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Johannes Calvijn

  Michael Servet

Wij willen de volgende vraag onderzoeken: De moord op

Jesjoea (indien Jezus echt heeft bestaan, wat moeilijk te bewijzen

is), was dit een justitiële moord, of was het een gerechtelijke

dwaling, of was het de 'wil van God'? Joh.19:1-16

Falende rechtssystemen

In de geschiedenis van de Bijbel en van de kerk zijn verschillende

voorbeelden te noemen dat de geestelijke stand haar toevlucht

heeft genomen tot de wereldlijke macht, om anderen om te laten

brengen en zelf buiten schot te blijven. Daarmee dacht men eigen

handen in onschuld te kunnen wassen.

In het proces tegen Jezus is het ook weer de geestelijke stand (de

clerus) die Hem naar Pilatus bracht. Later,

tijdens de Inquisitie zien

wij hetzelfde, waar men de

ketters overleverde aan de

wereldlijke macht. Ook

Calvijn gaf Servet over aan

de Zwitserse kantons. Hij

moedigde de Raad van

Genève aan tot ketterjacht

en executie van de 'pestzaaiers'. Nog weer

later namen onze Gereformeerde vaderen de

Staat in de arm om hun Remonstrantse

broeders te kunnen verjagen, 1618 te Dordt.

Met Pascha staan wij stil bij de uittocht van onze voorvaderen uit

Egypte, het slachten van het lam, het strijken van het bloed aan de

deurposten en de ondergang van de Egyptenaren. Het paaslam zou

heenwijzen naar de Messias, door Wiens leven en sterven de

bevrijding van Zijn volk uit de zondemacht tot stand zou komen,
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waarvan de bevrijding uit Egypte een voorbeeld was. Dit is

echteronjuist, daar hetpaaslam werd opgegeten.

Bij het aspect van het slachten van wat men het ware Paaslam

noemt, willen wij stilstaan en onderzoeken wat Hem daartoe

gebracht heeft.

Daarbij spitsen wij ons onderzoek toe op de moord of executie van

Jezus, met de toedracht van zaken en de vraag of deze moord een

justitiële moord was, of een gerechtelijke dwaling. Wij lichten

daarbij het rechtssysteem van die tijd door, en zien uit de feiten dat

de mens niet in staat bleek te zijn gerechtigheid te oefenen, te

keuren tussen goed en kwaad.

Het strafrecht is immers een goede graadmeter om het geestelijk

niveau van een staat of natie af te meten. Welnu, de

vertegenwoordiger van het Romeinse wereldrijk Pilatus, zag zich

geplaatst tegenover een mens die hij onschuldig verklaarde, maar

niettemin overgaf aan moordenaars om gedood te worden. Hier

faalde het menselijk rechtssysteem!  

Het gevolg was een moord op een onschuldige, ja, op dé

Onschuldige. Het oordeel keerde echter weder tot de gerechtigheid

en daardoor zou de straf die op Hem was ons de vrede aanbrengen!

Wat een wonder van Goddelijke rechtvaardigheid en liefde!

Wij moeten ons verplaatsen in de tijd dat dit plaatsvond en plaats

kon hebben. Duidelijk is dat de leef-, spreek- en handelswijze van

Jezus ergernis wekte bij de geestelijke stand. Opmerkelijk daarbij

is dat in de Evangeliën de Farizeeën en Schriftgeleerden  op de

voorgrond treden en de Overpriesters weinig of niets van zich

laten horen. De priesters zwegen, maar dat bewijst nog niet dat zij

Jezus en Zijn leer goedkeurden.

Zelf spaarde Jezus hen niet en sprak in de gelijkenis van de

barmhartige Samaritaan over hen met zekere minachting,

Luk.10:30. Ook voorzegde Hij dat Hij veel van hen zou moeten

lijden, Math.16:21, 20:18; Luk.9:22.
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  Farizeeën en Sadduceeën

Mt 16:21  Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen,

dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de

ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood

worden, en ten derden dage opgewekt worden. (SVV)  

Nee, de Priesters behoorden niet tot Zijn vrienden. De Farizeeën

en Schriftgeleerden wilden nog wel met Hem praten en debatteren,

maar de Priesters wilden geen woord aan Hem verspillen, en zagen

dat wellicht als verspilling van hun energie, daar deze man niets

dan de dood waardig was. Deze

rabbi was in hun ogen veracht, had

geen autoriteit, behoorde kennelijk

niet tot de priesterstam, dus miste

het recht van successie, was

ongeleerd en arm. Zij ergerden zich

gruwelijk aan zijn gedrag en

aanmatigingen en vroegen Hem

door wat macht Hij deze dingen

deed, Matth.21:15,23,46.

