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Inleiding
Alle eeuwen door is de zon beschouwd als de bron
van leven en licht. De terugkeer van de zon wat op
25 december plaatsvindt werd dan ook vanaf oude
tijden uitbundig gevierd. Niets mis mee. Het ene
volk noemde het feest Sol Invictus en Saturnalia (de
Romeinen), en een ander volk noemde het feest
Mithras (de Perzen), en weer een ander volk
noemde het de geboorte van Horus (Egypte), en de Japanners noemden
het Amaterasu. De Grieken noemden de tijdens wintersolstitium
geboren god Dionysius, en de Frychians noemden hem Attis. Alles dus
wijzend naar de terugkeer of geboorte van de zon. De zon staat op 21
december stil in het Noorden, om op 25 december weer terug te keren
naar het Zuiden. Op symbolische wijze stierf de zon als een Osiris, om
na drie nachten en drie dagen weer op te staan als een Horus. Al deze
goden zouden op 25 december zijn geboren, wat ook weer samenviel
met het Scandinavische Yule-feest. Van deze heidense zonne-feesten
heeft de vroege christelijke kerk het kerstfeest afgekeken en
overgenomen, onder gezag en goedkeuring van keizer Constantijn de
Grote. Jezus, als de nieuwe lichtgod liet men ook op 25 december
geboren worden uit een maagd. Dat is volgens de natuur onmogelijk.
Het betreft dan ook de beschrijving van mythen.

