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Inleiding
Het christendom lijkt zelfverzekerd te zijn dat het bewijs voor het bestaan
ervan overtuigend kloppend is. Wie heel zelfverzekerd is moet tegen een
stootje kunnen. Wij zullen het ‘kloppende bewijs’ van het Christendom
in deze brochure eens toetsen.
De religieuze wereld wordt bij deze op z’n kop gezet, en alles wat de
doorsnee christenen geloofden blijkt onwaar te zijn. Dat is schokkend.
Een kerkelijk meltdown! God blijkt een zachte dood te zijn gestorven, en
de christelijke kerken blijken Hem vermoord te hebben. Het failliet der
kerk, het kerkelijk bedrog. De werking van het kerkelijk systeem. Is 2015
het uur der waarheid voor kerk en maatschappij? Wij zullen het allemaal
in deze brochure bespreken.
Uit het nieuws
In het Reformatorisch Dagblad van 20-03-2009
stond een artikel over professor dr. ir. H.
Boersma, hetwelk een weergave is van zijn
oratie bij de aanvaarding van zijn ambt als
hoogleraar klinische epidemiologie van hart- en
vaatziekten. Boersma vindt het geloof in Jezus
Christus als Zoon van God geen kwestie van
‘blind’ geloven. Het christelijke geloof is
volgens hem bij uitstek gebaseerd op kloppend
1prof. Eric Boersma
bewijs, dus op harde feiten. Het is volgens
Boersma een evidence-geloof.
Waar de
getuigen ervoor zijn volgens de professor? In 1Johannes 1:1 en 3.
Geloven is dus gebaseerd op horen, zien en tasten, aldus Boersma. Wat
de harde feiten betreft waarop het
christendom zou gebaseerd zijn, zie
hiervoor onze brochure 438 over “De
Heilsfeiten van het christendom”.
Wij komen later hier op terug, en luisteren
eerst naar dr. A. Plaisier.
Uit het RD 04-02-2015: dr. A. Plaisier:
Evangelie vertelt dat droomwereld
werkelijkheid is. Met het ontkennen van
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de historische Jezus gaan heil en zegen verloren. Als het alleen maar over
God gaat, verdwijnt de ‘echte’ mens. De mythische Christus is misschien
iets moois voor mensen die in de natuur leven …….
Wij zijn wel mensen van de natuur, maar vooral mensen in de
geschiedenis, tot zo ver dr. A. Plaisier van de PKN.
Je vraag je af bij deze reactie op het boek van ds. Edward van der Kaaij
“De Ongemakkelijke Waarheid van het Christendom”, of Plaisier ooit
een droomwereld tot werkelijkheid heeft zien worden?
Meer commentaar volgt straks.
Nu de Glossy over Jezus, zie RD 06-02-2015 “De bekendste persoon op
aarde ooit”.
Daarin wordt ds. Edward van der Kaaij op één hoop geveegd met alle
wetenschappers en oprechte onderzoekers, met het verwijt dat geen
enkele serieuze historicus het bestaan van
Jezus zou betwijfelen of ontkennen. Zie
zo, naar de vuilnisbak met alle
ontkenningen over Jezus als historisch
God-mens.
Laten wij even nuchter zijn. Een
droomwereld kan nooit werkelijkheid
zijn, zelfs niet wanneer de Bijbel of een
Evangelie ons dat zou willen doen geloven. In het Oude Testament hangt
alle heil en zegen alleen van JHWH af en verdwijnt daarbij elk mens. Wat
betekent heil en zegen?
Kosmische en astronomische waarheden werden oudtijds verpakt in
mythen. Door de ontmythologisering ervan heeft de christelijke kerk van
de mythen historische verhalen gemaakt. En ja, beslist waar, er zijn zeer
mooie en boeiende verhalen bij, over en zogenaamd van Jezus. Niemand
weet echter exact waar hij vandaan zou zijn gekomen, wanneer hij
geboren is en waar, en hoe en waar hij zijn meeste levensjaren zou hebben
doorgebracht.
Wanneer nu het christendom vooral bestaat uit gelovigen die op de
geschiedenis gericht zijn, zoals dr. A. Plaisier stelt, dient het alle buitenbijbelse bronnen eens te vermelden die over de ‘bekendste persoon op
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aarde’ zouden schrijven. Iemand die doden opgewekt zou hebben en zeer
grote wonderen zou gedaan hebben, moet toch wel opgevallen zijn en de
aandacht hebben getrokken van geschiedschrijvers uit de omliggende
landen. Het resultaat is tot nog toe mager, ja nihil, waar het gaat over
gegevens waaruit onomstotelijk zou blijken dat Jezus echt bestaan heeft.
Is de mythische Christus soms alleen wat voor natuurliefhebbers? Is het
boek der natuur niet het enige boek ter wereld dat door de vinger Gods
geschreven is en nooit liegt? Twijfelt er geen enkele serieuze historicus
aan de historische Jezus?
Lees eens de geschriften van
dr. Tom Harpur, ‘De Heidense Christus’.
dr. Tjeu vd Berk, Het oude Egypte: De bakermat van het jonge
christendom
dr. Albert Schweitser, Joan & Mary Henschel, ds.mr. E. van der Kaaij,
D. Murdock ‘Christ in Egypt’.
En van mensen die uit oprechte bedoelingen onderzoek hebben gedaan
naar de historische Jezus, als Freke en Ghandy, Jim Walker, Lauri
Fransen “Het Evangelie van Isis”,
De Amsterdamse School ….@
Zal het Christendom ooit eens uit de droomwereld ontwaken waarin het
gebracht is door keizer Constantijn en zijn kerkvaders? Zal het
Christendom ooit de ware betekenis van het Jezus-verhaal kunnen
oppakken?
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“Merkwaardige samenloop van omstandigheden…..”
Enerzijds de Nijkerkse predikant die niet langer in de historische Jezus
gelooft, anderzijds de glossy over de ‘grootste historische figuur’ uit de
geschiedenis. Aldus het RD-commentaar.