De Farizeeën en Schriftgeleerden

echter tolereerden Jezus nog wel als

een soort leraar, maar de Priesters

niet. Zij haatten hem, wilden geen woord aan Hem kwijt, maar

wensten Zijn dood, daar Hij een bedreiging vormde voor hun

ambtsopvolging (broodwinning). Zijn dood was voor hen een

onontkoombare noodzaak.

De Farizeeën en Schriftgeleerden vormden een partij van

nationalisten en patriotten, die geloofden aan het koningschap van

Jahweh over Israël.

De Priesters daarentegen behoorden overwegend tot de Sadduceën

(Hand.4:1; 5:17). Dit was de partij van de staat, bestaande

overwegend uit Edomieten. De Overpriesters vormden de hoogste

soort van mensen die het joodse geloof bewaarden, waarbij de
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Sadduceën minder waarde hechten aan het geloof.

De Priesters waren een soort van middelaars tussen Jahweh en het

volk. Altijd hebben de profeten van Israël hun waarschuwende

stem tegen de priesterstand opgeheven, vanwege hun

oneerbaarheid. Dit priesterlijk Judaïsme/Talmudisme kon

onmogelijk samengaan met het profetische Thora-geloof en

Messianisme. En naast deze priesterkaste waren er de Sopherim,

de Wetgeleerden, die op de wetten de nadruk legden, daar men

Elohim immers het beste kon dienen via gehoorzaamheid. De

Priesters echter meenden dat men Elohim wel kon dienen via hun

bemiddeling en offerdienst, net als bij Rome.

De Priesters hadden slechts oog voor het rituele in de eredienst. Zij

waren behoudend en orthodox, terwijl de Farizeeën en

Schriftgeleerden oog hadden voor de zedelijke kant der religie. Zij

waren vooruitstrevend.

Het ideaal der Farizeeën en Schriftgeleerden was dat men als volk

de volle vrijheid had om zich aan de Wet van Jahweh te

onderwerpen. Vandaar hun vurige verwachting van de Messias,

Die Zijn volk zou bevrijden van aardse overheersers.  Die Messias

zou geen Priester zijn om slechts te offeren, maar een Koning om

hen te bevrijden!

De Farizeeën en Schriftgeleerden leerden in hun synagogen, maar

de Priesters waren in de Tempel. De synagoge vormde het lerende

en onderwijzende element van de Farizeeën en Schriftgeleerden.

De Tempel vormde het zichtbare element der Priesters, waarop zij

al hun zinnen hadden gezet.

Tegenover deze twee grootmachten stond Jezus, waarbij de derde

overheersende Staatsmacht der Romeinen aanwezig was. Jezus

was ook Leraar en Hij besprak dezelfde zaken als de Farizeeën en

Schriftgeleerden, n.l. de manier om Elohim te dienen, het grote

belang en de waarde van het leven en van de geboden, en daarbij

hoe het koninkrijk van Elohim zou functioneren, etc.
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De Farizeeën en Schriftgeleerden voelden hun aanzien aangetast

omdat Jezus een geheel andere uitleg gaf aan teksten dan zij. Zij

zetten al hun spitsvondigheid in om hem in Zijn rede te vangen,

maar dat was tevergeefs.

De Priesters lieten dit stilzwijgend toe, daar

het in hun voordeel werkte. Zij lieten de

Farizeeën en Schriftgeleerden toe deze Rabbi

te strikken, maar zelf waagden zij zich niet aan

Hem. Wel wist Jezus dat, indien Hij in hun

handen zou vallen, dit Hem Zijn leven zou

kosten.

