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Kerst was nooit een christelijk feest

De meest gave mensen zijn zij die kennis dragen van een nederlaag,
kennis van lijden, kennis van strijd, kennis van verlies, en die evenwel
uit deze diepten hun weg hebben gevonden. Deze personen bezitten
waardering, medegevoel en een ondervindelijke kennis van het leven dat
hen vult met medelijden, vriendelijkheid en een diep liefdegevoel. Zulke
mooie mensen zijn er niet zoveel.
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volkeren tevergeefs is, en daarvoor zijn wel goede redenen wanneer we
zien wat oorlogen aan verwoestingen aanrichten en wat mensen elkaar of
overheden hun burgers kunnen aandoen, zie Jesaja 65:

Inleiding
Bijna iedereen zal het met ons eens zijn dat wij niet mogen liegen, noch
anderen om de tuin mogen leiden door verzonnen verhaaltjes. Wij
mensen willen immers de waarheid weten, of niet? Wij willen niet ons
leven lang bedrogen worden door fabels die anderen ons aansmeren, nee
toch? Wij willen ook niet iets doen waarvan achteraf blijkt dat het
vergeefse moeite was. Het Nederlandse woord dat uitdrukking geeft aan
iets waarvoor wij grote inspanningen of offers geven, die wij achteraf
gezien niet beloont krijgen is: tevergeefs. Dat is een woord dat uit drie
lettergrepen bestaat: te ver geefs. Te wijst naar een overtreffende trap,
en dat is niet goed. Ver is iets dat dikwijls buiten ons bereik ligt. Geefs is
opzich goed wanneer men iets weggeeft aan anderen die daarop gesteld
zijn. Iets dat wij tevergeefs doen heeft geen nut. Tevergeefs zou kunnen
betekenen dat wij het niet door onze inspanningen kunnen verkrijgen,
maar het ons gegeven moet worden. Sommige dingen spreken echter
voor zich dat ze tevergeefs zijn. In het apocriefe boek 4Ezra hoofdstuk 4
vraagt de engel Uriël aan Ezra drie vragen, en indien Ezra daarop het
juiste antwoord zou kunnen geven, zou de engel Uriël aan hem vertellen
waarin de Weg van de Hoogste El (God) zou bestaan, en ook zou de engel
dan aanwijzen waarvandaan het bezoedelde hart van de mensen komt. De
engel vroeg of Ezra voor hem het gewicht van vuur zou willen te kennen
geven, en of Ezra de maat van het geloei van de wind wilde doorgeven,
en of hij de dag terug wilde roepen die voorbij was gegaan.
Wij kunnen op onze vingers wel uittellen dat het vergeefse moeite is om
naar antwoorden te zoeken op deze drie vragen. Het was dan ook
vergeefse moeite van boze Indianen die met hun pijl en boog de zon
wilden raken. Het is ook vergeefsde moeite om met een emmer water
naar de zee te dragen om de zee te vullen. Evenzo is het triest wanneer
een mens aan het einde van zijn leven tot het inzicht komt dat hij al zijn
kostbare levenstijd gejaagd heeft naar dingen die voor hem te hoog
gegrepen waren en waaraan hij in het uur van zijn sterven geen steun kan
verkrijgen. Een mens kan wel in moedeloosheid soms denken dat het
vergeefs is om God te dienen, zoals in Maleachi 3 staat, maar dat is
onjuist. Het lijkt er soms op dat al ons werken en het arbeiden der