In de tijd dat de geschiedenis rond de figuur Jezus zich zou hebben
afgespeeld is er buiten Palestina geen enkele aannemelijke beschrijving
van een historische Jezus. De enkele snippers die er zijn, zijn dubieus.
Het is pas eeuwen na de tijd dat Jezus zou geleefd hebben waarin het
Jezus-verhaal opgang maakte. Ook het zogeheten
kruis waaraan Jezus zou gestorven zijn was in het
tijdvak waarin Jezus zou geleefd hebben bij de
Romeinen ongebruikelijk. In die tijd werden zware
misdadigers wel aan een rechtopstaande paal
(xulon) gehangen. Pas in de 6e en 7e eeuw
verscheen vanuit Rome de crucifix. De crucifix zou
hét grote overwinningsteken zijn van het nieuwe
christelijke geloof, nl een aan een kruis
vastgespijkerde man, die stierf voor de zonden van anderen. Niet bepaald
een symbool om er een overwinnaar door af te beelden. De idee van
plaatsvervanging is in regelrechte tegenspraak met wat in Ezechiel 18 en
Deut. 6 staat, zie brochures 682 over de Offerdiensten, en no. 702, 438,
612.
Wanneer Jezus voor de zonden der wereld aan God zou betaalt hebben,
wat heeft God dan nog aan ons te vergeven? Waar afbetaald is, is niets
meer te vergeven.

In het RD van 07-02-2015 stond een Commentaar op de Glossy.
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Van dr. Jan Hoek in het RD van 26-01-2015 een artikel over de Eeuwige
Troost. De hemel als wachtkamer?
De hemel zou gezien moeten worden als het thuiskomen van ware
gelovigen in het Vaderhuis, en dan wel alleen met hun zielen, aangezien
het lichaam in het graf wordt neergelegd. In de hemel zouden de
gezaligden uitzien naar de voleinding. Calvijn noemt volgens Jan Hoek
de hemel een ‘wachtkamer’. Dan volgt in het artikel de volgende zin:
4
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“Maar uiteindelijk ligt de eeuwige troost voor Gods kinderen op de
vernieuwde planeet aarde”.
Het leven van Gods kinderen verloopt
volgens deze visie aldus:
Geboorte,
kindschap Gods, sterven, ziel gaat
hemelwaarts naar de wachtkamer en
lichaam gaat neerwaarts in de aarde. De
ziel geniet alvast van de hemelse
heerlijkheid en ziet uit naar de voleinding
en opstanding, om zich weer te verenigen
met het nieuwe lichaam, om daarna op de
nieuwe aarde in onsterfelijkheid voort te
leven. Dit zou de Bijbelse voorstelling zijn van het leven en sterven en
weer opstaan van de ware gelovigen.
De Schrift gaat echter uit van de eenheid van de mens als lichaam, ziel
en geest. De doden weten niet met al. Een ziel is niet los van het lichaam,
daar de ziel als levenskracht in het bloed wordt gezien. De leer van de
onsterfelijke losse ziel komt uit oud-Egypte en van de Griekse filosofen.
Wie in een losse en onsterfelijke ziel wil blijven geloven, stellen wij de
vraag waar de ziel van Lazarus zou zijn geweest tijdens zijn dood?
Waarom vertelt hij na zijn opwekking door Jezus –indien historisch wat
te betwijfelen valt- totaal niets over zijn tijdelijke hemelleven indien hij
daar geweest zou zijn met zijn ziel? En waarom waarschuwt hij niet de
mensen voor de ontzaglijke brandende hel indien deze zou bestaan en
indien hij daar zou zijn geweest naar zijn ziel?
Ja, de mens is een eenheid, onlosmakelijk. Wanneer wij zeggen dat een
schip met man en muis verging, houdt dat niet in dat er slechts één man
en één muis op dat schip waren. Het duidt de totaliteit aan. De mens die
bestaat uit lichaam waarin een levensgeest huist en een geestelijk wezen
is, vormt een totaliteit. De hemel is Gods woonplaats, en de aarde heeft
hij de mensenkinderen gegeven. Lees Psalm 37 waarin wel 5x wordt
gesteld dat de rechtvaardigen het gezegende nieuwe aardrijk zullen
beërven. De vraag of iemand die gestorven is naar de hemel is gegaan,
is niet Bijbels.

Zoektocht naar kloppend bewijs
De geboorte van het christendom ligt diep gehuld in mysterieuze
leerstellingen, wonderen, dogma’s en geloofsbelijdenissen. Zie o.a.
brochure 702. Vanwege gebrek aan echte kennis is het volk verstrooid
en slapende. Ten tijde van Constantijn en het
concilie van Nicea 325 n. Christus, was er
behoefte om een nieuwe god te maken van
verschillende oudere bestaande goden. Die god
werd Jezus, of IHS in het Latijn. Kerkvaders als
Eusebius en Augustinus zeiden dat de religie van
Jezus Christus niet nieuw noch vreemd was. Zij
wisten dat het christendom terug viel op de oude
mythische goden als Osiris, Isis en Horus. Dat
gaat over de oude zonnediensten en verering van de zonnegod. Van het
concilie van Nicea weten wij niet zo heel veel, aangezien Constantijn alle
papieren ervan heeft laten verbranden. De kerkvaders die het concilie
bezochten waren geen gelovigen die JHWH de God van Israel aanbaden.
Het waren heidenen die verschillende goden aanbaden, en openstonden
voor de nieuwe religie van het christendom. Zij hebben gezamenlijk de
nieuwe christelijke religie gestalte gegeven en
veel fabels erin verwerkt om het de aanhangers
moeilijk te maken de waarheid ervan in te zien.
Het christendom zou de meest tolerante en
vredelievende religie moeten zijn. Constantijn
zelf had geen grondige kennis van het Oude
Testament en Israels religie, en het is onzeker
of zijn doop tot het christendom ooit
plaatsvond. En al vond deze ooit plaats,
daarvan staat dat hij zijn handen boven het
water hield en niet liet dopen, omdat hij zijn
handen vrij wilde houden van beloften om
geen tegenstanders te doden. De godsdienst van Constantijn werd
staatsreligie, gevormd rondom een ‘heilig boek’, de Bijbel.
Constantijn was lid van de Atonistische Sol Invictus cultus, en zijn
soldaten droegen het symbool van de dubbelkoppige adelaar. Aton is de
Egyptische vadergod die in de hemel is, nl de zon.
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Het concilie van Nicea was in wezen een puur heidens concilie, waar de
kerkvaders onder dwang werden samengeroepen om er een christelijke
religie in elkaar te knutselen. Deze nieuwe religie was niet op de Thora,
noch op JHWH gegrond, maar bestond uit een nieuwe god-mens Jezus,
afgeleid van Horus en de Sol-Invictus cultus. Wie het van de kerkvaders
er niet mee eens was, werd
afgezet. Hosus – Horus –
Krishna - Jilius – Jezus,
Zeus – Horus, het zijn
verschillende namen voor
één figuur in de nieuwe
religie.
Te Nicea heeft men
gelijktijdig de tijden en
wetten veranderd, zoals aangegeven wordt in Daniel 7.
Jezus is te Nicea ontstaan, en met hem het kerstfeest, de zondagaanbidding, de goddelijke drie-eenheid, het Paasfeest met konijnen en
eieren, en de maagdelijke geboorte.
Het ‘kloppende bewijs’ van het christendom is, dat het berust op een
heidense ondergrond, gevormd te Nicea
325 na Christus.
De ‘eeuwige
toekomst’ die het christendom haar
aanhangers voorhoudt, is niets anders
dan een luchtkasteel, een fata morgana.
Vanzelfsprekend is te verwachten dat
de aanhangers en leidslieden van het
christelijk geloof niet zomaar het kaas
van hun brood laten wegstelen. Alle
oppositie en tegenspraak wordt
bijvoorbaat belachelijk gemaakt.
Volgens Goethe is het wonder het liefste kind van het christelijk geloof.
De geestelijke leiders van het christendom willen met oncontroleerbare
en tegennatuurlijke wonderen het geloof onderbouwen. Zo gaat dat
immers ook met de zogenaamde ‘maagdelijke geboorte’ en de
‘onbevlekte ontvangenis’.
7