De Farizeeën en Schriftgeleerden waren

gematigder en wilden Hem met redenen

weerleggen en Zijn leven sparen. De Priesters

niet, die wilden niet met Hem redeneren, maar

Hem executeren!

Wij zullen de staatkundige positie van de Priesters en de Farizeeën

en Schriftgeleerden  nader bezien. De Priesters wilden slechts een

priesterregering, terwijl de Farizeeën en Schriftgeleerden een

Godsregering wilden. En oorzaken die deze Godsregering

onmogelijk maakten, werkten juist in het voordeel van de

Priesters. Godsregering kon immers niet bestaan tijdens een

vreemde overheersing, maar priesterregering wel, ja werd zelfs

daardoor beschermd.

In de priesterregering was de Hogepriester het Hoofd van de staat.

Herodes kon wel koning zijn, maar geen Priester, daar een Priester

altijd uit 'zuiver'(?) bloed moest bestaan. Herodes had zich de

rechten van koning aangematigd, en als koning had hij macht de

Hogepriester aan te stellen of af te zetten. Als Edomiet schepte

Herodes er behagen in om dit voor de joden allerheiligste ambt

van Hogepriester te schenden. Hij verkoos eerst Ananel, een
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   Jesjoa voor Kajafas, die zijn kleding scheurt

babylonische jood, weliswaar uit een gering priestergeslacht. Maar

daarna nam hij Aristobulus, een Makkabeër. En op deze wijze zijn

wel 28 Hogepriesters aangesteld, merendeels Edomieten. Dat was

een doorn in de ogen van het volk, maar men kon er niets tegen

doen. Aldus was hun priesterambt een regelrechte aanfluiting en

aantijging naar Elohim. Het gewone volk had geen enkele

positieve verwachting van deze priesterdienst! Terecht.

Tegenover deze priesterpartij stonden nu de Farizeeën en

Schriftgeleerden. als

nationale partij. Zij

wilden onafhankelijk-

heid, los van de

tempel, los van de

E d o m i t i s c h e

overheersing en los

van het Romeinse

gezag.

Daartoe had men de

synagoge in het leven

geroepen, die voor

hen als een oase was

in de woestijn. Het

w a s  e c h t e r  e e n

noodoplossing.

Ten tijde van Jezus was Kajafas Hogepriester, schoonzoon van

Annas (Edomieten). Kajafas was de 13e sinds Ananel. Dertien is

Ezaus geluksgetal.

Deze Priesters waren fanatieke vervolgers van Jezus, terwijl de

Farizeeën en Schriftgeleerden milder handelden uit een soort van

oprechtheid. Zij wilden de keizer niet erkennen, want daarmee

zouden zij hun geloof verloochenen. De Priesters waren echter
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trouw aan de keizer, daar zij anders hun ambten en invloed zouden

verliezen.

Voor deze twee partijen stond Jezus geplaatst. En voor geen van

deze twee partijen ging Hij opzij. Hij sprak als machthebbende

met gezag en niet als de Farizeeën en Schriftgeleerden. Ook pakte

Hij de Tempel aan en reinigde deze, daarmee de oorlog verklarend

aan de Priesters, die er een grote handelsmarkt op na hielden. Hij

zei tot hen deze tempel (doelend op Zijn lichaam) af te breken, dan

zou Hij hem in drie dagen weer opbouwen. Nee, Hij toonde geen

enkele achting voor hun rituelen! En, het volk geloofde bovendien

in Hem. Zij hoopten dat Hij hun Messias zou zijn die hen zou

verlossen.

De atmosfeer boven Jeruzalem was geladen. Er dreigde een

opstand. En wat daartegen te doen? Zie 

Joh 11:48  Indien wij Hem alzo laten [geworden], zij zullen allen

in Hem geloven, en de Romeinen zullen komen, en wegnemen

beide onze plaats en volk. (SVV)  

Om hun eigen bestaan veilig te stellen, moest die ene Rabbi er aan.

Daartoe hadden zij de gerechtelijke goedkeuring nodig van Rome.

