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Het failliet der kerk, het kerkelijk bedrog. De werking van het
kerkelijk systeem. 2012 en het uur der waarheid voor kerk en
maatschappij. Wij zullen het allemaal in deze brochure bespreken.
Inleiding
De volgende vraag kan gesteld worden: Loopt de christelijke kerk op haar
laatste benen? Of: Is het eindpunt van het kerkelijk instituut nabij?
Wanneer wij de berichten lezen over de kerk en het vertrouwen in de kerk,
lijkt het eindpunt van het instituut kerk zeer nabij te komen. Uit een recent
onderzoek in ons land blijkt dat de mensen de kerken nóg minder
vertrouwen dan de politici en media. Er is geen instelling die lager scoort
dan de kerken! Wellicht is dit jammer voor de traditiegetrouwe
kerkgangers in ons land, met name van de ‘biblebelt’. De feiten liegen er
niet om. De kerk blijkt te falen. Het kerkelijk bedrog wordt openbaar,
wereldkundig. Internet werkt
eraan mee, en de informatiestroom over het kerkelijk wel
en wee is niet langer tegen te
houden. Zijn er dan in het
geheel geen goede dingen in
ons kerkelijke ‘Juda’? Ja zeker,
die zijn er. Maar de doornen en
het onkruid overwoekert het
goede, zodat het goede niet kan
uitkomen. De goede kiem in de
mensen -niet in het instituut kerk- is er, maar kan zich niet ontplooien, daar
de macht nog steeds in handen is van de kwade lieden, de machthebbers
van deze eeuw. Hun einde is nabij!
Het religieuze wereldbeeld
In het kerkelijke wereldje is het nog al eens rumoerig en onrustig.
Kerkelijke oorlogen, vetes, scheuringen, verwensingen, intolerantie, en
zelfs terechtstellingen vormen een triest beeld van het kerkelijk bedrijf,
onaantrekkelijk voor buitenstaanders om zich erbij aan te sluiten. Het lijkt
dat er rond religie en de dienst aan God een paranoïde waanbeeld heerst,
immers hoor je de mensen uit de meer gereformeerd-orthodoxe kringen en
hun kerkelijke leidslieden rondbazuinen dat zij alleen de waarheid nog
hebben, en dat alle anderen ketters zijn. Men ziet zichzelf als de enige
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uitverkorenen die door God zijn geliefd en begiftigd met de zuivere
waarheid, en dat alle anderen verworpen zijn. Buiten de kerk is geen
zaligheid, waarmee de ‘ons-soort-mensen’ graag instemmen.
In werkelijkheid heerst hier een geestesziek wereldbeeld, waardoor er zelfs
moorden in het verleden plaatsvonden, en dat alles in de naam van God.
Het gaat hierbij niet slechts om de Rooms Katholieke kerk en de auto-dafe’s van de Inquisitie, maar ook over de protestantse terechtstellingen en
kettermoorden, zie brochure 610, 611.. De waanzin heerste tijdens de
Middeleeuwen (en heerst momenteel nog): Zie het boek van dr. Jos
Decorte ‘De waanzin van het intellect’.