Er zijn wel meer mythen die naar Jezus wijzen, als of dat een historisch
figuur zou geweest zijn. De mythe van de schone Helena van Troje, die
koningin was van Sparta, was een dochter van Leda en Zeus. Zeus nam
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de gedaante aan van een zwaan en verkrachtte vervolgens Leda, die
daarna Helena baarde, de maangodin. De maan staat voor eb en vloed,
of een vloedgolf. In het sterrenbeeld Orion en Cygnus (zwaan) wijst
Zeus naar Je-zeus, de zo(o)n van God. De zwanenzang wijst naar song,
sangre, dat is bloed. Orion als de vadergod Osiris offert de zoongod
Horus, wat men een zwarte-Zwaan gebeurtenis noemt. De
nakomelingen van de schone Helena wordt Spartanen genoemd.
Tijdens de oudste kerstfeesten werd er gedronken en gegeten, volgens
professor Nissenbaum van de Massachusetts universiteit. Er werd ook
gezongen en naakt gelopen op de straten. Ook vond er vrij seksueel
verkeer plaats. De Puriteinen wilden vanaf 1659 tot 1681 absoluut niet
aan het kerstfeest meedoen. Tijdens de kerstfeest viering werden er
dikwijls joden vermoord, daar Jezus zou geboren zijn om zijn volk van
de vloek der wet te bevrijden, waaraan de joden nog jammerlijk
vasthielden.
Het Christelijk geloof
Het christelijk geloof staat tegenover het zeker weten. De christenen
geloven wat de kerken hen voorhouden, zonder een vast en zeker
innerlijk weten. Wie echter innerlijk niets weet, leeft in een waan. Wie
probeert deze waan te verbreken, wordt niet serieus genomen.
Kerst-mis betekent
in werkelijkheid dat
ieder mens die
gelooft dat het
Jezus-kind op 25
december geboren
werd, het radicaal
mis heeft. Het gaat
immers om de
wedergeboorte van
de zon, en meer niet.
Met kerst wordt in
werkelijkheid de
hergeboorte van de zon gevierd, de sun van God. De zon werd oudtijds
gehouden voor de Vadergod, de maan voor de moedergod (Isis,
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Astarte), en vandaar dat er in de Wet wordt geboden z’n vader en
moeder lief te hebben.
De nieuw herboren zon werd Horus
genoemd van de horizon, de nieuwe
lichtgod, die boven de hori-zon
verschijnt. Wie dus in Jezus gelooft,
gelooft in werkelijkheid in de
Egyptische Horus-mythe. De mythe
van Jezus is door 4 evangelisten
opgetekend, wat wijst naar de bekende
vier elementen: aarde (Mattheus), vuur (Marcus), lucht (Lucas), en
water (Johannes). De christelijke kerk stelde tijdens de Synode van
Tours in 567 vast dat het geboortefeest van Jezus van 25 december tot 6
januari gevierd diende te worden. En zo geschiedde het! Dus 12 dagen
lang feest, verwijzend naar de 12 apostelen en 12 stammen Israëls.
Tevens wees het op de 12 tekens in de Dierenriem. Aldus viel het
christelijke geboortefeest van Jezus samen met het midwinterfeest van
de heidenen.
Dat vormde voor de kerk een groot
probleem. Pas door paus Gregorius
XIII werd dit probleem opgelost, door
winter-solstitium naar 21 december te
verplaatsen. De volksgebruiken bleef
men echter handhaven op 21december, en hiermee was het
kerstfeest een feit. Het kerstfeest gaat
in werkelijkheid om de zonnestilstand
(solstitium) van de 21 tot de 25e
december, waarop de zon terugkeert.
Saturnalia
Het Saturnalia-feest is gewijd aan Saturnus. Saturm wijst naar het
gezaaide, de overvloed en vruchtbaarheid. Saturnus werd gezien als de
god van de vegetatie, die in de winter afstierf als een Osiris. Die
gestorven natuur tijdens de winter, dient weer opgewekt te worden.
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Oorspronkelijk was Saturnus niet de brenger van de dood, maar van de
levenskracht. Door die levenskracht werd de dood overwonnen. De
Saturnalia-feesten waren erop gericht om de zon het dode punt te laten
overwinnen. De feesten draaiden dus om dit jaarlijkse grote
omkeerpunt.
De geboorte van Jezus
In heel de Bijbel staat geen
geboortedatum vermeld van Jezus. De
christenen rekenden 25 december tot
geboortedag van Jezus, doordat in het
Romeinse Rijk op die datum de 8e dag
van het Saturnalia-feest werd gevierd.
Die 8e dag werd Brumalia genoemd.
Brumalia was de grootste dag van het
Saturnalia, namelijk de dag dat de
dagen weer langer werden. Die dag
werd de zonnegod wedergeboren. De
andere goden als Horus, Adonis,
Dionysius, etc. waren allen mythisch
maagdelijk verwerkt, om op 25
december geboren te worden.
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In het NT wordt getracht om Jezus een
koninklijke afstamming te geven,
door Jezus via de stamboom van
zijn stiefvader Jozef te laten
afstammen van koning David.
Hiermee draait men de lezers een
rad voor ogen, aangezien bij een
maagdelijke verwekking de vader
buitenspel staat. Maria stamde uit
de stam Levi. De verwijzing naar
Jesaja 7:14 als vervulling van de
profetie berust eveneens op misleiding. Het gaat daarin niet om een
maagd, maar om een jonge vrouw (alma), die als teken voor koning
Achaz wordt gesteld. Jezus werd ook nooit Immanuel genoemd. Ook de
volkstelling uit Lucas 1 onder keizer Augustus heeft nooit
plaatsgevonden. Er is geen enkele buitenbijbelse bron die deze
volkstelling vermeld. Logistiek zou het een ondoenlijke zaak zijn. In die
tijd bestond er zelfs geen plaats die Nazareth heette. Het NT laat dan
ook geforceerd het bezoek van Jozef en Maria aan Bethlehem
plaatsvinden, om daarmee de profetie van Micha 1:5 in vervulling te
laten gaan. Jezus heeft ook nooit op de troon van David gezeten. Alle
profetieën die aangevoerd worden om aan te tonen dat ze in Jezus
vervuld zouden zijn, zijn uit hun context gelicht. De evangeliën spreken
elkaar op heel veel dingen tegen. De Bijbel wijst astrologie en
waarzegging af, maar laat wel de drie magiërs door middel van een ster
naar Bethlehem reizen. De
mededeling uit Mattheus 2:2
berust op mythologie,
aangezien een ster nooit een
route kan aangeven en niet
stil kan gaan staan boven een
woning. Het ganse
universum is in beweging en
staat nooit stil. Ook de zon
heeft nooit stil gestaan, zoals
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in Jozua 11 staat, maar de aardas vanwege het langskomen van de
planeet Nibiru.
Professor Selderhuis schreef in het RD 22-12-2012 een artikel over
Jezus uit het geslacht van David. Wij leggen hem hierbij de hierboven
gestelde vragen voor ter beantwoording. De messiaanse teksten wijzen
mijns inziens naar een eindtijd-Messias, de zemach
(uitgroeisel) volgens de profeet Zacharia, die
Zerubbabel wordt genoemd, een bouwmeester.
Er is ook geen bewijs dat Jezus in een stal zou
geboren zijn. In Mattheus 2:11 wordt het een huis
genoemd. Aan een huis zat vroeger meestal de stal
vast. Er staat niet dat er ossen en ezels aanwezig
waren. Dat men kiest voor een drietal wijzen uit het
Oosten, komt wellicht vanwege de drie middelste
sterren in Orion. Een
kerstboom ontbreekt in alle kerstverhalen. Zodra
er overtuigende bewijzen komen dat Jezus wél
een historisch figuur is, die door God gezonden
zou zijn naar de aarde om voor de zonden der
wereld te boeten, zal ik hem goud, wierrook en
mirre toebrengen via onze website. Wel roep ik
hierbij alle theologen, predikanten en
geestelijken op aan mij de keiharde bewijzen te
tonen dat er een figuur rond het jaar nul
geboren zou zijn die een godmens was.
Zolang de clerus in gebreke blijft, is hiermee
aangetoond dat het christendom gebouwd is op
een mythe, die men het mensdom presenteert
als historische werkelijkheid. De vorige paus
heeft dit reeds toegegeven, en de huidige paus
heeft verklaard dat de christelijke kalender
gebaseerd is op een misberekening. In zijn
nieuwste boek stelt de paus dat Jezus enkele
jaren eerder geboren zou zijn dan men algemeen gelooft. De fout in de
kalender zou door de monnik Dionysius Exigus zijn gemaakt. De
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geboortedatum van Jezus van 25 december is niet op historische
gronden gebaseerd, en wij weten niet in welk seizoen Jezus is geboren.
De idee om de geboorte te vieren tijdens de kortste dag van het jaar, is
waarschijnlijk van heidense tradities en winterzonnewende afkomstig,
aldus paus Ratzinger.
Wat nu? Moeten we dan maar atheïsten worden? Niet doen. Wij dienen
onvoorwaardelijk terug te keren tot de enige God der waarheid, tot
Israëls God en Koning, de Almachtige, Schepper en Verlosser van Zijn
mensdom. Wij hebben God op ‘t hoogst misdaan, wij zijn van ‘t
heilspoor afgegaan, etc.
God verkoos zich een volk op aarde als
voorbeeldnatie voor de andere volkeren, niet om hen naar een hel te
verwijzen, maar om hen hogerop te helpen. Hij straft niet ongenadig de
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Kerst = Sol Invictus = Mithras = Saturnalia
Die tijd in het jaar kenmerkt zich door kindermoorden, zoals te Sandy
Hook op 14-12-2012, waar er meer dan één schutter een bloedbad
aanrichtte, wat een Black Swan Event wordt genoemd ter ere van
Baphomet, de bokgod van Skull & Bones. Het doel van deze
schietpartijen wijst erop dat men de Amerikaanse bevolking wapenbezit
wil gaan verbieden.
Het Saturnalia-feest begint op 17 december, de dag waarop CERN in
Genève de LHC opstartte, op zoek naar het Goddeeltje. De
kindermoorden -en mogelijk de massa-mensenmoorden wanneer de