Het Kloppende Bewijs van het Christendom

no. 828

De voorlaatste paus Ratzinger schreef een boek over Jezus en betoogde
erin dat de kerstverhalen werkelijke geschiedenis zijn. Zijn voorganger
sprak dit echter tegen, en zei zo iets als dat de mythe van Jezus voor de
kerk al heel wat geld had opgeleverd.
De maagdelijke conceptie kon door de christelijke kerk in de oudheid wel
als geloof ingang vinden, daar men toen nog niet bekend was met de
biologische samenstelling van de mens. Nu wij het DNA kennen en het
menselijke chromosomenpaar van 23, 23 van de vader en 23 van de
moeder, totaal 46, is de geloofsbelijdenis op dit punt al ontkracht.

Jezus –indien historisch- kan natuurlijkerwijze niet uit een maagd zijn
voortgekomen, noch bevrucht zijn door de heilige Geest. De h. Geest
wordt vrouwelijk voorgesteld, en om bevrucht te worden is er nog wel
een man toe nodig. Men zou via stamcellen een mensje kunnen kweken
of een kloon kunnen maken. Wanneer Jezus waarlijk mens zou zijn
geweest, dan had hij 23 chromosomen van zijn vader, en 23 van zijn
moeder moeten hebben. De h. Geest zou genetische manipulatie gebruikt
kunnen hebben. Dit laatste valt moeilijk, aangezien God een Geest is en
een geest geen vlees en benen heeft, dus ook geen zaad (sperma) kan
geven aan een vrouw. Vervolgens zou Maria altijd maagd zijn gebleven,
ondanks dat Jezus broers en zusters zou hebben gehad. Zie Mattheus
13:55 en Markus 6:3.
In het RD van 22-01-2015 stond een artikel van Ir. J.v.d.Graaf uit Huizen.
Van der Graaf zat ooit onder het gehoor van ds. G. Boer, die preekte over
de verzoening door voldoening door het offer van Christus, wat een zeer
grote indruk op hem maakte, zodat het hem stempelde. De ontkenning
8
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van Jezus Christus en dien gekruist, raakt
volgens Van de Graaf het diepst in zijn
bestaan. Dit zou volgens hem de ketterij zijn
van de Leidse hoogleraar P. Smits in 1959,
die door prof.dr. C. den Heyer zou gevolgd
zijn. De kerk heeft deze ketterij niet
onweersproken gelaten, aldus Van de Graaf,
die tussen W.L. Tukker en Graafland in
staat.
Het blijkt hieruit dat men door middel van
een indrukwekkende preek voor zijn leven
lang gestempeld kan zijn. Daardoor is men
ervan overtuigd geraakt dat dit wat men
hoorde de enige en zuivere waarheid zou zijn, en al wat ervan afwijkt
bestempelt men vervolgens als ketterij. Het wil echter in het geheel niet
zeggen dat het hier om de enige waarheid gaat die er is. Een onbevangen
en objectief oordeel is heel iets anders dan dat men vanuit het
gestempeld-zijn over iets een oordeel velt of mening geeft.

Op de website van Xander-nieuws stond een artikel over Thomas
Arnold van de Oxford University, waarin hij
verklaart dat de opstanding van Jezus uit de dood
het best bewezen feit uit de oude historie zou zijn.
Dat klinkt goed, en met veel interesse begin je dan
zo’n artikel te lezen, want je weet nooit of Arnold
werkelijk in staat is om betrouwbare feiten naar
boven te halen. Helaas, echte wezenlijke
aantoonbare feiten worden in het artikel niet
genoemd. Alleen ‘feiten’ zoals ze in de evangeliën
staan opgetekend, waarbij men ervan uit moet
gaan dat deze beschrijvingen over Jezus
historische weergaven zouden zijn. Het gaat met name om de
zogenoemde opstanding van Jezus uit de doden. Gaat het nu echt om een
heuse opstanding uit de doden? Zo ja, dan zou dat in die dagen álle
pennen in beweging gebracht moeten hebben. Maar er is niets officieels
bekend van enige schrijver uit die dagen over een dergelijk wonder dat
9
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zou hebben plaatsgehad. Er is geen enkele buitenbijbelse schrijver die
daar melding over maakt. Volgens de natuurwetten is zulks onmogelijk.
Iemand die vijf minuten echt dood is, heeft geen vers stromend bloed in
de hersenen, waardoor ze blijvend beschadigd zouden zijn bij eventueel
ontwaken. De cellen ontbinden zeer
spoedig wanneer de levenskracht
geweken is, en zeker na 72 uren -dat is
drie nachten en drie dagen- is het
natuurwetenschappelijk onmogelijk dat
iemand van de doden kan opstaan. Het
gaat dan ook om een mythe, de mythe van
de zoon-zon die jaarlijks op 21 december
sterft en na drie nachten en dagen weer
opstaat op de 25e december. Het gaat om
een natuurverschijnsel, de zon die op
wintersolstitium voor 72 uren stilstaat op
zijn weg naar het Noorden en daarna
terugkeert naar het Zuiden.
3 Het lege graf zou een bewijs
In de Nieuwsbrief van Pateo 28-03-2013
zijn van Jezus' opstanding.
zegt dr. Johan Oldenkamp het volgende
Hoe kan dat in de wereld
erover:
mogelijk zijn? Een lege
Wat vieren we nu werkelijk met Pasen?
portemonee is geen bewijs
Paaszondag valt altijd op de eerste zondag
dat men bestolen zou zijn.
na de eerste volle maan volgend op de
lente equinox. Deze lente nachtevening viel dit jaar op woensdag 20
maart (om 11:02 uur Nederlandse tijd, om precies te zijn). Gisteren
(woensdag 27 maart) was het de eerste volle maan na deze lente equinox
(om 10:28 uur, om precies te zijn). Daarom is het dus komende zondag
Pasen.
Zie verder: Het Oude Egypte, bakermat van het christendom, door Tjeu
vd Berk
http://www.uitgeverijmeinema.nl/shop_details.php?productId=23472
http://www.youtube.com/watch?v=NKVIbLPZbmI
Bekijk de video op bovenstaande website waarin Tjeu vd Berk zijn visie
met ons deelt.
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Een Paas-vraag (ingezonden stuk naar het Ref.Dagblad, werd niet
geplaatst)
Rond Pasen de belangrijke vraag: Hoe vergeeft God onze zonden?
In de Heidelbergse Catechismus vraag & antwoord 12-16 wordt
gesproken over betaling aan God. Er wordt verwezen naar een middelaar,
die voor ons betaalde.

