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Inleiding 
Over het dogma en de leer van de erfzonde hebben wij reeds brochures 
in het verleden samengesteld, no. 375 en 696. Deze keer een toevoeging 
en verbetering van de oude brochures. 
Het gaat hierbij om de vraag of de mens nu goed of slecht is? Wie 
opgegroeid is in de Oud Gereformeerde en aanverwante kringen, zal het 
volmondig toestemmen hetgeen in de drie formulieren van enigheid staat 
over de staat van een mens. Dat is geen rooskleurig beeld. In de 
Heidelbergse Catechismus  staat het volgende: 
 
Vraag 6 
Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen? 
Neen Hij; maar God heeft den mens goed , en naar Zijn evenbeeld 
geschapen , dat is, in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn 
Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben, en met Hem in de 
eeuwige zaligheid leven zou,om Hem te loven en te prijzen. 
Vraag 7 
Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? 
Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouderen, Adam en 
Eva, in het Paradijs , waar onze natuur a; zo is verdorven geworden, 
datwij allen in zonde ontvangen en geboren worden. 
Vraag 8 
Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot 
enig goed en geneigd tot alle kwaad? 
Ja wij ; tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden. 
 
Er is reeds zeer veel strijd geweest met betrekking tot de menselijke 
natuur, of ze nu goed of slechts is vannature.  Geestelijken en wijsgeren 
uit de voorbijgegane tijden zouden het nooit hebben geloofd dat de van 
Adam afkomstige mens in wezen goed en niet slecht is, dat deze soort 
mensen in hun natuurlijk streven edelmoedig en niet zelfzuchtig, 
medelijdend en niet wreed, meevoelend en niet aanmatigend zijn, dat zij 
vroom zijn in hun streven, en door de goddelijke gevoelens der tederheid 
en toewijding bezield, in werkelijkheid beelddragers Gods zijn en geen 
karikaturen van Hem zijn, aldus Edward Bellamay in zijn boek: 
Terugblik uit het jaar 2000. Bellamy wijt de slechtheid die er is onder de 
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mensen aan hun armoedige levensomstandigheid en strijd om te 
overleven. Zodra de levensvoorwaarden zich wijzigden keerde de 
natuurlijke adel van de mensen weer terug. Als voorbeeld wijst Bellamy 
naar een rozenstruik en voorval in een gevangenis in Calcutta. 
 
Wat wij echter wel willen opmerken is,  dat Bellamy geen onderscheid 
maakt tussen het goede zaad onder de mensen, en het kwade zaad, de 
zaadlijn van de Boze, van Nachash (slang) zoals in Kain en Ezau 
voortgezet, reptilians. Zie borchures over de Twee Zaadlijnen. 
 
Aangezien deze leeropvatting over de algehele verdorvenheid des 
mensen nog steeds opgeld doet en in de orthodox-gereformeerde kringen 
beleden wordt, is het nuttig om ons af te vragen hoe deze leer ontstaan is 
en wat voor gevolgen het heeft gehad.  Ook de vraag of de leer der 
erfzonde metterdaad op waarheid berust en men dat Bijbels gezien kan 
onderbouwen met feiten. Indien de leer der erfzonde op een fabel berust 
dienen we haar met wortel en tak uit te roeien, ter voorkoming van alle 
kwaad die daaruit reeds is voortgevloeid en nog kan voortkomen.  
 
Wanneer de leer van de erfzonde op waarheid zou 
berusten, zouden wij ons afvragen waarom God Jezus 
(indien historisch) pas 4000 jaar daarna heeft laten 
verschijnen om voor de zonden te betalen -indien ook 
deze visie zou overeenstemmen met de werkelijkheid-
,  maar had Hij terstond het ontstane kwaad in de kiem 
dienen te smoren. De blokkades die door de 
zogenaamde ‘erfzonde’ zouden zijn ontstaan zouden 
alsdan terstond opgeheven zijn. Dan zouden de 
mensen en gelovigen onder het Oude Testament niet ongeveer 4000 jaar 
geleefd hebben onder de last van een dergelijke zonde-overdracht van 
geslacht op geslacht. Erfzonde is volgens Numeri 16:22, Deut. 24:16 en 
Ezechiël 18 in strijd met de werkelijkheid.  
Wanneer JHWH op grond van Zijn barmhartigheid de zonden vergeeft 
aan berouwvolle zondaren, zoals o.a. blijkt uit 2Kronieken 7:14 en Psalm 
32, wat voor noodzaak zou er dan nog bestaan om na ettelijke eeuwen 
een Gods-zoon voor de zonden te laten betalen?  
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Volgens Johannes 3:16 had God de wereld lief. Tot die wereld zou dan 
ook Jezus hebben behoort, en dan laat je als God-vader toch niet je enige 
zoon vermoorden, om zonden die 4000 jaar terug zouden zijn begaan, af 
te betalen vanwege jouw rechtvaardigheidsgevoel? Het zou wel een zeer 
kromme liefde van God zijn om een eigen zoon te laten vermoorden om 
hem als een gruwelijk mensenoffer te aanvaarden ter verzoening voor 
zonden van mensen die daardoor vrijuit zouden kunnen gaan. 
Indien de erfzonde door Eva zou zijn ontstaan, zoals de kerkvaders, met 
name Augustinus, dat opvatten, zou het in de lijn van de vergelding en 
logica liggen dat God niet een zoon, maar een dochter naar de aarde had 
moeten zenden, om allereerst de vrouw(en) te herstellen en te verlossen 
van hun zondige daden!  
 