Hoe kunnen de mensen wakker worden gemaakt die in een dergelijke
religieuze waanwereld zijn opgegroeid en aan de waan deelnemen? Hoe
kunnen zij ontwaken uit hun waan, zodat zij er achter komen dat andere
denkwijzen dan de hunne niet per se fout hoeven te zijn? Hoe kunnen we
deze mensen verdraagzaamheid en tolerantie bij brengen?
Men hield het eeuwenlang voor religieuze plicht om ketters te mijden, op
te sporen en desnoods te verbranden.
Een ketter was iemand die er net iets anders over dacht dan de kerkelijke
massa, en deze werd alsdan geacht van de duivel bezeten te zijn. De kerk
werd geacht alléén de waarheid te bezitten, en iedereen die ervan afweek
werd gehouden voor een ketter. Hoe kon zulk een waanbeeld ontstaan?
Een zekere Francisco Enzinas, die in 1539 naar de universiteit van Leuven
in België ging studeren, koesterde de hoop dat daar respect zou bestaan
voor ware kennis en eerlijkheid. Hij begon met het vertalen van het
Nieuwe Testament in het Castiliaans. In het Wittenberg van Luther
voltooide hij zijn vertaling. Hij bood zijn vertaling persoonlijk aan keizer
Karel de Vijfde aan, en stelde dat het Nieuwe Testament Gods Woord was,
en dat hij het zo letterlijk mogelijk had vertaald. Hij had in heel de Bijbel
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echter niets aangetroffen over de kinderdoop, over de drie-eenheid, over
het vagevuur, over relikwieën, en de goddelijke status van Maria, noch dat
Jezus een kerk heeft willen stichten. Doordat al deze gegevens van de
kerkelijke dogma’s niet in de Bijbel stonden, was de Bijbel voor de
christelijke kerk van die dagen in wezen een ketters boek. God zou het
beter geweten hebben dan de kerk, en dat kon niet, want de kerk met de
paus als hoofd was onfeilbaar.
De kennis der waarheid bleek gezagsondermijnend te zijn in de ogen van
de keizer en de kerk. Enzinas werd zonder enige vorm van proces in de bak
gegooid, maar wist te ontsnappen. Het blijkt dat elke dictatuur ervoor zorg
draagt dat de kennis van de werkelijke feiten onbeschikbaar is voor de
massa’s. Ze mochten eens wakker worden!
De Grieks-Platonische splijtzwam
Hoe kwam de driedeling van de samenleving
tot stand? Dat kwam vanuit de Grieksfilosofische denkwereld. Volgens Plato was
de inrichting van de wereld driedelig. Oude
wereldkaarten tonen ons deze driedeling, zie
de afbeeldingen. Alle dingen zouden in het
gehele universum in drie delen zijn in te
delen, zelfs de godheid. En zo geschiedde.
Men kende: 1. De levenloze dingen. 2. De
dieren en levende wezens. 3. De mensen.
De mens zelf werd vervolgens in drieën
verdeeld, in lichaam, ziel en geest. Dat was
nog niet genoeg, want zelfs de ziel werd in
drie delen gedeeld: 1. De dierlijke ziel. 2. De Onder het toeziend oog van Jezus
staat links de clerus, rechts de
middelste ziel. 3. De rede.
De mensen vormen een samenleving, en ook adel, en onderin de dorsende
boeren
deze werd in drieën gedeeld:
1. De elite, de meer geleerde heersende klasse. 2. De beschermers van het
volk, de adel, de militairen, politie en ambtenaren. 3. De arbeiders, vak- en
werklieden, met de boerenstand. In ons land gold de driedelige spreuk:
God, Nederland en Oranje. De orde des Heils hakte men in drie delen stuk,
tot: 1; Kennis der ellende. 2. Kennis der verlossing. 3. Dankbaarheid en
heiliging des levens.
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Zelfs de godheid ontkwam niet aan het Grieks-Platonische ontleed-mes en
werd op hun operatietafel gelegd om van éénheid tot drie-eenheid te
worden omgebouwd. Zo ontstond er een Goddelijke Vader, die een