Wanneer ik bij een vriend-A een schuld heb die ik niet kan afbetalen, en
er is een andere vriend-B die voor mij deze schuld voldoet, is er dan
sprake dat vriend-A mij iets zou dienen te vergeven? Wanneer de schuld
afbetaald is valt er mijns inziens niets meer te vergeven. Betaald is
betaald, en vriend-A heeft verder niets te eisen.
Wanneer Jezus als middelaar voor onze zonden bij God zou betaald
hebben, wat heeft God ons dan nog te vergeven? Vergeving is afzien van
straf door het slachtoffer zónder afbetaling. Vergeven (kwijtschelden)
doet men wanneer er geen betaling kan geschieden.
Uit Psalm 51 blijkt dat God na oprechte schuldbekentenis vergeeft. Zie
ook Psalm 32:5 Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor
JHWH; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Vergaf God in
het O.T. op een andere wijze dan in het N.T.?
Kan er één mens sterven voor alle andere mensen tegelijk? Bestaat er
een God-vader die in een verlossingsplan eist dat er bloed moet vloeien
van een Zoon-God ter voldoening voor de zonden? Denk eens goed na:
door anderen te laten betalen voor eigen falen mist toch alle moraal?
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Wat staat er in Ezechiël 18? Vers 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;
Hieruit blijkt toch dat elk mens volledig verantwoordelijk is voor wat hij
doet? Er is vergeving bij oprecht berouw.
P.F.v.d.Meer, Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek

De vroege christelijke kerk
In de vroege kerk ontkende een grote groep mensen de realiteit van
Christus’ fysieke bestaan. In zijn ‘History of Christianity’ (Geschiedenis
van het christendom) schrijft Dean Milman: ‘De Gnostische sekten

12

Het Kloppende Bewijs van het Christendom

no. 828

Het Kloppende Bewijs van het Christendom

ontkenden Christus’ geboorte en sterven in het geheel’, en Mosheim,
Duitsland’s grootste kerkhistoricus, zegt: ‘De Christus van het vroege
christendom was niet een menselijk wezen, maar een verschijning, een
illusie, een figuur in een wonder, niet in de werkelijkheid – een mythe.’
"Nooit