Wel wordt ons in Mattheus 15 en Markus 7 gewezen op het feit dat een
mens tevergeefs God kan menen te eren door leringen te volgen die echter
geboden van mensen zijn.
In het Boek Henoch hoofdstuk 69 staat dat de engel Penemue de kinderen
van Adam geleerd heeft wat bitter en zoet is, en dat hij hen de geheimen
van hun wijsheid heeft bekend gemaakt. Hij heeft de mensen met inkt
op papier leren schrijven, waardoor velen van hen hebben overtreden,
“want de Adamiet was niet geschapen om zijn geloof met pen en inkt te
bevestigen”. Vers 11; De Adamiet was niet anders geschapen dan de
engelen met het doel dat zij raszuiver en apart zouden leven, zodat de
dood op hen geen houvast zou krijgen. Maar door deze kennis van de
gevallen engel zijn zij teniet gegaan en verteerd.
Wij zien het dan ook in de geschiedenis dat de valse pen der
schriftgeleerden menigeen heeft doen dwalen.
De geloofsbelijdenissen die er zijn van diverse kerken zijn niet volgens
de bedoeling van JHWH tot stand gekomen, want daarvoor waren wij
niet geschapen. Het gaat om het raszuiver blijven. Wij hebben dan ook
heel goed te onderzoeken of datgene wat wij ervoor houden dat God van
ons zou vragen, inderdaad het geval is, òf dat het geboden van mensen
zijn. Wanneer wij niet in zelfbedrog willen leven, dienen wij serieuze
vragen te stellen bij al hetgeen door mensen aan ons overgeleverd is. Het
is vooral voor ouders en leerkrachten nodig zich goed te vergewissen of
alles wat op schrift gesteld is overeenkomt met de wil van de Schepper
en Zijn natuurwetten. Geschiedenisboeken, belijdenissen, Bijbels, etc.
ook al wordt er nog zo hoog van op gegeven, en al zouden geschriften
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Jesaja 65 [..] zullen niet tevergeefs arbeiden, noch [..]
Jeremia 3! Waarlijk, tevergeefs verwacht men [..]
Maleachi 3[..] Het is tevergeefs God te [..]
Marcus 7[..] Mij. Doch tevergeefs eren zij [..]
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geïnspireerd zijn door de heilige Geest, het is het onderzoeken waard of
het op waarheid berust ja dan nee.
Kleine kinderen willen allen graag weten waar babies vandaan komen.
Er werd vroeger tegen ons gezegd dat babies uit de boerenkool kwamen.
Toen wij groter werden kwamen wij er wel achter dat men ons met een
kluitje in het riet had gestuurd. Het christendom leeft echter nog als de
kleine kinderen die nog niet de werkelijkheid over Jezus of Christus
weten.
Kinderen
gaan
immers
blindelings af op hetgeen
ouders en leerkrachten hen
voorhouden. Op de omslag
van deze brochure staat de
afbeelding van een jongen
die zijn opa vraagt wat
Kerstmis is. De vraag is dan
wat een opa of een ouder
iemand voor antwoord gaat
geven.
Kerst
is
zo
sprookjesachtig
gemaakt
door de jaren heen, zo
sfeervol. De winkeliers
hebben daarin flink de hand gehad. Kerst is een tijd van eten, drinken,
parties, sfeer, candle lights, cadeau’s, waarbij de mensen hun huizen en
tuinen opsieren met lichtjes, en binnenshuis een kerstboom plaatsen. Al
deze gebruiken vinden wij echter niet in de Bijbel terug als voorschriften.
De kerstman, Santa Claus en alles rondom het kerstgebeuren zijn goed
voor de economie en omzet der handelaren. De zogenaamde ‘zwarte
vrijdag’ is de grootste winkel-verkoopdag van het jaar in Amerika. Veel
gebruiken rond Kerstmis stammen af van Nimrod en Semiramis. Nimrod
was op 25 december geboren en ook zijn zoon Tammuz, waarnaar in
Ezechiel 16:4 wordt verwezen. Het eten van varkens, vooral de ham,
werd geacht als een zaak waardoor men één werd met de zonnegodheid.
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De kerstboom wordt in Jeremia 10:1-4 genoemd als een heidens iets dat
van de Baäldienst afkomstig is.

Kerst-mis
Er zijn heel veel kerstliedjes. Kinderen van christenen leren ze reeds jong,
en ook in winkels hoor je ze afspelen. Voor kinderen zijn er rond
Sinterklaas en Kerst heel wat aantrekkelijke dingen. De sfeerverlichting
midden in de donkerte van de winter werkt daaraan mee. Kerstbomen,
stalletjes, muziek en zang, eten en drinken, kadootjes, etc. De christelijke
jeugd is van jongsafaan bekend gemaakt met het kerstverhaal over de
geboorte van een kind, genaamd Jezus. We zien het jongetje op de
omslagafbeelding naast zijn opa staan met de vraag wat het kerstverhaal
inhoudt. Het kerstverhaal houdt o.a. in dat God als een vader in de hemel
een zoon zou hebben, en dat de zoon de vleeswording van God zou zijn,
door als mens met ons één te worden en onze zonden op zich te nemen
en daarvoor te boeten. Er zijn heel veel boeken met kerstverhalen, en
ook zeer veel theologische uiteenzetingen over het zogenaamde hoe en
wat van het Goddelijke verlossingsplan. Jezus zou als co-verlosser voor
de mensen hun schuld bij God afbetalen, zodat zij vrij zouden zijn in het
6
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Goddelijk oordeel. God als Vader zou zeer vertoornd op ons zijn
vanwege onze zonden, en zou slechts door middel van een bloedoffer van
Zijn enige zoon tevreden zijn te stellen. Het christendom beschouwt de
mensheid alszijnde een zondaar/zondares, die verantwoordelijk is voor
eigen overtredingen en die misbruik heeft gemaakt van de vrijheid die
God gaf. Eerst zou er een engel zijn gevallen, nl satan, daarna Adam en
Eva, en in hen de hele mensheid. Adam en Eva zijn alsdan niet alleen de
schuldigen, maar zijn ook slachtoffer vanwege de verleiding door
Nachash. Zelf kon de mens zich niet meer verlossen van zijn schuld, en
daar zou God dan het antwoord op hebben gegeven.
Of deze Godsvoorstelling juist is, is sterk te betwijfelen. Wanneer God
een Zoon zou hebben, waar is dan de moeder in dit verhaal? In de Bijbel
wordt wél gezegd dat Israel als volk de zoon van JHWH is, maar niet dat
God een lijfelijke zoon zou hebben. De kerkvaders hebben dan ook het
probleem rond de vleeswording van God in mysteries weten te hullen.
Zij hebben de verwekking van
Jezus tot een mysterie gemaakt, als
iets dat de heilige Geest bij Maria
zou hebben teweeggebracht op
wonderbare wijze, niet via de
natuurlijke weg.
Jezus mocht
immers in hun ogen geen deel
hebben aan de zogenaamde
erfzonde. De geboorte van Jezus is
al even mysterieus, die in een
beestenstal zou zijn hebben
plaatsgevonden, waarvan niemand de datum weet.
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aan de Romeinen overgegeven om berecht te worden. Dat kostte hem
zijn leven aan een kruis zo men wil, wat een offerdood aan God zou zijn
ter verzoening en aflossing van onze zonden. Wonderlijk bleef hij niet in
de dood maar zou na drie nachten en drie dagen zijn opgestaan, wat men
het grootste christelijke feit vindt om te geloven. De verhalen in de vier
evangeliën worden dan ook door de meeste christenen als historische
weergaven gezien. Ze zouden geinspireerd zijn door de heilige Geest, en
wee degenen die er iets af of aan toe doet. Volgens dr. A. Kunz (zie
Ref.dagblad 03-09-2015) vind je in de natuur het kruis niet. God zou zich
wel bekend maken door middel van het ‘boek van de wereld’, maar in de
natuur zou een mens God niet kunnen leren kennen als Redder, aldus
Kunz. Alleen in de Bijbel zou men het kruis kunnen vinden, niet in de
natuur, en waar het kruis wordt verzwegen, daar zal volgens Kunz de
echte ontmoeting met God uitblijven. Dat in de natuur het kruis –bedoeld
is het dogma van verzoening door voldoening- niet te vinden zou zijn is
juist. Echter, ook in de Bijbel is dit niet terug te vinden, hoe men ook
zoekt. Het kruis is door mensen erin opgericht. Het woord kruis komt in
de bijbel alszodanig niet voor. Een xulon is een opgerichte paal zonder
dwarsbalk. Kruisigen stamt uit veel later tijd. Het is een van heidenen
afkomstig idee om God af te betalen via offers van dieren of mensen. De
natuur is het enige boek dat door de vinger Gods is geschreven waardoor
een mens de wil van God kan leren kennen.