Goddelijke Zoon verwekt zou hebben zónder moeder, en een Heilige Geest
als derde persoon, die te samen de zogenaamde ‘Heilige Drie-eenheid’
vormden. Men hield dit voor een mysterie, wat voor het menselijke
verstand niet te vatten was, om aldus lastige vragen naar de prullenbak te
verwijzen. Zie brochure 505 over de drie-eenheid.
Er moest ook wel een tegenpool van de Godheid
bestaan, die volgens de kerk het kwade
vertegenwoordigde, en door de kerk werd
gepersonifieerd in een lijfelijke duivel. Zie brochure
331 over de duivel. Met de duivel trad de hel in diens
spoor, die eeuwig zou branden, en waarin de
verworpenen zouden geworpen worden, die aan de
kerk ongehoorzaam waren geweest. Men kon zich via
het vagevuur loskopen uit de hel, wat dan ook gretig
werd gedaan, en wat de kerk een gigantisch inkomen
verschafte. Overal waar men kwade dingen
waarnaam, zag men er de duivel achter als instigator.
Mensen zouden zelfs duivels kunnen bezitten, zoals
de heksen en mensen met een paranormale gave. De
angst voor heksen was dan ook zeer groot. De
heks enpr oces sen ontstonden en de
brandstapels rookten!

Dat moet hem -de duivelongeveer wel zijn zo te zien,
maar er zijn veel meer varianten

In het Europa van de Middeleeuwen en de
Nieuwe Tijd bracht de Kerk toverij in verband
met de duivel. Satan en de Antichrist waren de
grote vijanden van de Kerk. Goed en Kwaad,
Licht en Duister voerden een eeuwige strijd.
Het nog vrij onschuldige volksgeloof in
heksen en demonen werd pas echt gevaarlijk
na de 15e eeuw: heksen werden vanaf die tijd
door de kerk beschouwd als duivelaanbidders
en niet meer als onschuldige heidense
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kruidenvrouwtjes of medicijnmannen zoals tijdens de voorafgaande Middeleeuwen.
Wellicht heeft de door pestepidemieën veroorzaakte onzekerheid ertoe
bijgedragen dat in de latere Middeleeuwen de samenleving bevangen werd
door vermeerdering van angst voor heksen, met name in Noord-Europa.
Ook golden voor heksen in die tijd de normale procesregels.
Heksenprocessen waren een uitvloeisel en opvolger van de ketterprocessen
die plaatsvonden tijdens de Reformatie.
De driedeling van de maatschappij zag men als die welke gelijk is aan de
driedeling van de natuurorde. God als Schepper is de Onveranderlijke, dus
zou de natuurorde als Zijn product óók onveranderlijk zijn, en ook de mens
naar zijn zielenadel zou onveranderlijk zijn. Maatschappelijke en
kerkelijke vernieuwing zat er dan ook gewoonweg niet in, en zit er
momenteel ook niet in, maar er is hoop, de mensen ontwaken!
Nog staat de structuur van de kerk en de samenleving onwijzigbaar vast.
Wee, die daarin verandering wil aanbrengen!
Heel diep in de menselijke geest ligt wel de
neiging om alle dingen in drieën te verdelen,
maar in het menselijke hart spreekt de intuïtie
dat die verdeling in strijd is met de éénheid
aller dingen. En dát zal gaan zegevieren
wanneer de mensen ontwaken en opstaan uit
hun eeuwenlange Platonische roes.
Zelfs de tijd werd in drieën gedeeld, in
verleden, heden en toekomst, in Oudheid,
Middeleeuwen en Eindtijd. En, het kan niet
missen, een goede Gereformeerd-Orthodoxe preek bestaat en bestond altijd
uit drie punten!
De driedeling van de samenleving is verweven in
heel het Europese leven. Ze zit in de collectieve of
gemeenschappelijke psyche der mensen gegrift. De
adel bestaat (en bestond) uit een klein groepje
elitairen, die de rijkdom bezitten. Het zijn de
rijken, de grootgrondbezitters, die als
landsbestuurders, rechters, en dergelijke optreden.
Uit de adel kwam de geestelijke stand voort, maar
ook omgekeerd kwam uit de geestelijke stand de

