vlammend zwaard dat roteerde. De

levensboom wordt ook wel met een kruis vergeleken. De berg Meru

correspondeert weer met de zogenaamde ‘Berg der Verheerlijking’ van

Jezus. 

Een wormhole, vortex of sterrenpoort lijkt op

een uurglas of zandloper.  In het oude

Sumerië (het huidige Irak) had men

sterrenpooorten waarmee men kon tijdreizen,

vanaf de aarde naar andere sterrenstelsel en

planeten.   De torenbouw van Babel was ook
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  Sumerische Anunnaki godenfiguren

een technisch bouwsel, om erdoor naar

hogere sferen te kunnen reizen. De toren

heette in het Aramees een ‘shem’, dat is een

ruimtecapsule.

Sumerië komt van Su-Meru,  de

sterrenpoorten van de Anunnaki-goden. Hun

symbool voor deze sterrenpoorten was een

8-hoekige ster of octagon.  Ook Nibiru heeft

hetzelfde kruis-symbool, als de planeet die andere planeten kruist.  Het

Atlantis-Meru-symbool heeft als blauwdruk gestaan voor de

deeltjesversneller van CERN te Genève, en komt overeen met de

cyclotron-machine. 

De Merovingers  -de Europese vorstenhuizen- zeggen af te stammen

van een vis-creatuur dat

in Babel Oannes werd

g e n o e m d ,  e n  i n

Sumerië werd het Enki

genoemd. Mero of

M e r u  w i j s t  n a a r

Atlantis. Enki kon

v l i e ge n ,  e n  z i j n

p r i e s t e r s  d r o e ge n

visbek hoeden (mijters)

en visgewaden. Ook de

e e r s t e  c h r i s t e n e n

h a d d e n  h e t  v i s -

symbool, en werd Ichthus genoemd.  Op een Sumerisch zegel staan vis-

priesters aan beide zijden van een radiante boom of pilaar, waarboven

Enki vliegt. Waren de eerste christenen ook aanbidders van Enki en

Nommo, de God van de Dogons te Mali? De vis staat voor het concept

van het levende water, dat verschilt van gewoon of brak water. De

Tempel(s) werd gezien als de plek waar zich het levende water bevond,

en of eruit vloeide.

Nibiru heeft verschillende namen, ook wel ‘planeet der crossing’, of

Marduk, Planeet X, etc. Het is de woonplaats der Anunnaki-goden.
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      De godin Inanna met Enki met 8-punt

kruis 

Anunnaki betekent zoveel als ‘zij die uit de hemel neerdaalden’, ook

wel Nefilim genoemd. Het is een reptielachtig superras, technologisch

hoogstaand, dominant, strijdlustig, wellustig, bloeddorstig,

leugenachtig, hoewel er ook

soorten schijnen te zijn die

milder zijn.  Ze zijn van vlees

e n  b l o e d  e n  b r e n ge n

mensenoffers, dus biologische

wezens, arrogant, trots en

oorlogszuchtig. Ooit kwam

Nibiru met de aarde in botsing,

en ook met andere planeten. De

Anunnaki’s kwamen naar de

aarde om een nieuwe woonplek

te zoeken en de mens als slaaf

in te zetten. Zij zijn genetische

manipulators. Ze proberen voor Schepper-God te spelen. Er zijn dus

groeperingen in deze soort, goede en kwade. De kwade schiepen o.a.

religies, lieten zich als goden aanbidden, schiepen tegenstellingen in

religies om disharmonie te scheppen, waarin zij leedvermaak hebben.

Zij zouden polygamie en incest geïntroduceerd hebben. De oude

Egyptische vorsten volgden hun moraal, ook de patriarchen in het Oude

Testament.   

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
De Anunnaki of Anunnaku vormen in de Mesopotamische mythologie een groep

godheden die verwant zijn en soms overlappen met de Anunna (de 'Vijftig

Grote Goden) en de Igigi (de mindere goden). De schrijfwijze varieert

"da-nuna", "da-nuna-ke4-ne", of "da-nun-na", met een betekenis van iets als

"die van koninklijken bloede"[1].

Hoofd van de Anunnaki raad was de Grote Anu, de god van het firmament. De

andere leden werden als zijn nakomelingen beschouwd. Zijn troon werd geërfd

door Enlil, wat tot een dispuut tussen hem en zijn broer Enki leidde. Enki was

de alchemist en hij zou de mensheid hebben gecreëerd.