De jeugd van Jezus zou net als alle andere kinderen zijn verlopen, spelen,
vader helpen, etc. En dan ineens is hij 12 jaren oud, en wordt het stil tot
zijn 30e jaar. Dan volgt een driejarige omwandeling met 12 discipelen,
waarbij hij vele wonderen verricht, zich richt tegen de geestelijken, eet
en drinkt met zondaren. Tenslotte wordt hij verraden en gearressteerd en
7
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Mogen wij rond het kerstgebeuren in het geheel geen kritische vragen
stellen? Mogen kinderen niet weten wat de werkelijke oorsprong is van
het kerstverhaal?
Immers, een kind dat nog vrij simpel en
ongemanipuleerd vragen stelt over het kerstgebeuren, komt voor
onoplosbare problemen te staan. Dan is het wel de gemakkelijkste weg
voor ouders en leermeesters om de kinderen met een kluitje in het riet te
sturen, door te verwijzen naar een kerst-wonder. Iets dat niet aantoonbaar
is moet dan toch als zijnde waar gebeurd aangenomen worden. Dat noemt
men geloven. Uit het kerstverhaal zelf blijkt reeds dat een geboortedatum
van 25 december midden in de winter niet kan. De herders waren nog in
het veld, wat in de winter niet het geval is. Het is ook in de bijbel niet
terug te vinden dat men een geboortefeest van Jezus zou dienen te vieren
op 25 december elk jaar. Het kerstfeest is lang na het begin van de
christelijke jaartelling pas ingevoerd als traditie. Deze traditie is zo sterk
dat het de woorden Gods overstemt. Het gevaar in dergelijke tradities is,
dat ze veelal op oude heidense mythen zijn gebaseerd. Het is voor
heidenen alsdan gemakkelijk om de nieuwe christelijke feesten te
aanvaarden. Het zou rond kerst gaan om liefde en barmhartigheid van
God tegenover ons mensen. Het zou gaan om de boodschap van genade
en redding. Zo bezien behoort het christendom tot de meest gemakkelijke
religies om van je zonden af te komen, aangezien een ander dat voor jou
gedaan zou hebben. Dat hoef je alleen maar te geloven dat het waar is.

Wie is God?
Wat komen wij van Hem in het Oude Testament aan de weet?
9
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Is Hij een God die van ons voor de begane zonden betaling eist, een soort
wedergoedmaking? Is Hij een God die weet dat wij nooit kunnen betalen,
en die dan zelf een verlossingsplan bedacht heeft waarbij een ander, nl
een Zoon van Hem voor ons zou betalen? En wat betekent het dat Hij
een God is die mild vergeeft en niet verwijt? Wanneer wij bij God in de
schuld zouden staan voor een groot bedrag, en een ander betaalt dat voor
ons af, dan is de schuld toch weg, en dan heeft God ons toch niets meer
te vergeven?
Volgens dr. Jan Hoek is de holocaust teken dat God bestaat, zie RD 1909-2015. Wij zouden dus aan de holocaust kunnen zien dat God er is en
met ons mensen begaan is. Jammerlijk dat het bestaan van God wordt
afgemeten en gekoppeld aan de zogeheten holocaust, die door
verschillende wetenschappers sterk in twijfel wordt getrokken, althans
het aantal slachtoffers dat niet klopt.
Een vergevend God, zie:
Jesaja 55:7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn
gedachten; en hij bekere zich tot JHWH, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen,
en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.
Micha 7:18 Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft,
en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij
houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan
goedertierenheid.
Psalm 103: 3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden
geneest;
Een God als Verlosser:
2Samuel 22:3 God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en
de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn
Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost!
Job 19: 25 Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over
het stof opstaan;
Jesaja 41: 14 Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help
u, spreekt JHWH, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!
10
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Jeremia 50: 34 Maar hun Verlosser is sterk, JHWH der heirscharen is
Zijn Naam;

De grote vraag is of God een soort ruilhandel van zonden erop na
houdt? Legt Hij onze zonden op een ander waardoor wij vrijuit
zouden mogen gaan? Kunnen zonden overgedragen worden van
de één op een ander? Volgens Ezechiel 18 kan dat onmogelijk.
De mens die zondigt zal sterven. 19 Maar gijlieden zegt: Waarom
draagt de zoon niet de ongerechtigheid des vaders? Immers zal de
zoon, die recht en gerechtigheid gedaan heeft, en al Mijn
inzettingen onderhouden, en die gedaan heeft, gewisselijk leven.
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.
Hoe vergeeft God zonden? Bij oprecht berouw, zie Psalm 32: 5 Mijn

zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor JHWH;
en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. 6 Hierom zal U
ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop van
grote wateren zullen zij hem niet aanraken.