heeft

een

“waarheid”,

afgedwongen

door

rechters,

standgehouden. In de late Middeleeuwen werden ketters en heksen
vervolgd op beschuldiging contacten te onderhouden met de Duivel.
Uiteraard konden noch de Duivel, noch die veronderstelde contacten
worden bewezen. Dat nam niet weg, dat kerkelijke en wereldlijke
autoriteiten, geleerden en gezaghebbende meelopers, in een collectieve
hysterische verblindheid het onbewijsbare “bewezen” noemden, en de
ingebeelde vijanden met hun gevaarlijk geachte ideeën gruwelijk lieten
terechtstellen. Niet in de eerste plaats om de beklagenswaardige
slachtoffers te treffen, maar om over de hoofden van de weerloze
slachtoffers heen de grote massa met chantage en terreurdreiging in toom
te houden."
Bovenstaande tekst staat te lezen op de volgende website:
http://www.stormfront.org/forum/t264382/
13
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Een mens mag in ons land (nog) vrij geloven wat hij wil, maar dat niet
altijd uitspreken. Of dat geloof op waarheid berust, en wij de waarheid
ervan mogen onderzoeken, maakt de meeste gelovigen kwaad. Wanneer
zullen wij als vrije mensen onze eigen waarheid gaan zoeken? De
christelijke kerkvaders hebben ons hún waarheid op een bedienblad
aangereikt. Geloof er in, en gij zult zalig worden! Een mens mag hierbij
in elk geval niet zelfstandig gaan denken en onderzoeken. Men mag niet
z’n hart en gezonde verstand volgen, maar men dient de kerkelijke
belijdenissen te beamen om lidmaat te mogen worden. Men mag vooral
niet zelfbewust, zuiver en eerlijk worden.
Volgens het Vaticaan was 2013 het jaar van ‘Geloven’. Weten is een
heel ander iets dan geloven. Wetenschap wil weten of hetgeen men
gelooft wel op waarheid berust. Wetenschap wil weten of men z’n geloof
kan onderbouwen met feiten. Welnu,
wat is daar op tegen? Toch heeft het
geloof reeds het leven gekost van zeer
veel mensen die er net iets anders over
dachten dan de christelijke kerk
voorschreef. In naam van God en
Jezus zijn nog nooit zoveel mensen
vermoord dan voor een andere naam.
Hele families en kerken zijn
gescheurd vanwege geloofskwesties.
Gelovigen hebben elkaar bekogeld met rotte tomaten en eieren omdat de
één er net iets anders over is gaan denken dan de ander.
Wanneer de wetenschap onderzoek doet naar de oorsprong van het
christendom, gaat het vooral over de vraag of Jezus werkelijk heeft
bestaan. Dat Jezus lijfelijk heeft bestaan wordt steeds onduidelijker. Er
zijn namelijk geen betrouwbare buiten-bijbelse bronnen die aantonen dat
Jezus heeft bestaan. Wie in Jezus gelooft als historisch persoon wil toch
wel graag de waarheid weten omtrent het bestaan van deze figuur.
Wanneer Jezus een mythologisch figuur blijkt te zijn, zal men heel anders
over hem gaan denken en spreken. De beschrijving over hem heeft een
geheel andere inhoud, dan een bloot historisch verslag.
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Welnu, wie gaat het bewijs leveren dat Jezus ooit op aarde heeft gelopen?
Het is toch van het hoogste belang voor het christendom om de waarheid
hiervan bewezen te zien? Alleen dit bewijs kan het christelijke geloof
onderbouwen. Geen bewijs maakt het christelijk geloof tot een
luchtkasteel. Of er nu duizenden en nog eens duizenden in geloofd
hebben, en of er nu duizenden godzaligen over Jezus als hun verlosser
geschreven hebben, doet niet terzake. Het gaat om het bewijs wát men
zegt te geloven.
Tot nog toe zijn het slechts de vier evangeliën van het Nieuwe Testament
die over Jezus handelen. Niemand weet echter
wie de echte schrijvers ervan waren, en ook
zijn er geen originelen meer. Vervolgens zijn
er heel veel onderlinge tegenspraken in deze
vier evangeliën. Volgens het oudste geschrift
Marcus was Jezus een gewoon mens. Volgens
Mattheus en Lucas was hij God en mens
tegelijk, en volgens Johannes was hij de
vleesgeworden God. Verder zijn de
evangeliën niet geschreven door ooggetuigen,
maar het vroegst 30-60 jaar na de vermeende
dood van Jezus. Het is alom bekend dat in die
tijd de eerste christelijke leiders veel vrome
fraude pleegden. Deze leiders zeiden dat het een vrome deugd was om
het volk te misleiden en te bedriegen, wanneer het christelijke geloof er
maar door bevorderd werd. Jezus blijft een mysterie. Wij weten niets
over zijn ware afstamming en geboorte, ook niet zijn geboortedatum.
Over zijn jeugd is weinig of niets bekend, en tot zijn 30e jaar ligt alles in
nevels gehuld. Christus heeft dan ook niet de christelijke kerk gesticht,
maar de kerk maakte een stichtelijk verhaal van Christus.
http://www.slideshare.net/schumacr/counterfeit-christs-mythology2806869
Uit het RD. 27-2-2015 van prof. dr. ir. E. Schuurman
Professor Schuurman is een mens waarvoor ik warme sympathie koester.
Bij deze wilde ik hem toch wijzen op enkele onmogelijkheden in zijn
verhaal aan de RD-verslaggever. De professor zei het volgende, zoals
15
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dat in het RD geschreven is: “Er zijn 300 oudtestamentische profetieën
in vervulling gegaan in Christus. Er zijn vier evengelisten die verteld
hebben over Zijn leven (Jezus). Dat is historie. De professor schrok ervan
toen hij vorig jaar las dat een groot aantal predikanten van de PKN niet
meer gelooft in de hel. Het geloof houdt de professor op de been. Hij
moest vroeger boeken lezen van Nietzsche, en werd daar flink beroerd
van, maar het vertrouwen in Christus tilde hem boven alle vragen uit.
Volgens de professor is er slechts één rechtvaardig, wijs en goed. Eén op
wie je aan kan, nl. Jezus. Vanuit deze geloofservaring kan God altijd weer
nieuwe mogelijkheden geven, aldus professor
Schuurman.
Bij deze verzoek ik professor Schuurman de
in deze brochure genoemde boeken te lezen
die de historische Jezus ontkennen, met name
het onlangs in opspraak geraakte boek van
ds.mr. Ed van der Kaaij uit Nijkerk, zie
afbeelding.
Wie weet valt alsdan het kwartje voor de 4 prof. E. Schuurman
professor op z’n plaats. Dan blijkt dat er geen
300 profetieën in vervulling gegaan kunnen zijn, gezien het om een
mythe gaat en niet om historie. De eindtijd-messias is Zerubbabel, zie de
profeet Zacharia, die nog openbaar moet worden. De professor haalt God
en Jezus doorelkaar heen, want alléén God is rechtvaardig en goed, dat
wordt van Jezus zelf getuigt in
1. Marcus 10:18
En Jezus zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan
Een, namelijk God.
Laat vervolgens de professor zich verheugen in het feit dat steeds meer
wetenschappers ontdekken dat er geen hel is, waar hij of zijn geliefden
in geworpen zouden kunnen worden. Lees onze brochure over de hel en
hemel,
No. 448 Geen hel en geen hemel, wat dan wél?
De hemel kwam echter wel ter sprake in het RD van 26-02-2015, waarin
prof. dr. Jan Hoek bespreekt wat het geloof ziet wanneer het de blik slaat
op de toekomst.
Volgens Hoek: Het (geloof) ziet leven na de dood, voor alle gelovigen in
het Vaderhuis. De hemel zal voor hen geen vreemd gebied zijn, maar
16
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eerder een overweldigende ervaring van thuiskomen in hun vaderland
(Hoe? Alleen hun zielen?) Zij kennen immers de taal, de gewoonten en
de diepste motieven van de overige bewoners en ze gaan daar geen
vreemd werk doen. (Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Kunnen zielen
van gezaligden een taal, en welke? Hebben zielen bepaalde gewoonten
en kunnen ze arbeid verrichten? Hoe?). De triomferende kerk in de
hemel kijkt echter ook uit naar de toekomst. (Hebben zielen –dat zouden
geesten zijn- ogen en gedachten?). Ze leeft nog altijd in de spanning
tussen het ‘nu reeds’ en ‘nog niet’, ook al ligt het accent duidelijk op het
‘nu reeds’. (Dus in de hemel moeten de zielen wachten en uitzien, wat
wijst op een gebrek, onvolmaaktheid. Dat kan toch niet bestaan met de
volmaakte God en Zijn woning?). Zij (de ziel) is wel bevrijd van de
schuld en macht van de zonde … en van het leven op een door de zonden
geschonden aarde. Zij is echter nog niet geheel vrij van de gevolgen der
zonde (Dus nog in een onvolmaakte zielenstaat). De opstanding van het
lichaam staat immers nog uit. De mens is wel geheel gered, maar nog niet
de gehele mens is gered. (Gaat het hier om olievrije olie, iets dat niet echt
is maar toch zou bestaan?). Bovendien is ook de schepping nog niet
verlost en vernieuwd. De Bijbelse hemel is niet immaterieel en louter
geestelijk, het is de volstrekte harmonie van het geestelijke en het
stoffelijke tot eer van de Schepper en Verlosser. Tot zover professor dr.
Jan Hoek.