De Anunnaki vormden de Hoge Raad van de Goden als Anu's metgezellen. Ze

hadden sleutelposities verspreid over de wereld en de onderwereld. Meest

bekend onder hen waren Asaru, Asarualim, Asarualimnunna, Asaruludu, En-Ki

(Ea voor de Akkadiërs), Namru, Namtillaku en Tutu.
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Het oer-christendom was een natuurreligie en mysteriegodsdienst.

Constantijn maakte van het christendom een staatsgodsdienst waarbij de

geest werd verdreven en de letter zegevierde. De christelijke kerk wilde

de werkelijke waarheid voor het grote publiek

verborgen houden, dit om haar instituut te beschermen

en haar inkomsten veilig te stellen. Via de kerkelijke

dogma’s als erfzonde, hemel en hel, verkiezing en

verwerping, verzoening door voldoening, etc., hield

men de massa’s in bedwang. Meeste dogma’s zijn

gegrond op het gedachtegoed van Augustinus. De kerk

stelde zelf haar ‘heilig boek’ samen, de Bijbel, en wie

daaraan twijfelde was een ketter en kon verbrand worden. Tony Bushby

schreef er een boek over: "The Bible Fraud". Hij toonde in zijn boek aan

dat hij meer dan 14.800 verschillen vond tussen de oudste Bijbel (de

Sinaï-bijbel, die

in het Britse

museum ligt) en

de hedendaagse

bijbels. Hieruit

blijkt reeds dat

wij vandaag de

d a g  g e e n

‘zuivere’ bijbels

meer bezitten.

Wi j  bezi t t en

g e e n  e n ke l e

oertekst meer,

dus wie zal ons

z e g g e n  w a t

daarin stond?

Het zijn benaderingen van wat er in een oertekst heeft gestaan. Is de

Bijbel alzo tot één van de meest verkochte misleidingen verworden? 

De christelijke kerk zou er goed aan doen om te belijden, dat zij aan de

hand van de gevonden boekrollen o.a. die van Qumran en Nag-

Hammadi, tot een algehele herziening van haar leer en geloofsbelijdenis

zou komen. De christelijke kerk zou moeten toegeven dat wat zij over
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Jezus in de evangeliën leest als geschiedenis, in werkelijkheid een

mystieke betekenis heeft.  Ze zou moeten toegeven dat het een aloude

mythe betreft, en géén historie.  Een mythe die gelijk is aan andere

Egyptische en Griekse mythen. De kerk zou moeten toegeven dat het

nooit de bedoeling is geweest dat men het zogenaamde lijden van Jezus

zou opvatten als een schulddelging voor de zonden, om daardoor Gods

toorn te stillen. De christelijke kerk weet dat het mensenoffer een

heidens concept is. Men zal lang moeten wachten op een dergelijk

antwoord en belijden van de christelijke kerk! Wat niet is kan nog

komen!

2012

Wetenschappers verwachten in 2012 een apocalyptische zonne-

uitbarsting, de grootste sinds mensenheugenis.

Volgens sommigen Maya-oudsten  -die dit

eveneens verwachten- zal het geen totale

vernietiging van de aarde inhouden, maar wel dat

erdoor een grote transformatie tot stand komt,

zodat er een nieuwe orde op aarde komt. De

Illuminati willen mogelijk van deze zonne-

uitbarsting gebruik maken door uit de chaos die zal

ontstaan hún Nieuwe Wereld Orde te vestigen.

Thomas Horn is de auteur van het boek ‘Apollyon

Rising 2012', waarin hij aantoont dat het Vaticaan

en de Illuminati o.a. in Washington DC reeds meer

dan 200 jaar weten wat er in 2012 staat te gebeuren. In dat jaar (of kort

erna) zullen de ‘goden’ terugkeren naar de aarde, om een nieuwe

heidense gouden eeuw te starten. Op 21-12-2012 zal het Galactische

kruis zichtbaar zijn, wat 1x in de 13.000 jaar plaatsheeft. De zon zal

alsdan in Sagittarius (is het symbool voor Nimrod) opkomen, vanuit de

mond van de Leviathan, aan het einde van de 13e Maya-baktun.  De god

van de onderwereld is Osiris, of ook wel Bolon Yokte K’u, zal samen

met 9 hulpgoden verschijnen. Volgens Thomas Horn wijzen de

geheimen van Washington DC, met name het Capitol en het USA-

Grootzegel regelrecht naar 2012. De vrijmetselaar-architecten die dit

gebouw ontwierpen hebben van deze gebeurtenis af geweten. Het

Capitol is te zien als de baarmoeder van Isis, en de Obelisk is te zien als
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de phallus van Osiris (Apollo).  Van 1776 tot 2012 is 236 jaar. In 2016