Het christendom heeft van de mens een definitie gegeven. De mens zou
puur slecht zijn, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad,
aldus de Heidelbergse Catechismus. Het menselijk bestaan wordt
vergeleken bij een woestijnreis,
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waardoorheen een christen als pelgrim reist om eens in het hemels
vaderland aan te mogen komen. Dat de samenleving nog in stand wordt
gelaten zou een gunst van Gods algemene genade zijn, waar de mensen
in toom worden gehouden door allerlei menselijke wetten en
regelgevingen, zodat de boze natuur onderdrukt wordt en de mensen
elkaar niet de hersenpan inslaan. De politici en geestelijken kunnen
echter het kwaad der mensen maar al te goed gebruiken om hun positie
veilig te stellen, door o.a. van de mensen belastingen te eisen. De Bijbel
zelf geeft een heel ander mensbeeld te kennen. Onze opdracht is om van
de aarde een lusthof te maken. Christenen menen dat de aarde een
woestijn is en wachten allen op het einde der tijden en een terugkeer van
hem om hen mee te nemen naar de hemel, waar het pas echt goed zou
worden. Het christendom is verlamd en zal dan ook geen nieuw begin
maken om van de aarde volgens de natuurwetten een lusthof te maken.
Ze gaan gewoon met de uitbuiting van de aarde door en profiteren
intussen van de industriële vruchten en luxe. Christenen zijn doorgaans
machteloos vanwege hun foutieve begrip van wat zonde is. Ze houden
nauwelijks rekening met de natuurwetten. Ze geloven ook niet dat een
mens oogst wat hij zaait en dat de mens is wat hij eet. Vanwege de
Augustiniaanse erfzondeleer is hun oog verduisterd, zodat ze de zonde
niet kunnen lokaliseren. Hun visie op de schepping is die van chaos, en
dat ontneemt hen de kracht om de chaos te lijf te gaan. Volgens hen moet
de samenleving en economische orde gebaseerd zijn en blijven op geld,
concurrentie en eigenbelang. Een geldloze en op liefde gebouwde
samenleving kan volgens hen niet bestaan. De leer van verzoening door
voldoening illustreert het ongeloof in God dat een mens vrij tot Hem mag
12
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gaan zonder bemiddeling van priesters, geestelijken en Jezus. Dat Jezus
zichzelf als offer moest brengen toont aan dat wij mensen brokkenmakers
zouden zijn die nergens toe in staat zijn. God zou ergens in de hemel een
plan klaar hebben gemaakt om een zoon van Hem op aarde via een
maagdelijke geboorte te laten verschijnen, om hem vervolgens te laten
vermoorden als zonde-offerlam, waarop Hij Zijn toorn kon uitstorten.
God zou onze zonden omgezet hebben in een zinvolle realiteit. Dat er
wel degelijk op aarde een paradijselijke toestand te verwerkelijken valt
is te zien in het leven van sommige inheemse volkeren. Denk aan de
Hopi, Kogi, Baduy-natuurvolkeren.

door te dringen tot de massa’s. Zelfs Lazarus die 4 dagen dood zou zijn
geweest en weer opgewekt is zwijgt in alle talen over een hemelleven of
een vertoeving in een afgrijselijke hel. Wij dienen ons dan ook terstod in
te zetten voor een paradijs op aarde, te zaaien ondanks alle risico’s dat
ons zaad vertreden zal worden door hen die het nog niet begrijpen. Wij
dienen de zonde-dagma;s te verbranden en tot actie over te gaan als vrije
soevereine mensen van vlees en bloed. Jezus prees de goede werken van
liefdevolle mensen en prees hun geloof. De talenten die wij gekregen
hebben moeten wij niet in een zweetdoek begraven, bang dat er wat mee
zou gebeuren.

Wij als mens zijn de mens een dwaas, die weliswaar beschikt over een
vrije wil, maar vanwege zijn conditionering alleen maar foute keuzes
maakt. Christenen menen dat de mens uitsluitend op Jezus is aangewezen
om door hem een braaf mens te worden, en om tenslotte na dit leven in
een hemelleven te mogen delen. De aarde is en blijft voor hen een duister
oord, een moordspelonk waar men zo snel mogelijk weg moet zien te
komen. Op de levenszee zouden wij mensen roerloos rondzwalken, totdat
Jezus aan boord zou komen om onze loodsman te zijn. Dan zou ons
scheepje onder Jezus hoede zijn, met de kruisvlag hoog in top, varend
naar de hemelse veilige haven. Of er ooit iemand van de uit de dooden
opgewekte mensen iets over hun hemelleven heeft verteld, schijnt niet
13

Kerstmis is er voor goed zakendoen
Rond het kerstfeest slapen de bakkers gemiddeld 5 uren per dag. Kerst is
handel en levert veel geld op. Niet alleen voor de bakkers, maar ook voor
de gehele middenstand, en ook voor de geestelijken.
De december-verkopen toptien zijn:
1. Roomboter amandelstaven en letters
2. Pepernoten
3. Speculaaspoppen
4. Appelbollen
5. Gevulde speculaas
6. Kerststollen
14
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Kerstkransjes
Cake en broodtulband
Oliebollen
Appelbeignets
Ter wille van de smeer, likt de kat de kandeleer.