Met grote ijver ging men te werk. Eerst moesten zij deze Rabbi in

hun vingers zien te krijgen en dan het volk om zien te buigen

tegen Hem. Men had er wel een nachtrust voor over om Hem te

arresteren. Zo gezegd, zo gedaan. Jezus werd des nachts

gearresteerd en voor de oud-Hogepriester Annas gebracht.  Annas

was een uiterst listig man, sissend als de slangen, afkomstig van

het 'adderengebroed-geslacht', hetwelk de Talmud weet te

vermelden. Zijn schoonzoon was Kajafas, twee handen op één

buik.

Annas vroeg Hem naar Zijn discipelen en leer. Hij wilde weleens

weten met welk doel Jezus discipelen rondom Zich had, hoeveel

8                   De moord op Jesjoea               No. 70

dat er waren en wat Hij hen leerde. Was dit soms een soort

geheime organisatie? Jezus zweeg!

Later zei Jezus: "Vraag het aan hen die het gehoord hebben".

Is me dat een antwoord!

In die nacht was de Raad bijeengekomen (het Sanhedrin mocht des

nachts niet vergaderen). Heel alleen stond Jezus voor hen, zonder

getuigen, zonder aanklacht. Dat is ongekend. Men zorgt immers

altijd eerst dat men een aanklacht heeft alvorens iemand te

arresteren.  Daarna ging men Jezus verhoren, en dat nog wel over

een 'misdaad' die nog niet vaststond. Het was een soort zoeken van

de Raad naar beschuldigingen, zonder dat er zelfs een rechter

aanwezig was. Wel had men valse getuigen gevonden, maar er

rolde geen eenparig getuigenis uit.

Eindelijk waren er getuigen die Hem hadden horen zeggen dat Hij

de Tempel zou afbreken en in drie dagen weer zou opbouwen.

Zie zo, dit getuigenis was voldoende  om Hem te veroordelen als

een Samenzweerder tegen de gevestigde orde. De valse getuigen

hadden Zijn woorden verdraaid, want Hij had nooit gezegd dat Hij

de tempel zou afbreken. Hij had gezegd tot hen: "Breekt gijlieden

deze tempel af en Ik zal hem na drie dagen weer opbouwen". 

Niet Hij, maar zij moesten de tempel afbreken! Het was een

gelijkenis. Elk weldenkend mens zou dit niet serieus kunnen

nemen. Een tempel waarover 21 jaren is gebouwd door duizenden

werklieden, kan niemand moederziel alleen in drie dagen weer

opbouwen.

Wel vormde dit de enige beschuldiging die men tegen Hem kon

inbrengen. Drie jaren lang had Hij in het openbaar gesproken en

geleerd, wonderen en tekenen gedaan. Evenwel konden zij  niets

rechtsgeldigs vinden tegen Hem! Wat armoedig om dan met zulk

een beschuldiging aan te komen, waarin de onwaarachtigheid er

duimendik bovenop ligt!



9                   De moord op Jesjoea               No. 70

Kon men Hem dan niet pakken op Zijn hardhandig optreden in de

Tempel tijdens de reiniging? Waren er geen andere motieven en

voorvallen waaraan men enig houvast had? Nee!

Slechts over de tempel had de priesterkaste te waken, want dat

raakte hun bestaan, hun bron van inkomsten!

Kajafas doet net alsof hij diep geraakt is door deze beschuldiging,

de tempel af te breken en in drie dagen weer op te bouwen. Dan

vraagt hij aan Jezus: "Antwoordt Gij niets?"

Math.26:62. Nee, Jezus zweeg stil! Dat was Zijn macht! Het was

beneden Zijn waardigheid op een dergelijke lage beschuldiging te

reageren. Daardoor zou Hij getoond hebben mee te willen denken

in hun schijnwereld, welke zij voor realiteit wilden houden!

Kajafas moest nu zijn oordeel uitspreken. Veroordelen kon hij

Hem niet. Vrijspreken wilde hij Hem ook niet!

Als door een ingeving van bóven eist hij nu in naam van de

Allerhoogste van Jezus een bekentenis, of Hij de Gezalfde, de

Zoon van de Gezegende was, Marcus 14:61.

Nu zweeg Jezus niet langer. Nu moest Hij uitkomen voor Zijn

zaak. Zijn zwijgen was het grootste obstakel geweest voor de Raad

en de Hogepriester. Maar nu hoorden zij eindelijk geluid uit Zijn

keel voortkomen! Vrijmoedig verantwoordde Jezus Zich door te

zeggen: "Ik ben het!"