Triquetra; staat voor
maagd, moeder en
vrouw, symboliseert
Leven, Dood en de
Hergeboorte en de drie
natuurkrachten Aarde,
Lucht en Water
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adel voort. De werklieden behoorden tot de
laagste stand, tot de ‘schare
die de wet niet kent’. Dat was reeds in de dagen
van Jezus het geval. De boerenstand was ook
weer in drieën gedeeld, in vrije boeren, in horige
boeren en in lijfeigenen. De boerderij werd een
hoeve genoemd, een hof van de heer, die stond op
een domein. Ook het domein en de gronden waren
in drieën gedeeld. Zelfs van de kloosters kon men
de drieslag aflezen: Gehoorzaamheid aan de abt,
in armoede leven, en onthouding van seks. En
daar hield men zich dan ook strikt aan, of niet?
Ontwaking
Ontwaking uit de religieuze waan kan slechts, door er de waan van ten toon
te stellen, door de leugen en het
bedrog ervan te laten zien. De oogen oorkleppen moeten worden
verwijderd, zodat men de ware
gedaante van het kerkelijk instituut
kan doorzien. De clerus (de
geestelijke leidslieden) hielden de
massa dom, zodat zij hun bedrog
konden verbergen. De clerus
beschikte over het alleenrecht van In Egypte kende men zelfs een vijftal
de kennis. De kerk achtte het tot standen in de maatschappij
haar taak om haar omgeving vrij
van kritiek (ketterse invloeden) te houden.
De leken mochten niet weten wat er zich
afspeelde binnen en buiten de kerkmuren,
en wat de ware betekenis was van het
kerkelijk instituut.
De samenleving was tij dens de
Middeleeuwen -en ervoor- verdeeld in drie
delen. Men kende de clerus, de geestelijke
stand, die zorgde voor het zielenheil der
mensen. Dan was er de adel, de staat die de
kerk en het volk moest beschermen tegen
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ketters en kwade machthebbers.
Tenslotte waren er de leken, de
burgers, die moesten zorgen dat
de clerus en adel van brood en
geld werd voorzien. Uiteraard, de
clerus en adel mocht niet werken.
De leken moesten werken.
Arbeid adelt, maar de adel arbeid Politiek topoverleg door leden van de hoge adel
en geestelijkheid over de Saracenen en hun
niet!
strijdmacht. Miniatuur door Loyset Liéédet in de
Het principe van verdeel en heers prozabewerking van de lotgevallen van Karel
werd gehanteerd met harde hand. Martel door David Aubert, Histoire de Charles
Angst van de clerus voor de Martel, 1465.
waarheid werd overschreeuwd Brussel, Koninklijke Bibliotheek van Belgiëë, Ms.
door de bevolking te dreigen met 7, fol. 62v
de helse straffen. Ontkenning van de kerkelijke dogma’s waarvan er niet
één in de Bijbel was terug te vinden, zou leiden tot de ineenstorting van het
kerkelijke instituut. Iedereen die het dan ook waagde om een kerkelijk
leerstuk te ontkennen of er kritische vragen over te stellen, werd een ketter
genoemd, en werd spoedig uit de weg geruimd. De clerus eist volkomen
gehoorzaamheid, en bij ongehoorzaamheid werd de adel ingeschakeld om
de ketters te berechten. De kerk wilde zelf geen bloed aan haar vingers
hebben.
Kennisdoorbraak
Vandaag de dag is de kogel door de kerk.
Internet heeft ervoor gezorgd dat iedereen
kennis kan nemen van alles wat er zich
heeft afgespeeld en van alles wat er
vandaag de dag gaande is. Het hek is van
de dam. De sluisdeuren naar de bron van
kennis staan wijd open. Waar de clerus en
leidslieden doodsbang voor zijn, is ... een
ontwaakte bevolking. Niet alleen de clerus,
maar ook politici, bankiers, farmaceuten en
andere alleenheersers zijn zeer huiverig De adel van onder de tweekoppige
voor een ontwaakte bevolking. Dat is te adelaar
zien hoe in 2011 de Arabische Lente kon
ontstaan, met de gevolgen ervan voor diverse leiders, die de laan uit
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werden gestuurd. Ook de bankiers krijgen het voor hun kiezen, wat men
kan zien in de vele demonstraties als occupy. Zelfs Poetin in Rusland ziet
grote bevolkingsmassa’s tegen zich oprijzen, met protest tegen zijn alleen
heerschappij.
De driedeling van de
maatschappij is nog
springlevend, maar loopt wel
e r ns t i ge deuken o p . D e
bevolkingen ontwaken
wereldwijd, en het bedrog wordt
openbaar. Het is niet meer tegen
te houden.
De massa dient onmondig te
blijven volgens de elite. Anders verbanning van onbeëdigde geestelijken tijdens
de Franse godsdienstvervolging
kan de elite niet langer
parasiteren, en zou moeten gaan arbeiden om in leven te blijven.
Luther nam de verkiezingsleer van Augustinus ter hand, en Calvijn -en
later de Dordtse vaderen- maakten er een stuk leer van (een leerstuk). De
tegenpool van de individuele uitverkiezing door God van enkelen tot de
hemelse zaligheid, is de verwerping van het overgrote deel der mensheid.