 
De Kerkvaders en de ‘erfzonde’  
De kerkvader Tertullianus zette de aanval 
voort. Ook hij richtte zich op Gnostici en 
vrouwen. Een citaat..........."Het vonnis 
van God over uw sekse leeft nog in de 
tijd, dus moet ook de schuld voortleven. 
Jullie zijn de poort des duivels." 
vervolgens.......bij het ontstaan van de 
eerste vrouw was sprake van een 
onvolkomenheid omdat zij werd 
gevormd uit een gebogen rib van de man. 
De rib is in tegengestelde richting van de 
man. Omdat ze door dit gebrek een 
onvolmaakt dier is, neigt ze voortdurend 
tot bedrog." Zo ging het nog even door. 
Vooral veel geschreeuw. Dat veranderde 
in het jaar 325. 
 
http://www.womenpriests.org/nl/traditio/sinful.asp 
Citaat: Men dacht dat vrouwen vanwege Eva’s zonde in een toestand van 
straf verkeerden de juiste uitleg van de overlevering  
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 De bijbelse scheppingsverhalen vatte men zo op dat de vrouwen bij wijze 
van straf in een blijvende toestand van ondergeschiktheid aan de man 
gesteld waren. 
De Latijnse kerkvaders dachten dat door de vrouw de erfzonde in de 
wereld gekomen was, en vonden dat vrouwen een blijvende bron van 
verleiding waren. Ook de middeleeuwse theologen gingen door met het 
veroordelen van vrouwen. De postscholastieke tijd kent echte 
‘vrouwenhaat’ en zelfs de vervolging van vrouwen. Het zou geheel en al 
misplaatst zijn om zulke ‘zondige individuen’ als kanalen van Gods 
genade te laten optreden. 
 
Verkeerd uitgelegde bijbelteksten 
Dat bepaalde christelijke schrijvers meenden vrouwen van zonde te 
moeten beschuldigen kwam voort uit hun eenzijdige uitleg van 
bijbelteksten. 
 
 Genesis 3,1-16 geeft een beschrijving van de val van Adam en Eva. 
Eva werd verleid door de slang en Eva liet op haar beurt Adam van de 
appel (verboden vrucht) eten. Ze worden allebei berispt door God, die tot 
Eva zegt: “Ik zal de lasten van jouw zwangerschap zeer zwaar maken: 
met pijn zul je kinderen baren. Naar je man zal je begeerte uitgaan, 
hoewel hij over je heerst.”   De ondergeschiktheid van de vrouw aan de 
man werd uitgelegd als een duidelijke en onontkoombare vloek van God  
in plaats van beschouwd te worden als alleen maar een voorbeeld van hoe 
de ongemakken van het leven een straf voor de zonde zijn: net zoals 
Adam in het zweet de grond moet bewerken. (Genesis 3,17-19).  
 
 1 Timothy 2,14 verwijt de vrouw (Eva) - en niet Adam - dat ze zich 
heeft laten misleiden, en stelt haar dus verantwoordelijk voor de zonde. 
Deze tekst is duidelijk een rationalisatie die niet beschouwd mag worden 
als een evenwichtige theologische uitspraak.  
 
Geen enkele moderne theoloog zal beweren dat deze teksten leren dat 
vrouwen schuldiger zijn aan de zonde dan mannen, of dat de lage sociale 
of culturele status van de vrouw rechtstreeks door God gewild is als straf. 
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De Griekse kerkvader Irenaeus (140-203) geeft een tamelijk objectieve 
interpretatie van het Genesisverhaal. Hij geeft de schuld aan de duivel, in 
plaats van aan Adam en Eva. Hij vindt wel dat Eva een grotere 
verantwoording draagt dan Adam. In zijn commentaar op het pleidooi 
van de moeder van de kinderen van Zebedeüs  laat hij ook zien dat hij 
echt kon meevoelen met vrouwen, 
 
Ook Ignatius, een andere Griekse kerkvader (hij stierf in 110), heeft niets 
tegen vrouwen. “Inderdaad, de zondeval werd veroorzaakt door één 
vrouw, Eva, maar door een andere vrouw kwam de verlossing, namelijk 
door Maria. Helaas gaven latere Griekse kerkvaders, zoals 
Chrysostomus, een veel negatievere interpretatie van de zondeval en de 
consequenties daarvan voor vrouwen”. 
 
Het begin van de vrouwvijandige retoriek moeten we vooral zoeken bij 
de Latijnse kerkvaders. Tertullianus (155-245) was een van de ergsten. 
Luister naar dit meesterwerk: 
 
(“Elke vrouw moet ....) als Eva in rouwdracht en boetvaardig gekleed 
gaan, zodat ze met elk boetegewaad dat ze aandoet steeds meer moge 
boeten voor wat Eva haar te dragen geeft, - ik bedoel de schande van de 
eerste zonde, en de blaam (die zij draagt als de oorzaak) van de ondergang 
van de mens. ‘Met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man zal uw 
begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.’  
En weet u niet dat u allemaal een Eva bent?  Het vonnis van God over die 
sekse waar u toe behoort leeft voort in deze tijd: en de onvermijdelijke  
schuld ook.”  
 