In Zijn grootste en diepste ure van beproeving sprak Hij met volle

zekerheid uit dat Hij de Zoon des mensen was, en maakte Zijn

belijdenis oppermachtig door er aan toe te voegen:

 En gijlieden zult den Zoon des mensen zien zitten ter rechter

[hand] der kracht [Gods], en komen met de wolken des hemels.

(SVV) Mark.14:62

Dit was duidelijke taal! Daar had men wat aan. De Raad wist nu
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1
  Het was geen godslastering wat Jesjoea had gezegd, en ook geen

lastering in de zin van de Thora, maar wel was het lastering in de zin van de

Talmud!

  Jesjoea voor het Sanhedrin

waar zij aan toe was. Geen enkele onduidelijkheid bleef er nog

over.  Kajafas zag zijn list geslaagd en zei: Wat hebben wij nog

getuigen van node? Marcus 14:64  Gij hebt de [gods] lastering

gehoord; wat dunkt ulieden? En zij allen veroordeelden Hem,

des doods schuldig te zijn. (SVV) 1

Nu kon men deze Rabbi tegenover de Romeinen beschuldigen dat

Hij Zichzelf de Messiaskoning noemde, die het gezag van de

keizer verwierp.

Dit was een hele grote

opluchting voor de Raad, want

met deze zelfgetuigenis en

eigenverklaring kon men uit de

voeten. Wij zien het dat justitie

er algemeen op uit is om via

eigenverklaringen de mensen te

veroordelen. Wat men niet zelf

verklaart, moet door anderen

bewezen worden en dat is altijd

moeilijk. Velen verzwaren  zelf

onnodig hun straf door hun eigen verklaring.

Godslastering! Dus een religieuze kwestie waarop men Jezus

aanklaagde, niet op grond van de Thora, maar op grond van hun

Talmud.

Des morgens vroeg vergaderde het gehele Sanhedrin, daar de

besluiten van de Raad bekrachtigd moesten worden.

De priesterpartij had haast. De Farizeeën en Schriftgeleerden

vonden dat men een oordeel nooit op dezelfde dag moest
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   Jesjoea voor Pilatus

voltrekken. Nee, het Sanhedrin maakte korte wetten. Immers, nu

waren er geen getuigenverhoren meer nodig, geen twist meer over

schuld of onschuld, slechts alleen nog de vraag wat men met deze

Rabbi moest doen. De dood in met Hem!

Hoe eerder men Hem in de handen van de Romeinse Stadhouder

kon overleveren, hoe beter. Zolang als deze Rabbi 'Jezus' nog in

hun handen was, waren zij verantwoordelijk voor een eventuele

volksoploop. Was Hij eenmaal in handen van de Stadhouder, dan

was deze verantwoordelijk.

Wij zien dat de priesterkaste het niet zo nauw nam om iemand van

het 'eigen' volk over te leveren aan de Romeinen (heidenen). De

Priesters waren dan ook geen echte Israëlieten meer, maar

ingeslopen Edomieten!

Toen Jezus eenmaal voor Pilatus stond, stonden daar drie religies

tegen over elkaar. Daar stond het

toenmal ige  Juda i sme ,  he t

wereldlijke heidendom van Rome,

en het aloude Thora-geloof van

Jezus.

Het Judaisme scheen nog te

overheersen, maar delfde haar

eigen graf, door het Thora-geloof te

executeren.

Pilatus stond cynisch t.o.v. de godsdienst der joden en vroeg aan

Jezus: Wat is waarheid?

Daarmee bedoelde hij dat de waarheid van het Judaisme en ook

die van Jezus, voor hem geen waarde had. Hij had er helemaal

geen zin in om zich met religieuze vragen op te houden. Hij had

maar toe te zien dat de rust en vrede zou worden gehandhaafd,

meer niet. En nu, nu wilden de joden hem in hun religieuze twisten

betrekken. Hij bedankte er voor!
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Wel had hij de Priesters een aantal soldaten gegeven om een

zekere rabbi te arresteren, die daar voor hem stond Joh.18:3. Zelf

bleven die schijnheilige joden op een afstand en wilden zich niet

verontreinigen aan deze heiden.