Tezamen met het dogma der erfzonde, hemel, hel, vagevuur en de
onsterfelijke ziel, hield men de massa onder bedwang, volgzaam en
gelovig. Slaafse gehoorzaamheid aan de kerk was de enige overlevingskans
voor de kerk, aldus Ignatius van Loyola, de oprichter van de Jezuïetenorde. Met list, bedrog en geweld werd de mensen het kerkelijke geloof
opgelegd als een wijze van denken, die in onze tijd nog lang niet
verdwenen is. Zullen wij het wagen om de kat de
bel aan te binden, om het laatste bolwerk van
onwetendheid op te blazen?
De christelijke kerk -als vader en moeder tegelijk
van het grote gezin- vormde het groepsdenken,
waarbij alle individueel denken de kop werd
ingedrukt. Elk kind dat tegen Papa/Mama z’n
mond open durfde te doen en kritische vragen
dorst te stellen, kon op een niet mis te verstane
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vernedering rekenen.
De kerk zag zichzelf
als bemiddelaar van
het heil. De mens -als
een kind-gelijke- kon
en mocht niet
zelfstandig tot God
naderen. Daar was
God
veel
te
groot, te heilig voor,
en te ver weg. De
clerus had in de oude
Egyptische mythen heil gezien om van Jezus een middelaar te maken, een
godmens die voor de zonden der mensen zou betalen. Door middel van de
sacramenten, die alleen in de kerk en op haar erf konden plaatsvinden,
bond men de mensen aan handen en aan voeten, zodat er buiten de kerk
geen zaligheid te verwachten was. Sacramenten zijn heilige handelingen,
zie brochure 311.
Deze sacramenten berusten echter
op volksmisleiding. Het volk kende
geen natuurkunde, biologie,
wiskunde, scheikunde en andere
wetenschappen. De top van de
clerus kende daar wel een en ander
van, over ge nomen van de
priesterkaste uit oud-Egypte,
Sumerië, Babel en van Salomo,
waar de magiërs bezig waren met
hun kennis o.a. van elektriciteit, het
volk te misleiden, te intimideren
met hun kunstjes. Voor het volk
gold de Latijnse spreuk: Credo quia
absurdum. Iets klinkt geloofwaardig
Arbeid adelt, maar de adel arbeid niet
als het absurd is. Wanneer een
priester Latijn spreekt, en wanneer een dominee zijn stem vervormt en
buldert over hel en duivel, staat het volk stom verbaasd, als aan de grond
genageld te luisteren.
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Ontwaking is meestal een langzaam gaand
proces. De uitvinding van de boekdrukkunst in
de vijftiende eeuw versnelde dit proces, maar er
was geen sprake van een wezenlijke
vernieuwing. Die kwam pas toen in de
negentiende eeuw scholing voor allen verplicht
werd en toen voor het eerst in de geschiedenis
alle mensen leerden lezen en schrijven,
waardoor de kennis van het schrift ophield het
alleenrecht te zijn van de elite.
Hierdoor stond een generatie op die ervan
De boekdrukkunst
overtuigd was dat de mens zijn eigen lot in
handen kon nemen en dat mensen niet willoos afhankelijk waren van
machten die over hem door God zouden zijn aangesteld, zoals de kerk
leerde naar Romeinen 13:1, maar dat door redelijk denken het mogelijk
moest zijn de werkelijkheid te doorgronden en problemen op te lossen.
De Illuminati
De illuminati of top van wereldregeerders gebruiken eveneens de drieeenheid, wat te zien is in hun Merovinger-piramide, afgebeeld op de One
Dollarnote, met in de top het Alziend Oog van Horus. Hiermee heeft men
de mensheid misleid, door hen een Babel-geldsysteem te geven wat bestaat
uit lucht, bedrog, zie onze brochures 489, 492, 532, 564, 606.
Ook hier komt het bedrog openbaar en vrezen de illuminati het ergste. Ze
zochten dan ook in paniek naar een vervangbaar systeem, waarin zij aan de
macht konden blijven. De kasloze maatschappij schijnt hun oplossing te
zijn, onder dwang van een politiestaat en Nieuwe Wereld Orde.
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God ontbreekt. Die mogen wijzelf opzoeken in
de flarden van de droomfasen der religie. God
zou in mooie gebouwen vertoeven, in tempels,
in kathedralen, in kerken, in gebouwen van
steen. God zou te zien zijn in de kerkelijke
ambten, die een afspiegeling zouden zijn van
Zijn heerlijkheid. God zou ook te zien zijn in de
sacramenten en leeruitspraken. Helaas, de Er is meer dan wij ooit dachten
mensen zoeken en zoeken, maar vinden God er
niet in! God is niet te vinden in titels, speciale ambtskledingen, gebouwen,
dogma’s en al dergelijke dingen. Eugen Drewerman zegt in zijn boek:
‘Geloven in Vrijheid’, dat men God dáár moet zoeken waar Hij zich
werkelijk bevindt, dat is op elke plaats waar men Hem toelaat. En Gustav
Wyneken in zijn boek ‘Afscheid van het Christendom’ schrijft, dat hetgeen
het christendom gelooft, het werd opgelegd door de kerkvaders, wat
onmogelijk en onwaarachtig is. De clerus kan alleen met dwang en geweld