“U bent de poort van de duivel!  
U hebt het zegel van die (verboden) boom verbroken!  
U bent als eerste ontrouw  geworden aan de goddelijke wet!  
U hebt hem (Adam) overgehaald die de duivel niet heldhaftig genoeg was 
om aan te vallen!  
U hebt zo maar Gods beeld, de man, vernietigd!  
Om wat u verdiende - namelijk de dood - moest de Zoon van God juist 
sterven!”  
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“En u wilt zich dan met sieraden tooien op en over uw kleren van 
dierenhuiden heen?”  
Tertullianus, De Cultu Feminarum , boek 1, hfst. 1.  
 
Ook Hiëronymus (347 - 419) geeft de vrouwen de schuld van de 
zondeval. Vrouwen kunnen hun schuld alleen maar goedmaken door 
kinderen te baren of zich van seks te onthouden en maagd te worden. 
Door zich van seks te onthouden kan een vrouw ‘een man’ worden.  
De straf die vrouwen zich door de zonde van Eva op de hals gehaald 
hebben, kan ongedaan gemaakt worden door kinderen te baren.  
Heilige gehuwde vrouwen zijn heilig omdat ze leven als maagden.  
Een maagdelijk leven vernietigt het vonnis dat over Eva uitgesproken is.  
Dezelfde houding treffen we aan bij Ambrosiaster (4e eeuw ), wiens 
geschriften ten onrechte aan Ambrosius toegeschreven werden. Hij slaagt 
erin om in een en dezelfde passage vele vooroordelen tegen vrouwen bij 
elkaar te zetten.  
 
“Vrouwen moeten het hoofd bedekt houden omdat ze niet het beeld van 
God zijn. Ze moeten dit doen als teken van onderwerping aan het gezag 
en omdat door hen de zonde in de wereld is gekomen. Ze moeten in de 
kerk uit eerbied voor de bisschop hun 
hoofd bedekt houden. Zo hebben ze ook 
geen gezag om het woord te voeren, want 
de bisschop is de belichaming van 
Christus. Ze moeten dus optreden voor de 
bisschop zoals ze dat voor Christus, de 
rechter, doen, want de bisschop is de 
vertegenwoordiger van de Heer. 
Vanwege de erfzonde moeten zij zich 
onderdanig tonen.” 
 
“Hoe kan iemand beweren dat een vrouw 
gelijkenis met God vertoont  als ze 
duidelijk onderworpen is aan de man en 
geen enkel gezag bezit? Want ze kan niet 
als leraar optreden, noch als getuige in 
rechtszaken, ze heeft ook geen 
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burgerrechten en kan ook geen rechter zijn - ze kan dan zeker geen gezag 
uitoefenen”  
 
Chrysostomus:   Over 1 Korintiërs 14, 34.  
Het plaatselijke concilie van Gangra in Noord Afrika (325-381) 
veroordeelde vrouwen die lid waren van de sekte van Eustathius van 
Sebaste: ze kleedden zich als mannen, en knipten hun haar af om 
onafhankelijkheid van hun echtgenoten te demonstreren.  
Ook Chrysostomus leert dat het ‘hele vrouwelijke ras’ als blijvende straf 
voor de zonde onderworpen is aan de man. 
 
Julianus, volgeling van Pelagius, beschuldigde Augustinus ervan dat hij 
een nieuwlichter was, die de leer van de erfzonde had bedacht.  
Augustinus beriep zich echter op de Bijbel een oudere kerkschrijvers. 
Ambrosius was voor hem de belangrijkste. . Verder Cyprianus die toen 
nog niet met het manicheïsme te maken had, en dus de beschuldiging van 
Julianus, dat Augustinus de erfzonde leer uit het manicheïsme van 
Cyprianus had overgenomen, onterecht is. 
De vrees voor vrouwen was in de religie die in hoofdzaak mannelijk 
waren, zeer groot. Aan Eva wordt alle schuld toegeschreven van de ‘val 
der mensen’.  Het matriarchaat was verdwenen en het  patriarchaat voerde 
de macht, was bloeddorstig en wreed.  De vrouw echter bezit meer passie 
en liefde. De angst voor de vrouw blijkt volgens sommigen niet op aarde 
te zijn ontstaan, maar zou een planetair probleem zijn.  Op Atlantis zou 
de matriarchale cultuur hebben geheerst.   
 
De veroordeling van vrouwen in de Middeleeuwen.  
In een schoolvoorbeeld van verwrongen theologische redenering beweert 
het Decretum Gratiani zelfs dat onder het NieuweTestament (dat een 
toestand van volmaaktere genade inhoudt) de vrouwen minder mogen 
dan onder het Oude Testament omdat zij nu de schuld moeten dragen 
voor hun aandeel in de erfzonde! Deze redenering staat in direct verband 
met het verbod om vrouwen tot priester te wijden! Om de volgende 
passage te kunnen begrijpen moet men een onderscheid maken tussen 
vragen (van een ongenoemde buitenstaander) en antwoorden van 
Gratianus zelf. 
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[Vraag] “Mag een vrouw een aanklacht indienen tegen een priester?” 
[Antwoord] “Dat lijkt mij niet want, zoals paus Fabianus zegt: tegen de 
priesters van de Heer mag geen aanklacht ingediend worden of getuigenis 
worden afgelegd door iemand die niet dezelfde status heeft als hij noch 
ooit kan hebben. Vrouwen kunnen echter niet de rang van priester of zelfs 
maar van diaken ontvangen en daarom mogen zij geen aanklacht tegen 
priesters in dienen of voor de rechter tegen hen getuigen. Dit staat zowel 
in de heilige canons (= kerkelijke regels) als in de wetten (= Romeins 
recht en burgerlijke wetten).”  
 