één. Ook zal hij wellicht de Islam het bewijs leveren dat Mohammed een
eigengemaakte religie is begonnen rondom zijn dode ezel.
Waar zullen de miljoenen christengelovigen hun heil gaan zoeken
wanneer Jezus voor hen wegvalt? Er zal een vacuum of leegte ontstaan,
aangezien men er niet op voorbereid is, en men zich er niet op voor heeft
laten bereiden. Voor verlossing en vergeving van zonden heeft men
Jezus in het geheel niet nodig. God Zelf is de Verlosser van Zijn volk. In
heel het Oude Testament is het JHWH die mild vergeeft na oprechte
schuldbelijdenis, zoals in Psalm 32 staat. Een ieder mag regelrecht tot
JHWH naderen zonder bemiddeling van Jezus, kerk of geestelijke stand.
Abraham is de vader der gelovigen. Hij bezat geen Bijbel, noch Thora,
maar onderhield wel al Gods geboden en inzettingen.
1. Genesis 26:5
Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam geweest is, en heeft
onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn inzettingen en Mijn wetten

Hoe nu verder?
Begrijpelijk als een fundament onder een huis wordt weggehaald dat het
huis in elkaar stort. Wij hebben gezien in deze brochure wat de meest
sterke fundamenten van het christendom zijn, en dat deze afhankelijk zijn
van het historische bestaan van Jezus. Wanneer Jezus niet historisch
bestaan heeft, vallen de oude vertrouwde fundamenten omver en hebben
de christenen geen houvast meer. Begrijpelijk dat men met hand en tand
de historische Jezus wil behouden. Degenen die de historische Jezus
betwijfelen en ontkennen, worden al gauw antichristen genoemd
waarmee men niet mag omgaan. Denk erom, de échte antichristus(sen)
zal zo goed als zeker het bewijs gaan leveren dat Jezus nooit echt heeft
bestaan. Dat zal het christendom aan het wankelen brengen, op zoek naar
houvast. Nu, dat houvast zal hij aan het christendom aanbieden. Dat is
de Nieuwe Wereldreligie, een smeltkroes van alle wereldgodsdiensten in
17

Het zogenaamd ‘kloppend bewijs’ van het christendom wil maar niet
kloppen en zal spoedig zelf geklopt worden. Een klop in de motor van
een auto wijst erop dat het einde ervan gekomen is. Dat levert werk aan
de winkel op, in dit geval voor theologen om het ‘kloppend bewijs’ écht
kloppend te krijgen. Voor hen staat er een heerlijke belofte: “Zoekt en
gij zult vinden. Klopt en u zal worden open gedaan”. Dus dat wordt
zoeken geblazen! Christenen dienen –net als de verloren zoon- door een
heelmakende crisis te gaan, om hun kloppende zweren te laten genezen,
niet door de varkens, maar door het kloppende hart van de hemelse
Vader. Zullen christenen het gaan inzien dat zij de niet-bestaande Jezus
méér eer gegeven hebben dan de enige levende God des hemels? Dan zal
hun belijdenis volgen van: Wij hebben gezondigd tegen de hemel (de
kosmische wetten) en voor U!.