Oorsprong van kerst
De oorsprong van kerst is niet christelijk, maar is vanuit
Sumerië/Babylon naar Egypte gekomen via de moeder-en-kind cultus,
Isthar en Tammuz, Isis en Horus, Semiramis en Nimrod, Madonna als
koningin des hemels, etc. Het gaat hierbij altijd om het zonnewendefeest,
de kortste dag op 21 december en na drie nachten en dagen keert de zon
op 25 december weer terug. De Romeinen vierden dit gebeuren als
Saturnalia.
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De oorsprong van Kerstmis
“The Origin of Christmas”, Biblical Discernment Ministries
Schriftaanhalingen uit de Statenvertaling 1977; vertaling en voetnoten
door M.V.
Na de Reformatie waren de godvruchtige protestanten absoluut
tegen Kerstmis. Het werd in Engeland veracht door de Puriteinen3 en
Non-conformisten4. In 1644, toen de Puriteinen het parlement
beheersten, werd er verklaard dat op 25 december Kerstmis niet in acht
zou genomen worden, maar in plaats daarvan zou aangezien worden als
een normale marktdag. Die dag werd genoemd “the Profane Man’s
Ranting Day”, of letterlijk vertaald: “de wereldse man zijn dag van
tekeergaan”. In die tijd zouden de ordetroepen de kerstvieringen
opbreken, de versieringen neerhalen en iedereen arresteren die een
plechtigheid hield op die dag! Ook op het Europese vasteland werden
er kerstmisvierders gearresteerd.
De Amerikaanse kolonisten (“Protestants Amerika”) zagen Kerstmis
terecht aan als een “paapse” feestdag. In feite was het pas in de vroege
19de eeuw dat de leden van de New York Historical Society kerstmis
“uitvonden”. Voorheen was het zelfs illegaal om in koloniaal
Massachusetts op 25 december vrijaf te nemen. Kerstmis was verboden
als “unseemly to ye spiritual welfare of ye community” (ongeschikt voor
het geestelijk welzijn van de gemeenschap). Kerstmis werd verboden in
Massachusetts in 1659, en deze wet bleef ongeveer 20 jaar van kracht. In
Boston bleven de openbare scholen op 25 december open, tot in de jaren
1870! Pas in 1836 riep de eerste Amerikaanse staat Kerstmis uit tot
vakantiedag (Alabama) en daarna was er geen zulke afkondiging meer
door een staat tot aan de Burgeroorlog (Civil War). De zogenaamde
kerstmisgebruiken en tradities werden later verzonnen, meer voor
commerciële dan voor religieuze doeleinden.
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“Een aanzienlijk deel van de Engelse christenen beschouwen de
kerstmisviering als een heidense godslastering. De Puriteinen,
Baptisten, Quakers, Presbyterianen, Calvinisten en andere
kerkgenootschappen brachten deze zienswijze naar het vroege New
England5 en boden sterk tegenstand aan de feestdag in Amerika, tot in
het midden van de 18de eeuw”. Henry Ward Beecher, een
Congregationalist6, schreef in 1874 over zijn jongensjaren in New
England: “Voor mij blijft Kerstmis een onechte dag. Toen ik een jongen
was vroeg ik me af wat Kerstmis was. Ik wist dat het bestond want wij
hadden een Episkopaalse kerk in onze stad, en ik had hen bezig gezien
met groenblijvende takken, en vroeg mij af waarom zij ‘het bos in de
kerk’ brachten; maar ik vond geen bevredigende verklaring. Wat later
begreep ik dat dit een Roomse inzetting is, gehouden door de Roomse
kerk”.”
------------------------------------------------------3 Puriteinen (v. Lat. puritas = zuiverheid, reinheid), in de 16de en 17de eeuw de
protestanten in Engeland die zich verzetten tegen het beperkte karakter van de
Reformatie aldaar. Zij wilden de Anglicaanse Kerk zuiveren van alle Roomse
overblijfselen in liturgie, ceremoniën en kerkorde. (Encarta 2002).
4 Non-conformisten, oorspronkelijk benaming voor diegenen in de 16de en 17de
eeuw in Engeland die weigerden de inrichting en ceremoniën van de Anglicaanse
Kerk te aanvaarden en daardoor gedwongen werden naar het buitenland, m.n.
Holland
en
Amerika
te
vertrekken.
(Encarta
2002).
5 New England (Ned.: Nieuw Engeland), samenvattende naam voor zes staten
in het noordoosten van de Verenigde Staten van Amerika, t.w. Maine, New
Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island en Connecticut. (Enc. 2002).
6 Congregationalisme, een opvatting over de inrichting van de Kerk, die zich in
de 17de eeuw in Engeland heeft gevormd. Grondlegger was Robert Browne.
(Encarta 2002).
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zou willen hebben. Zij vermijden immers alles wat met de ware
godsdienst te maken heeft. Maar de hele wereld houdt van Kerstmis,
alhoewel zij niets van de Heer Jezus Christus moeten hebben en Hem
zelfs haten (vgl. Joh 15:18, 23-25).
En uit het boek van Alexander Hislop The Two Babylons: Or The Papal
Worship:
“Dat Kerstmis een heidens feest is, staat buiten enige twijfel. De tijd van
het jaar, en de ceremonieën bewijzen zijn oorsprong. Zij die de viering
van Kerstmis in acht nemen volgen niet de Bijbel maar heidense
ceremonieën”.
------------------------------------------------------7 Degenen die denken dat de zondag, of de eerste dag van de week, ons daartoe
werd opgelegd, vergissen zich. In de Schrift wordt ons geen enkele dag opgelegd
om wat dan ook te vieren. Men kan hoogstens spreken van een bepaald gebruik
om op de eerste dag van de week het gedachtenismaal te vieren.