[Vraag] “Maar het is toch wel zo dat men iemand die als rechter kan 
optreden niet mag beletten om als aanklager op te treden, en in het Oude 
Testament konden vrouwen als rechter optreden, zoals duidelijk blijkt uit 
het Boek Rechters. Van de functie van aanklager kunnen dus niet 
uitgesloten worden degenen die vaak de functie van rechter vervuld 
hebben en wie het door geen enkel schriftwoord verboden is om als 
aanklager op te treden . . . .”  
 
[Antwoord] “Neen, in het Oude Testament was veel toegestaan wat nu 
[d.w.z. in het Nieuwe Testament] vanwege de volmaaktheid van de 
genade afgeschaft is. Dus als [in het Oude Testament] vrouwen andere 
mensen mochten berechten, worden nu, vanwege de zonde die de vrouw 
in de wereld gebracht heeft, de vrouwen door de Apostel aangemaand 
ervoor te zorgen bescheiden terug te 
treden, aan mannen onderdanig te zijn en 
een sluier te dragen als teken van 
onderwerping.” Decretum Gratiani 
Causa 2, question 7, princ.  
 
De ‘vloek over de vrouw’, vanwege haar 
zonde, is voor veel theologen van die tijd 
iets waar verder niet over gediscussieerd 
hoefde te worden. Hier volgt een citaat 
van de franciscaan Sicardus of 
Cremona(1181). 
“Er waren in de (Oude) Wet twee 
geboden, het ene betrof de moeder die 
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moest bevallen, het andere de bevalling zelf. Met betrekking tot de 
moeder die moest bevallen gold: wanneer ze het leven geschonken had 
aan een mannelijk kind, mocht ze, als onreine, veertig dagen lang de 
tempel niet betreden: omdat men dacht dat de foetus, die in onreinheid 
ontvangen wordt, veertig dagen vormloos blijft. Maar als ze het leven 
schonk aan een kind van het vrouwelijk geslacht, werd de tijdsduur 
verdubbeld, want het menstruatiebloed dat met de geboorte meekomt, 
wordt als zo onrein beschouwd, dat, zoals Solinus zegt, bij aanraking 
ermee vruchten verdrogen en gras verdort. Maar waarom werd de tijd 
voor een meisje eigenlijk verdubbeld? Antwoord: omdat er op de 
vrouwelijke vrucht een dubbele vloek rust. Want ze draagt de vloek van 
Adam en ook de vloek (straf) ‘met smart zult gij kinderen baren’. Of 
misschien omdat, zoals we door de kennis van artsen weten, vrouwelijke 
kinderen bij de conceptie tweemaal zo lang vormloos blijven als 
mannelijke.” Mitrale V, hoofdstuk 11 
 
Johannes Teutonicus (1215) is zonder meer ditzelfde oordeel toegedaan. 
      “God wordt door een vrouw niet zo verheerlijkt als door een man, 
want door de vrouw is de eerste zonde veroorzaakt”. Apparatus, C. 33, 
qu. 5, ch. 13, ad v 
      “De erfzonde is peccatum originale, de ‘oorsprongszonde’: ze vond 
haar oorsprong bij een vrouw vóór de zonde de man raakte.” Apparatus, 
C. 33, qu. 5, ch. 19, ad v 
 
Guido de Baysio (1296) legt een direct verband tussen het verbod tegen 
vrouwelijke priesters en vrouwen als ‘de oorzaak van de vervloeking’. 
“Vrouwen zijn niet geschikt om gewijd te worden; de wijding is immers 
voorbehouden aan de volmaakte leden van de kerk, want ze wordt 
verleend voor de uitdeling van genade aan anderen. Vrouwen zijn echter 
geen volmaakte leden van de kerk, dat zijn alleen de mannen.”  
“Bovendien, de vrouw was de daadwerkelijk oorzaak van de vervloeking 
daar bij haar de oorsprong van de overtreding ligt en Adam door haar 
misleid werd, en bijgevolg kan zij niet de daadwerkelijke oorzaak van de 
verlossing zijn, want het priesterschap schenkt genade en dus 
verlossing.” Rosarium C. 27, qu. 1, ch. 23 
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Hetzelfde verband tussen het verbod om vrouwen te wijden en het 
aandeel van de vrouw in de erfzonde vinden we bij Joannes Andreae 
(1338). 
“Wat de wijding van vrouwen betreft . . . het is duidelijk dat er voor een 
sacrament zowel substantie (res) als teken (signum) nodig zijn . . . . Een 
vrouw kan echter geen teken zijn voor een graad van uitmuntendheid 
omdat de vrouw zich in een staat van onderworpenheid bevindt: (1 
Timoteüs 2, 12) ‘Ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert, noch over de man 
heerst’. Want omdat ze een slecht gebruik gemaakt had van haar 
gelijkheid, werd ze tot onderwerping gebracht: (Gen 3, 16) ‘uw man zal 
over u heerschappij hebben’.  
Daarom ontvangt zij niet het sacramentele merkteken dat 
voortreffelijkheid inhoudt.” Novella V, fol. 125v. 
 