http://www.whale.to/b/eye_s.html
Op bovenstaande website is een veelheid aan symbolen van de illuminati te
zien.
Bewustwording
In de slaap zijn we meer onbewust dan bewust.
Dan kunnen er dromen zijn, die bestaan uit
allerlei flarden uit het verleden en heden. Er is
geen goed beeld uit op te maken, maar een
vertekening van de werkelijkheid. De
werkelijkheid gaan wij zien zodra wij
ontwaken. Bewustwording is er waar wij
mensen ontwaken en de werkelijkheid onder
ogen krijgen. De christelijke kerk heeft ons een
Godsvoorstelling gegeven waarin de werkelijke

De droomwereld

Zie: methodiek geo coaching, is leerzaam
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bewustwording. Dan is het uit met het christelijk geloof. En wat blijft er
dan over? Of wat is er dan nog aan werkelijke waarheid? Is er dan nog
uitzicht en houvast voor de mensen aan iets Goddelijks? Ja, dat is er,
namelijk in de éénheid aller dingen.

De clerus gelooft niet langer in een vrij
internet

Dit zou de enige oplossing zijn. Stel een
probleem (de zondeval) en belast de mensen
met schuld (erfzonde) en schep een oplossing
(Jezus) en laat de kassa rinkelen! Zie
brochures 472, 477, 498, 499, 485, 503, 553.

de kerk staande houden, en heeft dat reeds 2000 jaar geklaard. Dit mag en
kan men echter geen religie noemen, het verbinden met God, want dat
geschiedt vrijwillig. De christelijke religie is een uiterst vernuftig bedacht
geheel, complex en veelzijdig, waaruit de menselijke scherpzinnigheid
blijkt, om een systeem te bedenken dat zich 20 eeuwen kon handhaven
zonder al teveel te moeten inleveren. De belangrijkste aantrekkingskracht
van het christelijk geloof bestaat uit de boodschap van verlossing van
zonden, en het zalige hemel leven in een hiernamaals. Om deze boodschap
kracht bij te zeggen, door angst in te prenten, werd de duivel, de hel en de
erfzonde ingevoerd.
Alleen via de driekoppige Grieks-filosofische
splijtzwam kon men de verwarring staande houden, zodat de leken zich
nooit het juiste inzicht van de werkelijkheid konden verkrijgen. Het begon
bij de drieslag: Paradijs, Zondeval, en Redding. Uit deze drieslag zijn de
kerkelijke dogma’s ontstaan. Hiermee presenteerde
men de leken een onontwarbare knoop, en stuurde
men hen het oerwoud in, waaruit niemand levend en
wel terug zou komen. Geen enkel heilsfeit dat de
kerk noemt en viert, is een vaststaand feit. Het is een
axioma, een stelling zonder bewijsvoering, zie
brochure 439. De kerk verschaft immers géén enkele
zekerheid! Dat kan ook niet, want ze weet dat alles
wat ze propageert onwaarheid is. Het is toneelspel, Erasmus
religieus theater. Totdat het doek valt, en dan is er de