Om een gereinigd en een ‘nieuw’ hart te
verkrijgen kan men bij God zelf terecht,
wat blijkt uit de Psalmen. Het gaat niet
om geloven, maar om weten, dat een
mens weet wie hij is en wie de ware God
voor hem is.
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Getuigen
http://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-thebible/jesus-historical-jesus/did-jesus-exist/
http://www.jesusneverexisted.com/scholars.html
Een Italiaanse advocaat voert een procedure tegen het Vaticaan
over het vermeende bestaan van Jezus, zie de website hieronder:
http://forums.canadiancontent.net/news/43047-jesus-existence-caseitalian-court.html
Demolishing the historicity of Jesus – A History
For more than 200 years a minority of courageous scholars have
dared to question the story of Jesus. Despite the risks of physical
assault, professional ruin and social opprobrium, they have
seriously doubted the veracity of the gospel saga, have peeled away
the layers of fraud and deceit and eventually have challenged the
very existence of the godman.
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Hermann Samuel Reimarus (1694-1768).1778, On the Intention of
Jesus and His Teaching. [link] Enlightenment thinker and professor of
Oriental languages at the Hamburg Gymnasium, his extensive writings
– published after his death – rejected 'revealed religion' and argued for a
naturalistic deism. Reimarus charged the gospel writers with conscious
fraud and innumerable contradictions.
Francois Marie Arouet (Voltaire) (1694-1778). [link] The most
influential figure of the Enlightenment was educated at a Jesuit college
yet concluded, "Christianity is the most ridiculous, the most absurd, and
bloody religion that has ever infected the world ... The true God cannot
have been born of a girl, nor died on a gibbet, nor be eaten in a piece of
dough." Imprisoned, exiled, his works banned and burned, Voltaire's
great popularity in revolutionary France assured him a final resting place
in the Pantheon in Paris. One story is that religious extremists stole his
remains and dumped them in a garbage heap.
Baron d'Holbach ('Boulanger') (1723-1789) Philosopher of the
Enlightenment. 1766, Christianity Unveiled, being an examination of the
principles and effects of the Chrisian Religion. 1769, Histoire critique de
20
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Jésus-Christ (Ecce Homo). Classics from the Age of Reason. Holbach
concluded that:
"Religion is the art of inspiring mankind with an enthusiam which is
designed to divert their attention from the evils with which they are
overwhelmed by those who govern them." – Christianity Unveiled, 16.5
Count Constantine Volney, 1787, Les Ruines; ou, Méditation sur les
révolutions des empires (Ruins of Empires). Napoleonic investigator saw
for himself evidence of Egyptian precursors of Christianity.
Edward Evanson, 1792, The Dissonance of the Four Generally Received
Evangelists and the Evidence of their Respective Authenticity. English
rationalist challenged apostolic authorship of the 4th Gospel and
denounced several Pauline epistles as spurious.
Charles François Dupuis, 1794, Origine de tous les Cultes ou La Religion
universelle (The Origin of All Religious Worship) Astral-mythical
interpretation of Christianity (and all religion). “A great error is more
easily propagated, than a great truth, because it is easier to believe, than
to reason, and because people prefer the marvels of romances to the
simplicity of history.” Dupuis destroyed most of his own work because
of
the
violent
reaction
it
provoked.
Thomas Paine, 1795, The Age of Reason. Pamphleteer who made the first
call for American independence (Common Sense, 1776; Rights of Man,
1791) Paine poured savage ridicule on the contradictions and atrocities
of the Bible. Like many American revolutionaries Paine was a deist:
"I do not believe in the creed professed by the Jewish church, by the
Roman church, by the Greek church, by the Turkish church, by the
Protestant church, nor by any church that I know of ... Each of those
churches accuse the other of unbelief; and for my own part, I disbelieve
them all." – The Age of Reason.
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Robert Taylor, 1828, Syntagma Of The Evidences Of The Christian
Religion; 1829, Diegesis. Taylor was imprisoned for declaring mythical
origins for Christianity. "The earliest Christians meant the words to be
nothing more than a personification of the principle of reason, of
goodness, or that principle, be it what it may, which may most benefit
mankind
in
the
passage
through
life.”
Godfrey Higgins (1771-1834). 1836, Anacalypsis – An Attempt to Draw
Aside the Veil of the Saitic Isis; or an Inquiry into the Origin of
Languages, Nations and Religions. English pioneer of archaeology and
freemason.
David Friedrich Strauss, 1835, The Life of Jesus Critically Examined.
Lutheran vicar-turned-scholar skilfully exposed gospel miracles as myth
and in the process reduced Jesus to a man. It cost him his career.
Bruno Bauer, 1841, Criticism of the Gospel History of the Synoptics.
1877, Christus und die Caesaren. Der Hervorgang des Christentums aus
dem romischen Griechentum. (in English translation). The original
iconoclast. Bauer contested the authenticity of all the Pauline epistles (in
which he saw the influence of Stoic thinkers like Seneca) and identified
Philo's role in emergent Christianity. Bauer rejected the historicity of
Jesus himself. "Everything that is known of Jesus belongs to the world of
imagination." As a result in 1842 Bauer was ridiculed and removed from
his professorship of New Testament theology at Tübingen.
Ralph Waldo Emerson, 1841, Essays. One time Trinitarian Christian and
former Unitarian minister held Jesus to be a "true prophet" but that
organised Christianity was an "eastern monarchy"."Our Sunday-schools,
and churches, and pauper-societies are yokes to the neck."
Logan Mitchell, 1842, Christian Mythology Unveiled. 1881, Religion in
the Heavens or Mythology Unveiled. “Reigning opinion, however illfounded and absurd, is always queen of the nations.”
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Ferdinand Christian Baur, 1845, Paulus, der Apostel Jesu Christi.
German scholar who identified as "inauthentic" not only the pastoral
epistles, but also Colossians, Ephesians, Philemon and Philippians
(leaving only the four main Pauline epistles regarded as genuine). Baur
was the founder of the so-called "Tübingen School."
Charles Bradlaugh, 1860, Who Was Jesus Christ? What Did Jesus
Teach? Most famous English atheist of the 19th century, founded the
National Secular Society and became an MP, winning the right to affirm.
Condemned the teachings of Jesus as dehumanizing passivity and
disastrous as practical advice. Bradlaugh denounced the gospel Jesus as
a myth.
Ernest Renan, 1863, Vie de Jésus (Das Leben Jesu / Life of Jesus).
Although trained as a Catholic priest Renan was inspired by German
biblical criticism and wrote a popular biography of Jesus which cost him
his job (which he later regained). Renan concluded that the hero of the
Christians was a gifted but merely human preacher, persuaded by his
followers into thinking he was the messiah. Renan subsequently wrote a
History of the Origins of Christianity in seven volumes.
Sytze Hoekstra, 1871, Principles and Doctrine of the Early Anabaptists.
Scholar of the Radical Dutch school, Hoekstra concluded Mark's gospel
had no value as a biography of Jesus. [link]
Robert Ingersoll, 1872, The Gods. 1879, Some Mistakes of Moses.
Illinois orator extraordinaire, his speeches savaged the Christian
religion. "It has always seemed to me that a being coming from another
world, with a message of infinite importance to mankind, should at least
have verified that message by his own signature. Is it not wonderful that
not one word was written by Christ?"
Walter Cassels, 1874, Supernatural Religion - An Inquiry Concerning
the Reality of Divine Revelation
Kersey Graves, 1875, The World's Sixteen Crucified Saviours.
Pennsylvanian Quaker who saw through to the pagan heart of Christian
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fabrications, though rarely cited sources for his far-reaching conclusions.
Allard Pierson, 1879, De Bergrede en andere synoptische Fragmenten.
[link] Theologian, art and literature historian who identified The Sermon
on the Mount as a collection of aphorisms from Jewish Wisdom
literature.The publication of Pierson's Bergrede was the beginning of
Dutch Radical Criticism. Not just the authenticity of all the Pauline
epistles but the historical existence of Jesus himself was called into
question.
Bronson C. Keeler, 1881, A Short History of the Bible. A classic exposé
of
Christian
fraud.
Abraham Dirk Loman, 1882, "Quaestiones Paulinae," in Theologisch
Tijdschrift. Professor of theology at Amsterdam who said all the epistles
date from the 2nd century. Loman explained Christianity as a fusion of
Jewish and Roman-Hellenic thinking. When he went blind Loman said
his blindness gave him insight into the dark history of the church! [link]
Thomas William Doane, 1882, Bible Myths and their Parallels in Other
Religions. Outdated but a classic revelation of pagan antecedents of
biblical myths and miracles.
Samuel Adrianus Naber, 1886, Verisimilia. Laceram conditionem Novi
Testamenti exemplis illustrarunt et ab origine repetierunt. Classicist who
saw Greek myths hidden within Christian scripture. [link]
Gerald Massey, 1886, The Historical Jesus and Mythical Christ. 1907,
Ancient Egypt-The Light of the World. Another classic from an early
nemesis of the priesthood. British Egyptologist wrote six volumes on the
religion
of
ancient
Egypt.
Edwin Johnson, 1887, Antiqua Mater. A Study of Christian Origins.
1894, The Pauline Epistles: Re-studied and Explained. English radical
theologian identified the early Christians as the Chrestiani, followers of
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a good (Chrestus) God who had expropriating the myth of Dionysos
Eleutherios ("Dionysos the Emancipator"), to produce a self-sacrificing
Godman. Denounced the twelve apostles as complete fabrication.
Rudolf Steck, 1888, Der Galaterbrief nach seiner Echtheit untersucht
nebst kritischen Bemerkungen zu den Paulinischen Hauptbriefen.
Radical Swiss scholar branded all the Pauline epistles as fakes.
Franz Hartman, 1889, The Life of Johoshua: The Prophet of Nazareth.
Willem Christiaan van Manen, 1896, Paulus. Professor at Leiden and
most famous of the Dutch Radicals, a churchman who did not believe in
the bodily resurrection of Jesus Christ. After resisting the argument for
many years van Manen concluded none of the Pauline epistles were
genuine and that Acts was dependent on the works of Josephus. [link]
Joseph McCabe, 1897, Why I Left the Church. 1907, The Bible in
Europe: an Inquiry into the Contribution of the Christian Religion to
Civilization. 1914, The Sources of the Morality of the Gospels. 1926, The
Human Origin of Morals. Franciscan monk-turned-evangelical atheist.
McCabe, a prolific writer, shredded many parts of the Christ legend –
"There is no 'figure of Jesus' in the Gospels. There are a dozen figures"
– but he continued to allow the possibility for an historical founder..
Albert Schweitzer,1901, The Mystery of the Kingdom of God. 1906, The
Quest of the Historical Jesus. The famous German theologian and
missionary (35 years in the Cameroons) ridiculed the humanitarian Jesus
of the liberals and at the same time had the courage to recognize the work
of the Dutch Radicals. His own pessimistic conclusion was that the
superhero had been an apocalyptic fanatic and that Jesus died a
disappointed man. Famously said those looking for an historical Jesus
merely "found a reflection of themselves."
"The Dutch Radicals did not forget to question, when questioning had
gone out of fashion for the rest of theology." – Geschichte der
paulinischen Forschung, 108.
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Wilhelm Wrede, 1901, The Messianic Secret (Das Messiasgeheimnis in
den Evangelien). Wrede demonstrated how, in Mark’s gospel, a false
history was shaped by early Christian belief.
Albert Kalthoff, 1902, Das Christus-Problem. 1907, The Rise of
Christianity. Another radical German scholar who identified Christianity
as a psychosis. Christ was essentially the transcendental principle of the
Christian community which aimed at apocalyptic social reform.
George Robert Stowe Mead, 1901, Apollonius of Tyana, the
Philosopher-Reformer of the First Century A.D. 1903, Did Jesus Live
100 BC? 1907, The Gnostic Crucifixion. A discussion of the Jewish
Jeschu stories which moves Jesus back to an earlier time.
Thomas Whittaker, 1904, The Origins of Christianity. Declared that
Jesus was a myth, that the Christian movement began only after the
destruction of Jerusalem in 70 and that the whole body of New Testament
writings date to the second century. How right he was!
Emilio Bossi/Milesbo 1904, Gesù Cristo non è mai esistito (Jesus Christ
Never Existed). Bossi was a radical lawyer/journalist ("Milesbo" being
his pen-name). Jesus is a concoction from Tanakh and the mystery cults,
and Jesus's ethics are a patchwork from Philo and Seneca.
William Benjamin Smith, 1906, Der vorchristliche Jesus. 1911, Die
urchristliche Lehre des reingöttlichen Jesus. Argues for origins in a preChristian Jesus cult on the island of Cyprus. [link]
Gerardus Bolland, 1907, De Evangelische Jozua. Philosopher at Leiden
identified the origin of Christianity in an earlier Jewish Gnosticism. The
New Testament superstar is the Old Testament 'son of Nun', the follower
renamed Jesus by Moses. The virgin is nothing but a symbol for the
people of Israel. From Alexandria the "Netzerim" took their gospel to
Palestine.
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In 1907 Pope Pius X condemned the Modernists who were "working
within the framework of the Church". Among those denounced and
excommunicated was Alfred Loisy (The Gospel and the Church, 1902),
Catholic priest and theologian who made the pithy observation "Jesus
announced the Kingdom, and it's the Church that came." An antiModernist oath was introduced in 1910, as well as the Confession for
children – opening the door for rampant abuse.
Prosper Alfaric (1886-1955) French Professor of Theology, shaken by
the stance of Pius X, renounced his faith and left the church in 1909 to
work for the cause of rationalism. 1929, Pour Comprendre La Vie De
Jésus. 1932, The problem of Jesus and Christian Origins. 2005, JésusChrist a-t-il existé? [Jesus: Did he exist?] Alfaric drew attention to
Essene antecedents of Christian dogma.
Peter Jensen, 1909, Moses, Jesus, Paul: Three Variations on the
Babylonian Godman Gilgamesh. Orientalist argued that Jesus was
reworked Babylonian mythology. [link]
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Gnostizismus (The Emergence of Christianity from Gnosticism). 1926,
The Denial of the Historicity of Jesus. Eminent philosopher was
Germany's greatest exponent of the contention that Christ is a myth. The
gospels historized a pre-existing mystical Jesus whose character was
drawn from the prophets and Jewish wisdom literature. The Passion was
to
be
found
in
the
speculations
of
Plato.
John Robertson, 1910, Christianity and Mythology. 1911, Pagan
Christs. Studies in Comparative Hierology. 1917, The Jesus Problem.
Robertson drew attention to the universality of many elements of the
Jesus storyline and to pre-Christian crucifixion rituals in the ancient
world. Identified the original Jesus/Joshua with an ancient Ephraimite
deity in the form of a lamb.
Edouard Dujardin, 1910, The Source of the Christian tradition : a
critical history of ancient Judaism. 1938, Ancient History of the God
Jesus.