 
Vervolging van de vrouw in latere eeuwen 
Voor een goed idee van de vrouwvijandige theologie uit de 
postscholastieke tijd kunnen we bij ‘The First Blast of the Trumpet’ van 
John Knox (1514 - 1572) terecht. Hij was, na Luther en Calvijn, de 
bekendste protestantse theoloog van de Reformatie. De voornaamste 
stelling in ‘The First Blast of the Trumpet’is dat de uitoefening van gezag 
door vrouwen ingaat zowel tegen de natuurwet als tegen de godsdienst. 
Wat deze lange verhandeling voor ons zo interessant maakt is dat de 
argumentatie van Knox weergeeft wat men toen algemeen, onder 
katholieken zowel als reformatoren, geloofde. Hier volgt één fragment: 
 
“ . . . God heeft op de volgende wijze vonnis geveld: "Uw wil zal aan uw 
man onderworpen zijn en hij zal heerschappij over u hebben." (Gen. 
3:16). Alsof God zei: "Aangezien u uw vroegere staat misbruikt hebt, en 
omdat u door uw vrije wil uzelf en de mensheid tot onderworpenheid aan 
Satan gebracht hebt, breng ik u tot onderworpenheid aan de man. Want 
waar voorheen uw gehoorzaamheid vrijwillig had moeten zijn, zal die nu 
onder dwang en uit noodzaak gebeuren, en omdat u uw man misleid hebt, 
zult u niet langer baas zijn over uw eigen lusten, over uw eigen wil en 
verlangens. Want u mist de redelijkheid en de discretie waardoor u uw 
neigingen kunt matigen en daarom zullen die onderworpen zijn aan het 
verlangen van uw man. Want hij zal heer en meester zijn, niet alleen over 



De Leer der Erfzonde                                       No.696 
 

13 
 

uw lichaam maar ook over lusten en uw wil." Dit vonnis, zeg ik, heeft 
God tegen Eva en haar dochters uitgesproken, zoals de rest van de Schrift 
duidelijk bewijst. Geen enkele vrouw kan zich dus ooit aanmatigen over 
de man te heersen.”  
 
De afschuw van vrouwen bleef niet beperkt tot het gebruik van woorden. 
De daadwerkelijke vervolgingen die volgden, gaan elk begrip te boven. 
Om u daarvan te overtuigen moet u maar eens een  ‘katholiek’ boek, de 
Heksenhamer inzien, geschreven door twee theologen, Jakob Sprenger 
en Heinrich Kramer. Het boek werd in 1484 door paus Innocentius VIII 
goedgekeurd en aanbevolen, en is eeuwen lang in gebruik geweest. Door 
dit boek zijn duizenden onschuldige vrouwen op de brandstapel 
terechtgekomen. Deze geroemde, nooit bestreden en overal geciteerde 
‘theologen’ schreven:  
 
“Wat is de vrouw anders dan een vijand 
van de vriendschap, een onvermijdelijke 
straf, een noodzakelijk kwaad, een 
regelrechte verzoeking, een bekoorlijke 
ramp, een huiselijke gevaar, een 
verrukkelijk nadeel, een kwaad van de 
natuur, met fraaie kleuren beschilderd.”  
 
“Let wel, er is bij de vorming van de eerste vrouw iets verkeerd gegaan, 
want ze werd gevormd uit een gebogen rib d.w.z. een van de borstkas, 
die als het ware in een omgekeerde richting naar de man toe gebogen is. 
En daar ze door deze tekortkoming een onvolkomen dier is, misleidt ze 
altijd.”. 
 
“(Toen Eva de slang antwoordde) toonde ze twijfel en getuigde ze van 
weinig geloof in het woord van God. Dit wordt allemaal aangeduid door 
de etymologie van het woord; want Femina (het Latijnse woord voor 
‘vrouw’) komt van Fe (=geloof) en Minus (=minder) omdat ze als maar 
zwakker wordt in het vasthouden aan en het volharden in het geloof”.  De 
huidige feministen weten kennelijk niet wat het woord feminist betekent. 
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The Malleus Maleficarum , blz. 43. En zo gaat het maar door met 
bladzijde na bladzijde voor bijtende afschuw van vrouwen. 
Het valt niet te ontkennen dat veel van wat in onze theologische 
handboeken tegen vrouwen geschreven staat en een groot deel van de 
gewone “traditionele” interpretatie van de bijbel ten nadele van de 
vrouwen zijn bron vindt in dit soort theologie. 
 
Het is een feit dat veel kerkvaders, kerkrechtsgeleerden, theologen en 
kerkelijke leiders van mening waren dat vrouwen geen priester gewijd 
konden worden. Het valt niet te ontkennen dat deze mening onder andere 
berustte op het vooroordeel dat op de een of andere manier elke vrouw 
verantwoording droeg voor de zonde van Eva. Het is duidelijk dat deze 
religieuze vooringenomenheid hun oordeel betreffende de geschiktheid 
van vrouwen voor de priesterwijding krachteloos maakte.  
 
"Gekte van de zogenaamde kerkvaders" 
http://www.is888.info/dutch/studies/diversen/gekte.php 
 
Om een voorbeeld te geven van de naiviteit van Thomas van Aquino, 
genaamd Doctor Angelicus van de Rooms Catholieke kerk; zal ik u de 
volgende redevoering geven (5.8, Q. 26, A.5). "Augustinus zegt dat we 
onze naaste meer moeten liefhebben dan ons eigen lichaam." Thomas 
combineert dit citaat met Efeze 5: 28 en besluit dat we onze ouders meer 
moeten liefhebben dan onze eigen vrouwen! Volgens de Schrift, echter, 
moet een man zijn ouders verlaten en zijn eigen vrouw aanhangen, die nu 
zijn meest nabije naaste is.  
 