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Aangezien Kerstmis geen bijbels begrip is, waarom denkt u dan dat,
wanneer het ontmaskerd wordt voor wat het eigenlijk is, de mensen
zich boos maken? Het maakt ook protestanten boos! Daar is een
duidelijke reden voor. Als de heidense wortel van Kerstmis wordt
blootgelegd, en verworpen, dan wordt eigenlijk iets verworpen wat tot
een protestantse traditie is uitgegroeid! En dat is waarom die mensen
boos worden. Het begon als een Rooms-katholieke heiligdag, en daarna
werd het een protestantse heiligdag. En als iemand blootlegt wat die dag
eigenlijk is, dan komt hij oog in oog te staan met de toorn van de
protestants-religieuze machinerie, en tegenwoordig kan dat erg lelijk
worden!

Vandaag zou de grote populariteit van Kerstmis ons op zijn minst wat
achterdochtig moeten maken. Iedereen viert Kerstmis zonder dat daar
vragen bij gesteld worden: uitgesproken heidenen, nominale christenen,
en zelfs boeddhisten en Hindoes. Als 25 december een datum zou zijn
die echt door God is ingesteld om de geboorte van Jezus te herdenken,
dan zou u er zeker van kunnen zijn dat de wereld daar niets mee te maken

Samenvattend gezegd: er is geen bijbelse machtiging, noch vroege
traditie, noch voorschrift dat de herdenking en viering van de dag van
Christus’ geboorte ondersteunt. Dat is niet om te zeggen dat Christus’
geboorte en zijn betekenis ons ontgaat, maar voor godsdienstige
herdenkingen of vieringen moeten we een Bijbels gebod of een Bijbelse
grond hebben. Belangrijk is ook dat de vroege Kerk de geboorte van
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Christus niet vierde maar dat dit gebruik pas ontstond in een kerk die
heidense riten en gebruiken “kerstende”, namelijk het katholicisme, een
staatsreligie die gesticht werd door Constantijn in de vierde eeuw na
Christus. Omdat het Woord van God de viering van Kerstmis niet
ondersteunt, behoort het geweten van een christen daar niet aan gebonden
te
worden.
__________________________
Biblical
Discernment
Ministries
Biblical Discernment Ministries heeft een boekje online met de titel “Should a
Christian CelebrateChristmas?” met veel meer detailinformatie dan bovenstaand
document. Het boekje - beschrijft de ‘kerstening’ van heidense gebruiken,
symbolen, terminologie die geassocieerd worden met Kerstmis.
- detailleert de Schriftuurlijke grond tegen het vieren van Kerstmis.
- tracht aan te tonen dat het vieren van Kerstmis niet valt binnen het domein van
de
christelijke
vrijheid.
- tracht de zeven rationalisaties te ontmaskeren (zowel gebruikt door
pragmatische theologen als leken) voor het vieren van Kerstmis.
Dit werk bezit ook een bronvermelding, voor zowel bovenstaand document als
het
boekje.