moet de Nieuwe Wereld Orde gereed zijn, dat is 240 jaar na 1776.  

In 2012, mogelijk al in 2011 zal het goddelijk gericht plaatsvinden

volgens de Maya’s, en ook volgens de Illuminati en het Vaticaan, in de

vorm van een sociale ineenstorting van de samenleving, gepaard gaand

met epidemieën, plagen en rampen. Zie www.ApollyonRising2012.com

Na 2012, in 2013 wil men de Freedom Tower openen, die gebouwd

werd op de plaats waar de Twin-towers stonden, die op 9/11-2001

verwoest werden, en door wie? Zie onderstaande websites:.
http://www.youtube.com/watch?v=GGsuzNmfdOI        
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9/11 - The New Hiroshima - Dr Judy Wood, Madison, Aug 2007- Part 1/2

http://www.youtube.com/watch?v=NUbTe50UUgM   

israel did 911 all the proof in the world

http://www.youtube.com/watch?v=_ISecCwYMFY    

zionist israel did 911 all the proof in the world

http://theinfounderground.com/forum/viewtopic.php?t=5367    

A brief history of Zionist terrorism and Israeli false-flag operations, 

run by the Mossad and financed by the Rotchilds

http://www.youtube.com/watch?v=v4__jeW7D-o

    Juri Lina - In the Shadow of Hermes, pt. 1   The financing of Communism

By Wallstreet  (WHo also Financed Nazi Germany)

9/11 = in Romeinse cijfers IX / XI, dus I XX I, of IXXI, en de dubbele

X in elkaar geschoven geeft de zionistische Davidster, en overdwars is

IXXI de vlag van de zionistische staat Israël.  IbI 

Deze WTC-torens vertegenwoordigden de twee zuilen Jakin en Boaz

welke voor de Tempel van Salomo stonden. Salomon wijst naar de Zon

en Maan. Sol = zon, en Mon = maan.. Zij vertegenwoordigen de Zoon

en Moeder, Jezus en Maria, of te wel Horus en Isis. De twee gescheiden

torens zijn symbolisch verenigd (gehuwd) tot één Freedom Tower, een

perfecte octagon (8-hoek).  Het wijst symbolisch naar het huwelijk of de

bruiloft van het Lam, zoals in Openbaring staat. Jezus en Maria, Horus

en Isis. Maria is tot medeverlosseres gemaakt. 

Een zonne-eclips noemt men ook wel een huwelijk. Het wijst naar de

Nieuwe Wereld Orde die komt, de nieuwe eeuw van Horus.  De maan

zou van ijzer zijn volgens sommige onderzoekers, en hol van binnen.

De maan zou geen oorspronkelijke en natuurlijke planeet zijn, maar een

door de Anunnaki geschapen instrument om ons op de aarde te

controleren. Het zou een soort

observatieplaneet zijn. De maan lijkt groot,

maar is dat niet. Vanaf de maan zouden de

Anunnaki onze gedachten beïnvloeden en

gevangen houden via de electro-

magnetische krachten van de maan. Onze

hersenen functioneren via elektra en

kunnen beïnvloed worden door middel van

magnetisme. Indien de maan van staal is,
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Augustinus was lid van

de ‘zwarte natie’, en

velen van de

kerkvaders met hem

magnetisch is, waardoor eb en vloed ontstaan, kan dat zeker op onze

gedachtewereld van invloed zijn. Het is een bewezen zaak dat bij volle

maan in grote steden de criminaliteit het hoogst is.  Wordt de maan de

‘God dezer eeuw’ genoemd in de Bijbel? Behoort de maan tot de

‘geestelijke boosheden in de lucht’?  Er zal dan ook een grote

verandering komen wanneer de planeet Nibiru komt en een planetaire

oorlog ontketend. 