Als men dit soort redevoeringen (Augustinus ging de fout in toen hij zijn 
vriendin, bij wie hij een zoon had, verliet voor een klooster; hij had haar 
moeten trouwen) tot het absurde terugbrengt, dan zou je je buurvrouw 
meer moeten liefhebben dan je eigen vrouw! En dan noemen ze 
Thomisme een ark der redding!  
 
Vanwege de slaafse trouw van Thomas aan het zogenaamde gezag van 
de kerkvaders, die praktisch met even veel gezag geciteerd worden als de 
bijbel (sic!), en zijn overdreven ontzag voor Aristoteles; gaat zijn 
theologie mank aan rationalistisch dualisme, om het niet een 
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dichotamisme van rede en materie te noemen. De geest, ziel en het hart 
worden op een hoop gegooid en verworden tot een wanorde van 
intellectualistische cirkelredeneringen.  
 
Ik weet dat dit allemaal heel sarcastisch klinkt en misschien zelfs pijnlijk 
en beledigend in de oren van een vrome Katholiek. Maar zelfs hoewel er 
veel goeds gevonden wordt in Thomisme (vanwege het licht van het 
evangelie), moet de andere kant ook getoond worden; namelijk naiviteit 
en zelfs nonsense en verafgoding van de rede. Natuurlijk is alleen de 
bijbel zelf een Ark van Redding hierin dat het de weg toont naar JHWH, 
de Echte Ark der Redding. Menselijke systemen, die van mijzelf ook, 
kunnen nooit een ark van redding zijn.  
 
Tussen haakjes, de 
heiligen van het 
Katholicisme hebben 
net zulke functies als de 
goden en godinnen van 
de oude Griekse en 
Romijnse religies. Ook, 
net als men toen tot de 
hemel kon doorstoten 
door apotheose (eenwording met de goden), kan men nu een heilige 
worden.  
Een meer serieuze dwaalleer van Thomas is het tolereren van priesters 
om er een maitressse op na te houden, om op een slinkse manier het 
celibaat te handhaven. Aan de ene kant, dus, zegt het Vaticaan dat ze het 
huwelijk in stand houden, maar aan de andere kant, door hun misplaatste 
vasthoudendheid aan het celibaat, doen zij dit instituut geweld aan. De 
bijbel noemt dit de lering van demonen (1 Tim. 4: 1-5). De 
moeilijkheden, kwade gevolgen van het celibaat, ingesteld door de 
bisschop van Rome cum suis, zijn verspreid over de hele aarde door de 
kolonies: 1500 jaar homoseksualiteit en pedofilie.  
 
Bovendien, wie is nu echt de doctor Angelicus van de Roomse kerk, 
Thomas of Aristoteles, die door Thomas zelf 'de filosoof' wordt genoemd 
als hebbende de laatste zeggenschap. We horen het dus van de 
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voornaamste proponent van het Rooms Katholicisme zelf, dat zij hun 
inzichten te danken hebben aan een heiden. Deze heiden, Aristoteles, was 
de schoolmeester van Alexander de Grote, die zich ontwikkelde als 
iemand met hoogmoedswaanzin net als Hitler en Napoleon, in sommige 
opzichten zelfs meer corrupt.  
 
Maar het oordeel van JHWH is voorspeld in de brief aan Thyatire. Allen 
die geestelijk overspel met Jezebel plegen (die later de hoer der hoeren 
genoemd wordt en die gedurende het duizend jarige rijk in het land van 
Shinar zal leven, waar een huis voor haar bereid zal worden), zullen 
grotelijks verdrukt worden. Ze wordt nu aangeroepen als 'Maria'. 
Hiervoor worden de ingewijden ingewijd in de diepten van satan [ook in 
die brief vermeld], maar tot hun schrik zullen ze erachter komen dat satan 
echt een meester van bedrog is en dat met hun 'gnosis' ze achterhaald 
zullen worden door JHWH.  
 
Hoe arrogant is het papisme dat wanneer God de Vader als Heilige Vader 
aangeroepen zou worden, men deze titel wegliet, omdat het een van de 
namen van de zogenaamde plaatsvervanger van Christus is. Aan wie dan 
denken deze verblinde Romeinen dat zij de voorkeur hebben gegeven! 
NIET de waarachtige HEILIGE VADER . . . .  
 