__________________________
“Zo zegt JHWH: Leert de weg der heidenen niet …” (Jeremia 10:2)
E-mail:
verhoevenmarc@skynet.be
Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968
Ga
hier
naar
de
Nieuwste
Artikelen
of
www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Ontdek de werkelijke betekenis van het kerstfeest
Filed in SYMBOLIEK by Martin Vrijland on 10 december 2015 • 5
Comments
Om de werkelijke betekenis van kerst te achterhalen is het even graven
in de geschiedenis. Het begint al een beetje luguber: In de Noorse
heidense traditie werd 12 dagen lang een enorme boomstam verbrand
waarbij zowel dieren als mensen werden geofferd ter ere van de godheid
25
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Yule. De boomstam stond symbool voor het mannelijk geslachtsdeel. Het
is vrij lastig te achterhalen wie de god Yule daadwerkelijk is, maar het
woord Yule komt waarschijnlijk van het Oud Noorse hjól, dat wiel
betekent. Dat wiel is erg belangrijk als we verderop ontdekken wat er nu
eigenlijk aanbeden wordt met het kerstfeest. Tijdens de rituelen ging het
er nogal wild aan toe en zouden dronken deelnemers contact leggen met
geesten. In andere delen van de wereld werden rond dezelfde periode
ogenschijnlijk andere goden aanbeden, waaronder de god Baäl. Verderop
zullen we zien dat eigenlijk steeds dezelfde god aanbeden wordt in alle
tradities wereldwijd. Volgens sommige historici werd in Perzië (het
huidige Iran) de geboorte van de god Mitra gevierd. Mitra zou exact op
25 december geboren zijn en was de god van de onoverwinnelijke zon.
Andere historici beweren dat Mitra niet een Perzische godheid was, maar
juist door Rome bedacht is. Ook over Mitra zullen we later ontdekken dat
dit eigenlijk dezelfde god als Yule of Baäl is. Feitelijk staan ze allemaal
symbool voor de zon, maar niet de zon waar u direct aan denkt als u
overdag omhoog kijkt.
In feite is het gehele kerstfeest afkomstig van het Romeinse Saturnalia
feest. Dit feest ter ere van de god Saturnus werd in eerste instantie alleen
op 17 december gevierd, maar groeide later uit tot een feest van ruim een
week. Het was een feest waar alles was toegestaan en orgies waarin seks
met het gelijke geslacht, maar ook kinderen betrokken werden. Rond 354
n.c. werd het vieren van het feest gelijkgetrokken met de datum van de
geboorte van Mitra. In het jaar 354 schreef een Romeinse schrijver: “Het
was gebruikelijk voor de heidenen om de geboorte van de zon te vieren.
Toen leiders van de kerk constateerden dat christenen erg aan dit feest
gehecht waren, besloten zij dat het geboortefeest op die datum (december
25) gevierd moest worden.” Hier betrof het dan nog de geboorte van
Mitra. Het verhaal van Jezus is waarschijnlijk pas later bedacht en is
mogelijk gebaseerd op het Mitra verhaal. Volgens deze documentaire van
History Channel zou keizer Constantijn in de 4e eeuw n.c. het Mitraïsme
vermengd hebben met het christendom, om zo de christelijke soldaten
van het veroverde centrale Romeinse gebied voor zich te winnen. Het
Mitraïsme werd heimelijk door de hogere officieren aangehangen. Vele
christelijke kathedralen zouden op oude Mitra tempels gebouwd zijn en
vele gebruiken als het drinken van wijn en delen van brood (het
26
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avondmaal) zouden uit het Mitraïsme afkomstig zijn. De geboorte van de
‘zoon van god’ zou eigenlijk staan voor de datum van de geboorte van de
zonnegod Mitra. Vandaar dat Jezus in de kerstmis traditie op de 25e van
december geboren is. Zelfs het verhaal van de drie wijzen uit het oosten
zou uit het Mitraïsme afkomstig zijn. Keizer Constantijn zou
verantwoordelijk zijn voor de vermenging van het originele christendom
en het Mitraïsme. Keizer Constantijn zag zich zelf overigens als een
Avatar; een soort halfgod. Legt u dit eens naast mijn gedachtegoed over
het leven in een simulatieve realiteit (ofwel ‘Saturnus matrix’) en de
gedachten van Googles topman Ray Kurzweil (zie hier en hier).
Overigens liet keizer Constantijn zich (volgens de documentaire) niet
alleen omringen met Mitraïstische symboliek op zijn ‘arc de triomphe’,
maar had hij ook een kroon met zonnestralen op zijn standbeeld gepland.
De genoemde documentaire linkt dit aan Apollo (de kleinzoon van
Cronos oftewel Saturnus). Direct of indirect valt dit ook weer te linken
aan Saturnus, waarbij de zonnestralen symbool staan voor de oude
planetaire opstelling, waar Saturnus de centrale zon was (zie deze
documentaire).
We kunnen dus inmiddels wel met een gerust hart stellen dat het
kerstfeest een feest ter ere van Saturnus is. Linksom of rechtsom kom je
steeds weer bij Saturnus uit. Ik daag u uit zelf op research uit te gaan.
Saturnus speelt toch steeds in alle religies en enorme centrale rol en ook
heden ten dage vieren we zonder dat we het doorhebben feesten ter ere
van Saturnus. Het oud Noorse woord Yule verwijst zoals eerder gezegd
blijkbaar naar het woord ‘wiel’. Dit wiel was zichtbaar in de lucht in de
tijd dat Saturnus nog de centrale zon in het universum was (zie deze
documentaire), waardoor je ook hier weer zou kunnen stellen dat de Yule
aanbidding Saturnus aanbidding representeert.
In een eerder artikel vroeg ik mij af waar de naam Allah vandaan komt.
Als je op Google zoekt op ‘encyclopedia of religion Allah’ dan krijg je
frequent het antwoord dat Allah de pre-islamitische naam was voor de
Babylonische god Bel. Babylon wordt beschouwd als een heidens rijk
waarin sprake was van polytheïsme. Er werd in die tijd dus in meerdere
goden geloofd. In dit heidense geloof was Allah de maangod die trouwde
met de zongodin (Isis). Samen produceerden zij 3 dochters genaamd Al27
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Lat, Al-Uzza en Manat. De naam Bel dat een synoniem was voor de naam
Allah in deze Babylonische tijd, is een verbastering voor Baäl. Wie is dan
die Bel of Baäl in het Babylonische polytheïsme? De Egyptische religie
is erg verwant met die van het oude Babylon. In de Egyptische religie
was Horus de zoon van Isis en Osiris. Osiris is een andere naam voor het
Griekse Kronos en beide zijn synoniem voor Saturnus. Dus zowel Bel,
Baäl, Osiris, Kronos als Allah zijn in feite andere benamingen voor
Saturnus. Dus waar in alinea 1 al gemeld werd dat in andere delen van de
wereld in dezelfde periode (als wat wij nu kennen als de kerstperiode)
onder meer Baäl verering plaats vond, blijkt dit niet zo gek te zijn, want
Baäl is feitelijk Saturnus. En omdat kerst feitelijk het Saturnalia feest is,
is het begrijpelijk dat Baäl in andere delen van de wereld vereerd werd.
Het is immers steeds dezelfde verering.
En hoe zit het dan met Mitra? Is dat dan ook weer diezelfde Saturnus?
Een website die meer toelichting geeft over de Mitra verering zegt
[citaat] Mitra priesters gaven meer gewicht aan Saturnus dan Neptunus,
omdat Saturnus werd gelijkgesteld met de Titan Kronos, die op zijn beurt
geïdentificeerd met Chronos, de god van de Eeuwige Tijd, de Perzische
Zervan, en de Griekse Aion. Mitra werd ook voorgesteld als de jeugdige
God van de tijd, waarbij hij als Zonnegod de loop van de zon door de
dierenriem regisseerde. Met andere woorden: Mitra is Saturnus” Kronos
of Chronos zijn in feite andere (Griekse) benamingen voor Saturnus. U
merkt al, alle wegen leiden naar (nee niet Rome, maar naar) Saturnus.
Dat brengt ons op de vraag: “Wat is er zo belangrijk aan Saturnus?”
Waarom zien we in alle religies de naam of verering van Saturnus in
verkapte vorm opduiken? Waarom zien we in bedrijfslogo’s, films en
allerlei andere dagelijkse dingen Saturnus symboliek opduiken? Ik voeg
er nog een vraag aan toe: “Kan het zijn dat de wereld inderdaad gerund
wordt door de door Martin Vrijland veronderstelde Saturnus cult?” Als
praktisch alle symboliek en de belangrijke feesten in de wereld draaien
om Saturnus, dan mogen we ons toch op zijn minst af gaan vragen of de
gestelde vragen relevantie hebben, vindt u niet? Think about it.
Zie onze brochures 646 over Saturnus op onze website:
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Wat weet u van kerstmis?