De Saturnalia/Bacchus feesten gingen er nogal onzedelijk aan toe

mensheid af, maar wil dat de mensheid van de aarde een paradijs zal
maken. het kwaad van ons mensen straft zichzelf. De natuur is Zijn enig
onfeilbaar boek voor wie het lezen kan. God vernietigt de aarde niet,
maar geeft aan de weinige rechtvaardigen op aarde eens een geheel
vernieuwde aarde. Die erfenis wordt voor hen in de hemelen bewaard.

CERN-proeven uit de hand zullen lopen- worden ter bevrediging van
Osiris, de god van de dood, gehouden. Daardoor gelooft men dat de
zonnegod Horus herboren kan worden. Tijdens het Saturnaliafeest van
17 - 25 december waren alle Romeinse gerechtshoven gesloten, zodat
niemand tijdens dit feest veroordeeld kon worden voor een misdrijf.
Wel verkoos men een willekeurige onschuldige uit het publiek, die
zichzelf te goed mocht doen aan heerlijke maaltijden, waarna men hem
brutaalweg vermoordde, om daarmee de duistere machten te verdrijven.
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Kerst-vreet-gelagen
Dionysius/Bacchus, de god van de wijn

De christelijke kerk is gebaseerd op dit heidense gedachtegoed, wat in
haar gebouwen en symbolen tot uitdrukking komt. Kijk maar eens naar
de Sint Pieter te Rome.
Het Kruisaltaar. Op de voeten van het Bernini-altaar staat de geboorte
van een kind afgebeeld, wat wijst naar de barensweeën van de
schepping. Zie afbeeldingen:

De 7 sacramenten: De Heilige Eucharistie wordt opgedragen aan de
morgenzon, het komende Godsrijk op aarde. De heilige hostie wijst naar
de opkomende zon in het Oosten, het morgenrood (de bloed-theologie).
Het kerkgebouw ziet men als een schip, naar de Egyptische zonneboten.