Wanneer u een zogenaamde protestant bent, doopsgezinde, evangelicaal, 
of wat dan ook, denk dan niet dat u hier onschuldig over blijft. Waar de 
Roomse kerk zogenaamd 7 middelen van genade kent, daar heeft de 
protestante kerk er 2 teveel overgelaten, communie en doop. De laatste 
op een misplaatste en misleidende manier in de plaats van (en vaak in 
combinatie met een verondersteld "Abrahamisch verbond" verzegeld 
door een) letterlijke besnijdenis; alsof de Almachtige teruggekomen is op 
Zijn verzworen beloften aan Israeël, zo Zichzelf tot leugenaar makende. 
Maar niet alleen de leer dat de Kerk in plaats van Israël is gekomen, is 
een demonische leugen, maar de titel van 'dominee' zelf is uit den boze 
(er is maar een enkele dominee, God zelf; de term dominee komt van het 
Latijnse dominus, heer [des huises] en werd in de vroege christenheid 
alleen voor de Heer der heren zelf gebruikt. [Het vermijden van dit soort 
idolatrie is inderdaad 'waarachtig respect voor de JHWH, is het beginsel 
van Wijsheid en Kennis']). Al dit soort titels zijn een list van de duivelen 
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om ze over de kudde te laten heersen, ze langzamerhand in slaap te 
wiegen en om handel van ze te maken; zodat in het einde ze alleen maar 
wat sociaal klinkende onzin zullen slikken en hun kinderen allang hebben 
gekozen voor zoiets als Death Metal (Hard-Rock), of gewoon om een 
joint te roken, tot ze verlost worden van hun vervelende ouders: die nooit 
zullen begrijpen wat ze verkeerd hebben gedaan.  
 
Hun dwaasheid zal aan allen bekend worden, zoals voorzegd in 2 Tim. 3: 
9. En ze gaan gewoon door niet 'wetende wat zij zeggen, noch wat zij 
bevestigen (1 Tim. 1: 7)', en 
wanneer de verzoeking komt 
over de gehele bewoonde 
wereld, zoals geprofeteerd in de 
brief aan Filadelfia, dan zullen 
zij van de weeromstuit naar het 
tegenovergestelde extreme 
gaan; zo blind als altijd.  
En in de uiterste verblinding van 
hun verstand en geweten, durven ze zelfs de mensen voor te spiegelen 
dat ze godvrezende christenen zijn, maar ze ontkennen dit door hun 
werken die zelfs te schandalig zijn om te noemen. En vele andere dingen 
zegt de bijbel over hen, zoals dat ze "als dieren zonder rede" zijn, 
"lasterende heerlijkheden" en dat zelfs de engelen die groter zijn in kracht 
en macht, hen niet durven aan te klagen. Salomo, die en wijze en dwaze 
dingen onderzocht en in dit zijn hart bewaarde, zei van zulke mensen dat 
ze met dwaasheid beginnen en met uiterste waanzin eindigen. 
 
De Schrift heeft ook voorspeld dat het klerikale systeem de weg van Kain 
zou gaan en dat ze de leer van Bileam zouden preken en in de opstand 
van Dathan en Abiram zouden gaan staan. Nu, Kain weigerde een 
waarachtig offer en dacht dat hij de Here kon behagen met goede werken. 
Bileam liet het volk overspel plegen met Moabitische vrouwen en zo laat 
het klerikale systeem christenen geestelijk overspel plegen. En net als 
Dathan en Abiram Mozes zijn eer niet gunden, zo gunnen de leiders der 
christenen God Zijn eer niet. Van de plaatselijke voorganger die meent 
dat hij in Gods plaats de zegen kan en mag uitspreken, tot de Paus, die 
praktisch god speelt, is de gehele christenheid verziekt; om over andere 
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religies maar te zwijgen. En het is allemaal nog veel erger. Onwetendheid 
hier is een zegen voor de waarachtige gelovigen. 
 
Inderdaad, de allerhoogste titel die iemand kan verkrijgen is 'broeder van 
JHWH', aangezien 'Hij zich niet schaamt om ze broeders te noemen'.  
Om nog een misleidende leer van Thomas te noemen, verwijs ik naar zijn 
summa theologica (P.5, Q.1, A.8 en P.5, Q.3, A.2), waar hij stelt dat 
gelukkigheid het hoogste goed is van de menselijke staat en dat het de 
hoogste volmaaktheid van de mens inhoudt. Echter, de bijbel stelt dit 
nergens. Het vermeldt wel dat onze blijheid vervolmaakt moge zijn, maar 
niet dat dit het hoogste goed is.  
 
Aanbidding van JHWH is het hoogste goed, en gaat ver boven menselijke 
blijdschap uit; evenzeer als "agape" liefde boven alle andere vormen van 
liefde uitgaat.  
Om menselijk geluk na te jagen als het ultieme doel van het leven is een 
humanistisch, quasi antropocentrisch idee, dat tekort schiet in zijn 
theocentrisch tegendeel; dat niet alleen kennis, maar aanbidding van God 
is (verg. P.5, Q.3, A.2). De daad van aanbidding is ons hoogste goed. 
 
Wellicht hebben veel vrouwhatende kerkvaders zich laten leiden door het 
apocriefe boek Wijsheid Jezus Sirach hoofdstukken 25 en 26. 
 