Mangasar Magurditch Mangasarian, 1909, The Truth About Jesus. Is He
a Myth? Erstwhile Presbyterian Minister who saw through the
fabrication. "Even in the first centuries the Christians were compelled to
resort to forgery to prove the historicity of Jesus."

Gustaaf Adolf van den Bergh van Eysinga, 1908, Examining the
Authenticity of the First Epistle of Clement. 1912, Radical Views about
the New Testament. 1918, Voorchristelijk Christendom. De vorbereiding
van het Evangelie in de Hellenistische wereld. 1930, Does Jesus Live, or
Has He Only Lived? 1951, Early Christianity`s Letters. Theologian and
last of the Dutch radicals to hold a university professorship.

Karl Kautsky, 1909, The Foundations of Christianity. Early socialist
interpreted Christianity in terms of class struggle. [link]

Alexander Hislop, 1916, The Two Babylons. Exhaustive exposure of the
pagan rituals and paraphernalia of Roman Catholicism.

John E. Remsburg, 1909, The Christ: A critical review and analysis of
the evidences of His existence. Gospels rife with contradictions. Doubtful
that Jesus existed and a supernatural Christ is certainly Christian dogma.

Edward Carpenter, 1920, Pagan and Christian Creeds. Elaborated the
pagan
origins
of
Christianity.

Arthur Drews, 1910, Die Christusmythe (The Christ Myth). 1910, Die
Petruslegende (The Legend of St Peter). 1912, The Witnesses to the
Historicity of Jesus. 1924, Die Entstehung des Christentums aus dem

Rudolf Bultmann, 1921, The History of the Synoptic Tradition. 1941,
Neues Testament und Mythologie. Lutheran theologian and professor at
Marburg University Bultman was the exponent of 'form criticism' and did
much to demythologise the gospels. He identified the narratives of Jesus
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as theology served up in the language of myth. Bultmann observed that
the New Testament was not the story of Jesus but a record of early
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