No. 672
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Een barende vrouw
op het voetstuk van
een pilaar

Het Bernini-altaar in de Sint Pieter te Rome

De wafel wijst naar de herboren zon, en de kelk wijst naar de kosmische
energie die vrijkomt tijdens de Galactische kruisen, zie onze brochure
567 en 630.
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De dierenriem in de tempel te Dendera
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regelmatig in de kas kijken. Ze had op het zakje gekeken waarop
brocolli stond, en zij ging er van uit dat de klaverplantjes tot brocolli
zouden uitgroeien. Zij vroeg me waarom de plantjes zo heel lang klein
bleven. Wel, zei ik, het zijn geen brocolli-plantjes, maar mini-klaver.
Nee, zei ze, er staat op het zakje dat het brocolli is. Daarop zei ik dat ik
op het stokje een brocolli-zakje had gedaan, daar het klaverzakje
onleesbaar was geworden.
Op gelijke wijze hebben de kerkvaders op het stokje van het oude
heidense zonnefeest, een etiket geplakt van Jezus geboorte. En iedereen
gelooft dat het kerstfeest het geboortefeest is van Jezus, terwijl
overduidelijk blijkt dat het om een oud heidens feest gaat van de
geboorte van de zon op 25 december.

12 apostelen, 12 dierenriemtekens

Misleiding
In onze tuinkas had ik in een bak met zwarte grond zaadjes gezaaid van
de mini-klaver. Ik had er een stokje bij gezet, maar daarover een
omgekeerd zakje van broccoli gedaan. Na enige tijd ontkiemden de
zaadjes en verschenen er kleine klaverblaadjes. Mijn dochter komt

Volgens Evertjan Poorterman is kerstfeest, dus de geboorte van Jezus,
niets anders dan astronomie, sterrenkunde, zie zijn verhaal:
Het Orion-stelsel als stal waar Jezus geboren zou zijn. Bovenaan de Ster
van Bethlehem, eronder en uit elkaar Jozef en Maria. We hebben nu een
driehoek.
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Daaronder op rij de Drie Koningen en daaronder de twee Herders en
helemaal links de ster Sirius (zie hieronder gespiegeld). Onder de Drie
Koningen dan de Orion-Nevel, de kraamkamer van jonge sterren... en
daar is nu Jezus geboren. Hij was het sterrenzaadje, de vuurbrakende
jonge ster uit Zecharia Sitchin's eerste boek; 'De Twaalfde Planeet', die
op ramkoers uiteindelijk in ons zonnestelsel terechtkwam en hier de
Vader en God werd.
*

*

*
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onze planeet) van die ster in de Hemel komt... Dus het 'Onze Vader die
in de hemelen zijt...' is een gebed of bede gericht aan de ster in de
Hemel... en wel omdat bewoners van die ster onze 'goden' zijn. Wij als
halfapen hebben 'meesters' boven ons omdat wij slaven zijn en deze
meesters zijn de astronauten en kolonisten van die tweede ster in ons
stelsel. Dus de fysieke goden uit de oudheid en dus ook JHWH uit de
bijbel, zijn/is gewoon wezens van de tweede ster of uit de 6e dimensie
van een ander stelsel. De mensheid aanbidt zijn eigen meesters en de
planeet/ster waar zij vandaan komen. Dus jouw God der Waarheid,
Israëls God en Koning, de Almachtige, de Schepper en Verlosser is een
kolonist in mijn ogen.

*

*

*

.........
.........

*
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*
Jezus geboorte is dus sterrenkunde... en Jezus (in oertaal Kwando
SHE.ZU.US/SE.> = gerstezaadje zoekt huis/seker = een ster op
ramkoers met de bedoeling 'leven' te scheppen. Zo werkt het HeelAl alles is chaos en botsing...) is Jezus Christ Superstar, een ster dus! Zijn
baan voert hem door de Hemel. Vandaar dat de oude Soemeriërs een
achtpuntige ster als symbool hadden voor ster, voor Hemel en voor
kennis.
De achtpuntige ster staat voor de jonge ster (Jezus/Gud) en voor zijn
zeven engelen (planeten), waarvan er drie sneuvelen in de strijd/botsing
met Tiamat. Vandaar de achtpunt; ster + 7 planeten. Dat teken, die ster
staat voor Hemel, ster en kennis... eenvoudigweg omdat deze ster door
de Hemel scheert (= de astroïdengordel) en omdat alle kennis (hier op