Wanneer wij op onderstaande site het volgende lezen, is het niet 
verwonderlijk dat we in de dagen van Noach leven, en in de tijd van 
Sodom en Gomorra:  
http://chasvoice.blogspot.de/2013/11/obama-us-state-dept-pedophilia-c
over-up.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed:+blogspot/hRRzR+(Charleston+Voice 
 
 
In het boek “In het leerhuis van Calvijn”, van Jean de Saussure,  
“En na de val van Satan was daar de val van Adam, van Eva, van Kain, 
van die ganse mensheid, van ieder onzer persoonlijk, de een de ander 
meeslepend en ons geslacht in het verderf stortende, dat over de gehele 
schepping gekomen is. Zo beschouwt het Christendom de mensheid dus 
als een zondares, die verantwoordelijk is, omdat ze eigenwillig aan de 
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verzoeking heeft gehoor gegeven;  omdat ze voorbedachtelijk de door 
God geschonken vrijheid misbruikt heeft; misdadig, omdat zij toegerust 
met een ziel, die in de gemeenschap met God leefde, de almachtige 
bijstand heeft verworpen, die Hij haar aanbood. Wannaar dan echter het 
Christendom zijn blik verder laat gaan, ziet het  daartegenover, hoe deze 
mensheid tevoorschijn trad in een reeds tevoren verleugende, onteerde, 
verdorven wereld, hoe zij niet alleen schuldige, maar ook slachtoffer is, 
dat zoveel medelijden als verontwaardiging verdient. ……. Adam heeft 
in zijn val al zijn nakomelingen meegesleept …….” 
 
Op deze en dergelijk dubieuze gronden is de leer van de erfzonde 
gebaseerd, wat zeer veel leed heeft teweeggebracht onder de mensen, en 
nog veel christenen in de ban houdt. Liefde, lust en seks zouden zondig 
zijn als erflast van Adam en Eva. Geestelijken gebruiken deze stellingen 
om de mensen in slavernij te houden. God zou wraaklustig zijn en een 
mensenoffer eisen om tot bedaren te komen. Algemeen sluit men de ogen 
voor het feit dat er sprake is van verleiding, dat Eva en Adam van de 
rechte weg zijn afgebracht. Bij verleiding kan men niet spreken van 
moedwil, van vrijwilligheid en voorbedachte rade. Hun zonde is beslist 
niet over-erfbaar. Ezechiel 18 en Deut.30 stellen dat elk mens voor 
zichzelf verantwoordelijk is. Er kan wel een mutatie hebben 
plaatsgevonden in de genen en cellen van Adam en Eva, indien dit 
historische feiten zijn. Zonde is niet over-erfbaar, en vandaar dat 
plaatsvervanging niet mogelijk is.  
  
Ezechiel 18:20 De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet dragen de 
ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des 
zoons; de gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn, en de 
goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn. 
 
Eerherstel van de vrouw 
De man is gelijk aan de vrouw, alleen zijn niet alle lichaamskenmerken 
gelijk. De vermeende ongelijkheid van de vrouw heeft voor onnoemelijk 
veel leed gezorgd. En dat in de naam van God !  Voor eerherstel van de 
vrouw verwijzen wij o.a. naar de volgende website en de boeken van 
Annine van der Meer: 
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Academie door dr. Annine van der Meer, opg. www.pansophia.nl/events 

Annine van der Meer geeft deze middag een lezing over haar nieuwe boek dat op 
Wereldvrouwendag 8 maart 2017 van de persen zal rollen. 

Op de PanSophiadag van 11 maart a.s. zal zij haar 8e boek presenteren. De titel luidt: 
‘Vrouw Holle en de verborgen wijsheid in sprookjes Nu naar een vrouwelijke 
wereldvisie’ 
Het is het eerste deel uit een serie van drie boeken over mondiale mythen en sprookjes 
met vrouwelijk en mannelijk in balans, het eerste deel betreft Europa. Na de lezing is er 
gelegenheid om het boek te bekijken en eventueel aan te schaffen en te laten signeren. 
Wil je er ook bij zijn? Meld je dan aan via het aanmeldformulier onder aan deze 
pagina. De toegang is een vrijwillige bijdrage. 

Over het boek: 
Ieder kent het sprookje ‘Vrouw Holle’ van de gebroeders Grimm. Holle mag hier bij 
uitzondering de oude wijze blijven die het meisje inwijdt en met goud beloont. Bij 
uitzondering….want onderzoek toont aan dat in andere Grimm-sprookjes, net als in de 
Russische sprookjes rond Baba Yaga, de oude vrouw een steeds heksachtiger, 
moordlustiger en demonischer karakter krijgt. Dit boek biedt de sleutels om deze bekende 
thema’s terug te vertalen naar de oorspronkelijke betekenis, die gevormd is in vreedzame 
culturen van gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Verhaalmotieven in de vele 
volksverhalen wijzen onder andere de weg naar een oudere en toch historische laag in 
mythen en sprookjes waarin het vrouwelijke nog geen negatieve gestalte krijgt. In oude 
culturen vormt de innerlijke kracht van vrouwen als Holle de kern van het leven. Zij staan 
in een oeroude wijsheidstraditie die later miskend en verhekst wordt. Dit boek brengt voor 
het eerst de spirituele vrouwenbeweging in kaart; het verklaart de geestelijke vermogens 
van later verhekste vrouwen door middel van nieuw wetenschappelijk onderzoek en biedt 
eerherstel. Het brengt het sprookje, als echo van verborgen wijsheid, in egalitair, 
evolutionair en universeel perspectief. Het doel van dit boek is, naast het bieden van een 
vrouwelijke visie op het sprookje, de achterliggende oorzaken van de ongelijkwaardigheid 
tussen vrouwelijk en mannelijk bloot te leggen en door middel van bewustwording op te 
heffen. Zo koersen wij af op de juiste balans  van volledige gelijkwaardigheid tussen 
vrouw en man; de ware sleutel tot een wereld van harmonie en vrede. 

NU NAAR EEN NIEUWE GOUDEN TIJD WAARIN DE WIJSHEID VAN VROUW HOLLE 
CENTRAAL STAAT. 

  