Van drie-eenheid naar éénheid
De mens zou een onsterfelijke ziel bezitten, een idee wat de kerk over had
genomen van de oude heidense natuurreligies. Professor Pietro
Pomponazzi (1462-1525) zei ervan dat alle stichters van een religie leerden
dat de mens een onsterfelijke ziel bezat. Hij gaf toe dat niemand in staat
was de waarheid ervan te bewijzen, maar om de mensen een deugdelijk
bestaan te laten leiden werd hun deze visie opgelegd. Men wist wel dat
God alléén onsterfelijkheid bezat, en dat de mens sterfelijk is geschapen.
Maar in het binnenste van een mens zou toch een soort onsterfelijke ziel
huisvesten. Het is wel niet te verklaren, noch te bewijzen, maar men moet
het aannemen op gezag van de kerk dat het zo is. Op gelijke wijze ging
men om met het leerstuk der goddelijke drie-eenheid. Erasmus vertaalde
ooit het Nieuwe Testament op zuiver wetenschappelijke inzichten, waarbij
hij stootte op 1Johannes 5:8, wat de enige tekst in de Bijbel is die iets zou
zeggen over een drie-eenheid. Erasmus ontdekte dat deze tekst een latere
toevoeging was, en niet in de oorspronkelijke brief van Johannes stond. En
wat nu? Erasmus deinsde niet terug om het aan te geven! Hiermee gaf hij
toe dat er in werkelijkheid onder het dogmatische gebouw van de
kerkelijke drieeenheid Gods
géén
echt
fundament
aanwezig was!
Erasmus liet het
hierbij niet en
maakte tevens
bezwaren tegen
de godheid van
Jezus, tegen de kinderdoop, tegen het gezag van de
paus en tegen de straffen in de hel. De opvattingen van Erasmus deden de
kerk op haar fundamenten schudden. Helaas, de tijd was er nog niet rijp
voor om de mensen te doen ontwaken, zodat zij de leugens zouden
doorzien.
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Dezelfde drie-heidsgedachte van vroeger is momenteel nog springlevend.

Eenheidsdenken
Na het tijdperk van religieuze versplintering, falende politieke systemen en
maatschappelijk bedrog komt een nieuw tijdperk van heelheid, van
harmonie, van liefde, van waarheid, van vrijheid, van broederschap, van
vrede, van overvloed voor iedereen, van gezondheid, en ga zo maar door.
Momenteel zou je er bijna niet in kunnen geloven dat er ooit een totaal
andere en vernieuwde wereld zou kunnen komen, waar geen leed, bedrog,
armoe, ziekte, corruptie en uitbuiting meer is. De vraag is wat er zou
moeten gebeuren om van onze huidige misère in de wereld van verdriet en
destructie, over te gaan in de vernieuwde wereld van vreugde en bloei?
Men zoekt algemeen naar oplossingen buiten zichzelf. Nee, de enige ware
oplossing ligt in onszelf. Ons denken moet vernieuwd worden. Ons
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bewustzijn zal zich dienen te verruimen. Wij zijn te eng en bekrompen in
ons denken. Wij dienen verder te kijken dan ons huidige systeem, het niet
langer te willen reviseren, er afstand van te willen nemen en actief deel te
nemen om een nieuwe wereld op te richten. De wil om een nieuwe
samenleving op te bouwen dient in ons aanwezig te zijn. Alle ballast van
de huidige systemen dienen we los te laten. Immers is de manier waarop
wij denken en kijken zoveel als, de wereld te interpreteren aan de hand van
de huidige gang van zaken. Wanneer wij denken dat wij niets aan de loop
der gebeurtenissen kunnen doen, zal er ook nimmer enige verandering tot
stand komen. Wij kunnen wel degelijk een totale reformatie op gang
brengen, zelfs als enkelingen, maar zeker als groep en groepen. Wij kijken
teveel naar de gevolgen, die echter ontstaan zijn uit oorzaken, uit bronnen.
Wij dienen de oorzaken op te sporen, om die te wijzigen waardoor de
gevolgen zich automatisch volgens de natuurwetten zullen veranderen.
Wijzelf zijn verantwoordelijk voor de huidige gang van zaken in deze
wereld. Wanneer wij ons dat bewust worden en erachter komen wie en wat
wij zijn, en wat wij behoren te doen om een leefbare wereld te krijgen, zál
die wereld er ook komen. Zij die hieraan
absoluut weigeren mee te werken, zullen
vanzelf buiten de boot vallen. Wij bezitten
inherente vermogens die wij van God hebben
ontvangen, om een nieuwe wereld te
realiseren. Ons huidige denken bestaat uit
tegenstellingen, o.a. van goed en kwaad.
Wanneer wij denken in eenheid of heelheid,
vallen die tegenstellingen weg, en ontstaat de
wereld van onze Schepper, die Eén is, als de
God van de ganse aarde. Wij hebben allerlei
denkpatronen overgenomen van onze
voorvaderen. Denkpatronen kunnen worden
gewijzigd en opgegeven. Daarmee nemen wij
de oorzaken weg van alle hedendaagse ellende. Waarom zouden wij dat
niet doen? Iedereen wil toch zonder ziekte zijn, iedereen wil toch niet in
honger en armoe leven?
Waarin spiegelen wij ons? Waarin herkennen wij onszelf? In de huidige
onleefbaar wordende wereld? Nee, die wereld willen wij toch niet langer?
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Wij dienen bewust te worden (dat bestaat uit innerlijk weten) dat de
huidige gang van zaken in deze wereld ons nooit rust, vrede, welzijn en
blijvend geluk zal verschaffen, hoe men zich er ook voor inspant. Noch al
het geld (wat niets anders dan lucht is), noch alle religies (die berusten op
misleiding), noch de politieke systemen (wat slavernij oplevert), noch de
chemische farma-industrie (die ons verziekt) zullen ons ooit een betere
wereld kunnen schenken.
Er is méér, en het is wel degelijk haalbaar een nieuwe aarde te scheppen
waarin gerechtigheid woont. Maar dat kan alleen door gehoorzaamheid en
kennis van de natuurwetten. De wetten van ons huidige wereldstelsel zijn
menselijke wetten, die niet in overeenstemming zijn met de natuurwetten.
Door ons denkproces te wijzigen, zal langzaam maar zeker de wereld
veranderen. Wanneer ons denken eenmaal verankerd is in de natuurwetten,
zal de aarde niet langer weerbarstig zijn en zich tegen ons keren, maar in
ons voordeel werken. Wanneer een vogel of vis zich niet naar de
natuurwetten in de lucht of in het water begeeft, zal een vogel moeizaam
kunnen vliegen en een vis lastig kunnen zwemmen.
Geestelijke groei naar volwassenheid is de belangrijkste stap die wij als
mensheid dienen te zetten. Geen godsdienstigheid, maar het dienen van
onze Schepper, het één zijn met Hem en de natuur, uitgezonderd de
boosheid in veel mensen. Wij dienen ons innerlijk te vernieuwen, ons hart
te besnijden, wat uiteraard pijn doet. Lees het eens in Ezechiël 18, vers 31
Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maakt u
een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis
Israels? 32 Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden, spreekt JHWH;
daarom bekeert u en leeft.