De Zwarte Natie

De Islam wordt ook wel de ‘Zwarte Natie’ genoemd, doordat veel

kerkvaders kleurlingen waren, waaronder ook Augustinus (354-430

AD).  Aan hem hebben wij o.a. de leer van de erfzonde te danken. Het

christendom is gebaseerd op het gedachtegoed van Augustinus, die zelf

het christendom de ‘godsdienst der ouden’

noemde, dat wil zeggen, het oude natuur-

heidendom. Het christendom begon niet bij Jezus,

maar is veel ouder, vanuit India en Egypte. Daar

vereerde men reeds de Moedermaagd met het

kind, Isis en Horus. Isis als godin was gehuwd met

Osiris (Ausur), een zwarte, de God van de

onderwereld. Isis had de kracht van het gesproken

woord, dus van een religie die te boek stond, een

boekreligie. Vandaar dat de Islam de Koran heeft,

en dat het christendom de Bijbel, met name het

Nieuwe Testament kreeg. Isis, Maria, Madonna,

het waren maagden, met de zwarte kinderen, een

zwarte Jezus. De godinnen stamden van de zwarte goden af.  In India is

dat Krishna, Horus werd geboren op 25 december. Buddha, Krishna en

Jezus werden allen ‘zoon van God’

genoemd en sterven allen op 21

december om op te staan op 25

december. Dat wijst naar het zonne

solstitium.  In totaal waren of zijn er wel

16 gekruisigde wereldverlossers.  Jezus

werd dus in India Issa genoemd, een

zwarte profeet van de éne god Allah. Hij

was een ingewijde in de Orde van Melchizedek, de koning van Salem.
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Salem = vrede, en wijst naar sjalom, salaam of Islam. Issa’s broer van

James (Jakobus), en hun moeder Maryiam, monotheïsten die één God

aanbaden.   Paulus begon een nieuwe religie, die van Ptolemeus I, de

blanke god Serapis. het symbool van Serapis was een kruis, dat door het

christendom werd overgenomen. In Nicea werd Serapis-Jezus tot

nieuwe God gekozen door de bisschoppen, onder dwang van

Constantijn. De zogenaamde ‘stoel van Petrus’ is tot 1662 door Rome

verborgen gehouden, waarop een zwarte (god) persoon zit, en waarop

geschreven staat: ‘Ik draag getuigenis dat er geen god is behalve Allah’,

zie de boeken van mr. Godfrey Higgins. Ook Issa leerde dat er geen god

was dan Allah! De Islam leert dat de grote Zoon des Mensen, de Mahdi,

nog komt, de Bar-nas-ha (Barnabas), de God-mens, of Allah in levende

lijve! Constantijn was ook een bastaard. Zijn vader was verwant aan de

Noormannen, de Tauro Scythen, en zijn moeder Hellena kwam uit het

Israëlisch koningshuis van Arimathea.  Constantijn werd ‘Heer van het

Heelal’ genoemd, ondanks zijn vele moorden, iemand die kennis had

van het hemelrijk. Nu wordt het ons duidelijk waarom te Nicea Jezus tot

God werd verklaard. Dat kam doordat Constantijn het koningschap van

Arimathea opeiste Om te voorkomen dat eventuele nazaten of

familieleden van Jezus het koningsrecht zouden opeisen, verklaarde hij

Jezus tot een Goddelijke God. Hij

meende dat een niet-vleselijke

Goddelijke Jezus geen vleselijke

aanspraken kon maken op het

koningschap. Deze egoïs t ische

redenering van Constantijn was door de

meeste bisschoppen niet te volgen, maar

men stemde er wel in toe, waarop de

drie-eenheid werd gebaseerd. Arius

reageerde er fel tegen, en werd prompt

verbannen. Verbanning wordt het lot -indien JHWH het niet verhoedt-

van allen die Jezus/Issah en Allah verwerpen, wanneer de Illuminati hun

Nieuwe Wereld Orde en Nieuwe Wereldreligie zullen oprichten.  Het

christendom zal zich bedrogen voelen, want er blijft voor haar niets

anders over dan om alleen JHWH te dienen en Zijn Verbond te houden!