Ja, Pilatus doorzag het spel wel dat de uitgeslapen Priesters met

hem wilden spelen. Zij wilden hem voor hun kar spannen, maar

daar voelde hij niets voor, een werktuig in hun handen te zijn om

deze Rabbi te executeren. Nee, hij wilde deze onnozele en in zijn

ogen schuldloze man niet zonder meer veroordelen. Nu kwamen

zij met nieuwe beschuldigingen waarop wél de doodstraf stond!

Men voerde aan dat Hij het volk verleidde, verbood de keizer

schatting te betalen en zichzelf Messias-koning maakte, Luk.23:2.

Hierop richtte Pilatus zich tot Jezus, met de directe vraag van:

"Zijt Gij de koning der joden?" Joh.18:33. Dat kon toch niet. De

persoon die voor hem stond zag er niet als een aards koning uit.

Jezus vroeg aan Pilatus of hij die vraag van zichzelf had, of van de

joden?

Tenslotte gaf Jezus een weergaloze uiteenzetting van Zijn

koninkrijk: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, ....etc".

Pilatus zei: "Dus U bent toch een soort koning?"

"Ja", luidde het antwoord, "Gij zegt dat Ik een koning ben!"

Hierna geloofde Pilatus niet langer in de schuld van deze mens en

wilde Hem uit de hand van de bloeddorstige joden verlossen. Ook

zijn vrouw had hem daartoe aangespoord.

De eisen van de joden waren onredelijk, ongegrond en brutaal.

Nee, deze rabbi was geheel anders dan zij. Deze rabbi kon geen

jood zijn, zoals de edomitische sadduceese joden. Deze rabbi sprak

en handelde heel anders. Hij was geen godsdienstfanaat gelijk de

edom-joden, zoals hij die kende.

Pilatus verklaarde dan ook Jezus onschuldig!

Maar daartegen kwamen de Overpriesters in verzet, Luk.23:5-11.
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  Leden van het Sanhedrin

Wat nu?  Matth.27:15 laat zien dat er een slechte gewoonte was,

gezien de gevolgen, om een misdadiger op het feest los te laten,

dus gratie te verlenen.

Welnu, hij zou het volk zelf een keuze laten doen, en natuurlijk

zou men dan niet een moordenaar kiezen om vrijgelaten te

worden. Men zou toch nog wel iets menselijk gevoel hebben dat

men zou kiezen voor deze onschuldige rabbi, dacht Pilatus.

Nee, dat was een misrekening. Pilatus kende het grote monster nog

niet van de publieke opinie! Hier zien wij de publieke opinie die

volksmenners of demagogen

kunnen manipuleren zoals men

wil. Dan buigt zich het recht tot

onrecht!

Hier zien wij dat niet meer de

priesterregering, en niet meer de

Godsregering, en ook niet meer de

wereldlijke dictatuur het voor het

zeggen hebben; nee, het is de

v o l k s d e m o ( n ) c r a t i e ,  d e

volksregering, de massa die kiest.

En welke keuze maakte het volk! Pilatus had de zaak uit handen

gegeven en daarmee beging hij de grootste misslag. Nu lag de

beslissing bij het volk, bij de lichtontvlambare massa!

De Overpriesters hadden vlug het volk opgehitst en voorgelicht

Barabbas te kiezen. En jawel hoor! Wat nu Pilatus?

Nog trachtte hij behendig deze rabbi uit hun bloeddorstige

klauwen te redden, door Hem te geselen, zodat hij meelij zou

wekken bij het volk. 

Nee, niets mocht nog baten. Doodt Hem, was de eis van het volk!

Maar deze schuld wilde Pilatus niet op zich laden, Joh.19:4-6. 

Het volk daarentegen accepteerde vrijwillig de schuld: Zijn bloed

over ons en over onze kinderen!

Joh 19:4  Pilatus dan kwam wederom uit, en zeide tot hen: Ziet, ik
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  Het laatste Avondmaal

breng Hem tot ulieden uit, opdat gij weet, dat ik in Hem geen

schuld vinde. (SVV)  

Pilatus riep schertsend tot de joden: "Zal ik uw koning laten

executeren?"