De pijn van zulk een bekering, besnijdenis of zelfovergave is heel nuttig.
Pijn in die zin is fijn, want het geneest ons van onze zelfzucht, zodat wij
volwassen worden in de goede zin van het woord.
Achtergronden van de drie-eenheid
Op de onderstaande website van Richard Cassaro staan een veelheid aan
voorbeelden van de drie-eenheid zoals deze ontworpen en toegepast is in
alle religies, zie: http://www.deepertruth.com/
Boeken van Richard Cassaro over de drie-heid in architectuur zijn heel
inzichtgevend in deze materie. Zie enkele voorbeelden hierna:
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De oude kerkvaders en hun architecten hebben vanuit de heidense tradities
het christelijke geloof geformeerd. Het christelijke dogma der drie-eenheid
is en blijft een groot raadsel, een mysterie, waarachter bedrog schuilt. In
het jaar 325 na Christus waren de bisschoppen bijeen te Nicea om over de
christelijke godheid een beslissing te nemen. Hun idee om de nieuwe
christelijke godheid tot een heilige Drie-eenheid uit te roepen, berustte op
de oude heidense drie-eenheids gedachte. De drie-in-één leerstelling
vormde het hart van het oude heidense geloof. Via deze oude doctrine

Nicea 325, Constantijn met bisschoppen en het heilige boek vooraan
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dacht men het zogenaamde 6e zintuig of 3e oog te kunnen activeren, en of
gesloten te houden. Bij activering zouden de mensen hun innerlijke kracht
en bewustzijn verhogen, wat de gift inhield dat men met de hersenen over
de materie kon heersen. Bij het gesloten houden ervan, zouden de mensen
volgzaam en onderworpen blijven, blind voor hogere geestelijke inzichten.
De kerkvaders wilden niet dat de mensen zélf deze krachten zouden
ontwikkelen, want daardoor zouden ze niet meer zijn te beïnvloeden. De
oude wijsheid om het 3e oog te activeren moest verborgen worden
gehouden, en een nieuw concept wat er op leek
moest gepresenteerd worden. Dat nieuwe concept
bestond hierin dat de Godheid metterdaad één
zou zijn, maar tegelijkertijd drie, dus drie-in-een.
De oude natuurreligies hadden reeds hun drie-ineen symboliek, zoals de pre-historische Druïden,
Kelten en Germanen, etc. De christelijke kerk
tijdens Constantijn maakte uit deze oude drie-ineen vormen een nieuw concept, nl. God als Vader
als eerste Persoon, de Jezus als Zoon des Vaders als tweede Persoon, en de
heilige Geest als derde Persoon. Dus een verpersoonlijking van God, die
een Geest is en geen persoon is of lichaam heeft.
In de oude mysterie-godsdiensten kon men via de drie-in-een gedachte nog
tot een hoger bewustzijn geraken en het 3e oog openen, want dáár draaide
alles om. Lang voordat de Bijbel er was, kende men reeds een drie-eenheid,
met als doel om tot een hoger bewustzijn te geraken. In de oude tempels
vinden wij de drie-in-een stelling uitgebeeld, niet alleen in Egypte, maar
wereldwijd. Alle oude religies waren op één en dezelfde leest geschoeid,
nl. de drie-in-een gedachte ter opening van het 3e oog. Zie onze brochures
407, 408 en 409, over het 3e oog. Zelfs in het oude Atlantis zien wij volgens Plato- de drie-in-een gedachte terug, in de plattegrond ervan. De
drie-eenheid behoorde tot de heilige wetenschap. Die wetenschap bestaat
uit de geestelijke kennis, die gebaseerd is op het getal drie. Men vroeg zich
af waar de mens vandaan was gekomen, én wat de mens in het heden is, en
waar de mens naar toegaat in de komende tijd. De oude religies hadden de
antwoorden gevonden. De kerkvaders wisten de antwoorden ook, maar
hielden deze voor de massa’s verborgen. De massa’s mochten vooral niet
ontwaken. De drie-in-een kennis zou het 3e oog activeren, waardoor de
mensen niet langer ondergeschikt zouden blijven, maar zelfbeschikkend.
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Dan kon het kerkelijk instituut wel opdoeken. Ook de farma-industrie
werkt uitsluitend met medicijnen die ons 3e oog gesloten houden. Vandaar
dat cannabis streng verboden is. De
christelijke religie werkt met een
geestelijk medicijn, nl indoctrinatie, om
de angst op te wekken, zodat de mensen
in het gelid blijven lopen. Dus alle
religieuze en politieke systemen op
aarde wisten en weten van de drie-ineen gedachte af, waardoor ons 3e oog
geopend kan worden en de mensen zich
spiritueel kunnen verrijken. Marx en
Engels wisten het wel, dat uit de These
en Antithese de Synthese voortkomt.
De kerkvaders te Nicea moesten een goed concept bedenken waarmee zij
het kerkelijke instituut op de been konden houden, dus om er een goed
lopend bedrijf van te maken. Alles draaide hierbij om de Godsvoorstelling
én het zelfbeeld van de mens, de projectie van het spiegelbeeld. God werd
voorgesteld als de grote Heilige, die zeer ver weg en hoog woont in de
hemel. Dus de God die buiten ons is. Het zelfbeeld dat men voor de
mensen ontwierp bestond hierin, dat de mens door-en-door zondig was,
beladen met erfschuld en erfsmet, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot
alle kwaad. Het goddelijke in de mens -diens derde oog- moest in alle
gevallen gesloten blijven. De
mensen moesten God buiten
zich zoeken, en wel via de
bemiddeling der kerk, en wel
als een Vader in de verre
hemel, die een godmens als
zoon had nl Jezus als
middelaar tussen ons en de
vader, die voor de mensen
zijn bloed of leven zou
het 3e oog, pineal gland,
hebben opgeofferd via een
afschuwelijk mensenoffer.
Om via dit offer voor de menselijke zonden de schuld bij God de Vader af
te betalen, en de heilige Geest die dat verworven heil zou toepassen in en
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aan de mensen. Dit nu is de nieuw
heilsboodschap der kerkvaders! De kerk
schilderde de mensen een heerlijk
hiernamaals voor in de hoge hemel, en het
heden was niet meer dan een woeste
wildernis waar men zo snel mogelijk
doorheen moest reizen, om in het hemels
vaderland te mogen aankomen. Wie niet naar
de kerk luisterde zou in de brandende hel
verdagen. Nee, het goddelijke mocht men vooral niet in zichzelf zoeken,
want dan zouden de mensen zelfbewust worden en zich van de kerkelijke
lasten onttrekken. Dat het goddelijke in ons mensen
aanwezig is, in onze bouw en structuur, moest stil worden
gehouden. De mensen mochten niet weten dat ze een derde
oog bezaten, dat ze 13 chakra’s of energiecentra in zich
hadden en dat hun ruggengraat 3 delen en 33 wervels telde,
waardoor zij het pad ter verlichting konden bewandelen.
Dat de aarde aan de mens is gegeven om er een hemels
paradijs van te maken, door gehoorzaamheid aan de
Goddelijke wetten, en wij daartoe geschapen zijn, moest
onder tafel worden gehouden. Wij worden immers geboren
met een ingeschapen gevoel voor eenheid. Die eenheid dijt
uit in veelheid, maar is niet stuk te breken door wat dan
ook. Het leerproces als mens bestaat hierin dat wij
saamhorigheid aanleren, en toch zelfbewust zijn. Wij zijn
alsdan in staat om van de aarde een paradijs te maken.
Daartoe dienen wij ons te ontwikkelen en het dierlijke af te
leggen.

In deel 2 zullen verder gaan met wat Bewustzijn inhoudt, en wat Inwijding
betekent, etc.