Een feilbaar wezen, soms
een kloothommel en
eikel en soms goed voor
zijn mensen en meestal
boos en oorlogzuchtig.
Precies zoals de
Anunnaki zijn!
Grote
ego's, grote bek en veel
oorlogsgeweld en altijd
uit op nieuwe gebieden
met waardevolle grondstoffen. Anunnakigod Enki is de schepper van de
mens, zijn oudste zoon Marduk is ook de Egyptische Ra en de
Kanaänitische Bel/Baäl en de Grieks/Romeinse Ares/Mars. Hij heeft de
opdracht Enki's zaad te beschermen.
Of hij dat leuk vindt is een andere zaak; hij moet wel! Omdat in Enki's
plan betreffende de eindtijd (nu dus) de mens noodzakelijk is voor
verdere veredeling van eigen soort opdat de Anunnaki eindelijk in het
licht kunnen leven. De foute Anunnaki gaan terug naar de 6e dimensie
en de goeien onder hen, van de clan van Enki, gaan op in een nieuw
hybride ras en zij blijven hier wonen, samen met de mensheid, hun
voormalige slaven...
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Verder is het gebruik van de 'heidense' kerstboom gebaseerd op de
draaiing van de aarde-as. De denkbeeldige aard-as (Ygdrassil, de
aarde-esch, in de Noord-Germaanse verhalen) wijst naar de poolster in
het noorden. Sinds de kanteling van de planeet die de zondvloed tot
gevolg had, maakt onze planeet een tollende beweging... en beschrijft de
'onzichtbare' aarde-as een cirkel aan het firmament. Dat noemt men
precessie en zo'n precessie-cirkel duurt, bij een volledige ronde 25.920
jaren (Soemeriërs) of 25.800 jaren
(Egyptenaren) of 25.776 jaren
(Boerman)...
maar zo'n ronde is nog nooit
gemaakt omdat de zondvloed
pas 10.800 jaren geleden
plaatsvond toen de tweede ster
Jezus/God/Ra voorbijkwam.
Dus bestaat de zogenaamde
precessie-cirkel iets meer dan
een derde van de totale duur.
Trekken we nu van de evenaar
lijnen naar de poolster en zien
we de aarde-as als de stam van
de dennenboom, dan krijgen we
een kegelvorm, de kerstboom...
met de poolster in de top. Dus
de kerstboom heeft alles te maken met de aarde-as, de precessie-cirkel
en de poolster.
De kerstboom heeft alles te maken met astronomische kennis, de
zondvloed, kanteling van de planeet en de nieuwe positie ten opzichte
van de andere sterren en de Zon. Sterrenkunde dus! Niks heidens aan.
Na de zondvloed en kanteling moesten de Anunnaki helemaal opnieuw
de nieuwe stand van de planeet inlassen in de bestaande modellen.
Zodoende moest men ook nieuwe vlieghavens bouwen. De oude in
Soemerië lagen niet meer gunstig en zodoende werd de Baälbek
gebouwd en andere...
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Noord werd zuid en Zuid werd noord... en zo verdeelden de Anunnaki
de planeet dan ook na de zondvloed... en kregen zonen en kleinzonen
van hen, lager in de pikorde, ook aanspraken en nieuwe gebieden
toegewezen. Zo ontstonden de koninkrijken en de stadstaten. Dat was er
allemaal niet voor de zondvloed. Toen was er een in het duister gehulde
planeet, met heel veel landoppervlak, minder zee en oceaan, grotere
ijskappen op de polen en een middengebied dat zij paradijs noemden.
Paradijs komt van para'dijs, de zone gelegen tussen de twee (para)
ijskappen. Daar heerste een subtropisch klimaat en heerste er een
24-uurs maatschappij. De slaven en kolonisten werkten de klok rond. Er
waren geen zomers, geen winters en geen dagen en nachten. Alles was
bijna gelijk... in een eeuwige gang. Totdat er een enorm stuk van de
toenmalige zuidpool afbrak en de stilte verstoorde. De planeet raakte uit
balans en de uiterst fijne klimaatbeheersing raakte ontregelt.
De rest is bekend; de zondvloed, licht op de wereld, Anunnaki
ondergronds enz...
http://christmasxmas.xanga.com/691716029/item/