Zij antwoordden: "Wij hebben geen koning dan de keizer."

Daarmee  bekenden zij dat zij als volk terug-bij-af waren. Het

ware Israel der twaalf stammen was in de verstrooiing. Dat wat

aan rest nog in Palestina

was, was geen echt Israel

meer.

De Godsverering was door

de Priesters vervalst tot een

z i n n e b e e l d i g e

vormendienst, waar het

symbool (de tempel) de

realiteit had verdrongen.

Pilatus zag dat dit soort

religie alle heiligheid en

naastenliefde miste, en dat

de Rabbi die daar voor

hem stond wél deze liefde

uitstraalde.  

Pilatus had echter niet

voldoende ruggengraat om

de vijanden van Jezus te dwingen hun haat af te werpen en

iedereen in zijn waarde te laten, ook al denkt of gelooft hij anders.

De Edom-joden konden liefde niet waarderen, niet plaatsen. Zij

waren godsdienstfanaten, gedreven door een blind ideaal, wat hun

tevens geld opleverde. En om dat laatste ging het!

Toch zou die liefde het kwade overwinnen door het goede. De

dood waarin zij Hem wilden hebben, zou Hem niet kunnen

vasthouden!   
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Romeinse soldaten

Tot de vloekdood werd Jezus veroordeeld. Aan een paal, een

vloekhout. Dit was een vreselijke, gehate en

wrede dood. Iemand die deze dood stierf liet

een naam achter waarop altijd een smet lag.

Maar hoe heeft men zich hierin vergist!

Deze moord werd juist hén fataal, daar Hij

hetoordeel van de dood overwon en het

oordeel over het afkerige Israël der twaalf

stammen in de verstrooiing deed wederkeren

tot gerechtigheid! De scheidbrief (symbolisch)

welke het Huis Israëls als vrouw van Jahweh

had ontvangen werd ongedaan gemaakt.

De mensheid op z'n best, toonde zich in dit proces op z'n slechtst!

Wat de duivel de eerste mensen in het Paradijs had wijsgemaakt,

kwam openbaar als een leugen: "Gij zult als Elohim zijn,

kennende (in de zin van 'afwegen') of keurende (kiezende) tussen

goed en kwaad".

Welnu, de Joden, Romeinen en Edomieten hebben laten zien wat

zij er van maakten toen zij Jezus moesten keuren. Zij keurden het

goede af en het kwade goed. Pilatus zag Jesjoea als een koning, en

ook het volk. Hij liet dat in drie talen boven het hoofd van Jesjoea

neerschrijven:  Jesjoea Hanozri Wehemelech

Hajehudim. Onwetend liet Pilatus de naam JHWH boven het

hoofd van Jesjoea plaatsen! 

Duidelijk hebben we hier te maken met een justitiële moord en

gerechtelijke dwaling. Het was zeer zeker niet de wil van God dat

het op deze wijze zou verlopen.

Het hele verhaal over Jezus betreft een mythe, wat wij in diverse

brochures hebben uiteengezet. Christenen verwachten algemeen

een wederkomst van Jezus. Dat zit er niet in, aangezien Jezus nooit
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in levende lijve geleefd heeft, en nooit vertrokken is naar elders.

Rome begint het eindelijk toe te geven dat de historische Jezus een

verzinsel is. Zie:

Volgens het Vaticaan komt Jezus niet meer terug op aarde.

april 23, 2014

Volgens het Vaticaan komt Jezus die 2000 jaar geleden beloofde

ooit terug te keren naar de mensheid niet meer terug. 

Het Vaticaan verdedigt dit standpunt en zegt dat Jezus

waarschijnlijk aan de wijn zat toen hij deze gebroken belofte deed. 

http://waterfordwhispersnews.com/2014/04/18/jesus-not-coming-b

ack-by-the-looks-of-it-admits-vatican/

The Vatican defended Jesus’ broken promise, claiming “he was

probably drinking wine” at the time when he made the comments.

“Having the ability to turn water into wine had its ups and its

downs.” added Cardinal Salvadore. “We all make promises we

can’t keep when we’re drunk. Jesus was no different.”
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