No.899

X-MASS – YULETIDE A PAGAN FESTIVAL
Xmas has absolutely nothing to do with God. It was originally called
Yuletide, which is a pagan festival from the Babylonian Mystery religion
of SUN worship. The Babylonians were merchants (they were the
originators of the “Market-system” which is condemned by God) and
they used Yuletide to sell their merchandise because, like today, it made
them lots of money. Then in the first century A.D. Simon (the Sorcerer)
Pater (NOT Peter) stole the name christian, mixed it with the Babylonian
Mystery religion and formed a new religion called christianity, that
teaches the opposite of what Christ taught, and has SUNdays as its
sabbath days, due to its SUN-god worshipping origins (Galatians 1:6-9;
2:4). Simon Pater NOT Simon Peter (Cephas) started the fake religion
called “christianity” (Acts 8:9-25). Christ’s TRUE followers or disciples
called themselves “Followers of The Way” or “Those True to The
Covenant” (Nazrim ha-Brit), NOT christians.
SUNday is the FIRST day of the week, NOT the Sabbath which is the
SEVENTH day; on which God rested. This “so-called” christianity
perverted the teachings of Christ and incorporated their pagan rituals, in
their temples, which have as their focal point a “Tower of Babel” (from
which the word Babylon is derived) in which were babbling-bells. This
is directly opposed to the true teaching of Christ who says that YOU must
NOT go to church (Matthew 6:5-6 where synagogue means all
churches). They also hijacked the virgin-birth and moved it from April to
December 25th to coincide with their own Yuletide festival, which
Christ says he HATES, in the Holy Bible, in Apocalypse/Revelation 2:6,
15, where the Nicolaitanes, whose doctrine Christ hates, are the followers
of Santa (Ni)-Claus, who celebrate Yuletide (and Easter [Ishtar] a god of
fertility – eggs are the symbol of fertility not crucifixion).
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Nicholas) and decorate trees with silver, which thing Christ HATES,
because it is Satanic and NOT from God or Christ, as he makes perfectly
clear in the verses above.
SANTA CLAUS WEARS SCARLET which Christ has told us is
SATAN’S COLOUR (see Revelations chapter 12 verses 3+9 – the great
RED dragon – SATAN).
SANTA
CLAUS
is
an
anagram
SATAN LUCAS/LUCIFER - THE DEVIL.

for

SATAN.

There is nothing Godly about Christmas and Christ HATES it; so how
can christians celebrate it? Who taught them to do so? Certainly NOT
Christ or his apostles. A true Christian would be one who follows Christ’s
Way, does what He did, loves what He loved and hates what he hates –
he would not imagine or theorize on what Christ would like or not like.
The “Virgin-birth” was in Spring at the time of birth and The Passover,
when “lambs” were being born. It was NOT in December, the seasonal
time of death. The virgin-birth was actually in April, with new-born
lambs in the fields, just like the Second Coming. The fact that the three
kings came to pay homage, and brought gifts of great wealth, was used
by Satan to give, to those who perverted the teaching, the idea to continue
and even increase the sales of their merchandise (a great marketingexercise for them). So the virgin-birth was hijacked and corrupted into a
time to make lots of money, using the ultimate in “high-pressure sales
techniques”, which was to falsely use God’s Son’s name, in order to
embarass people, who couldn’t afford to buy gifts, to go into debt or steal
in order to buy their merchandise.

Verse 6: But this thou hast (in thy favour), that thou hatest the deeds of
the Nicolaitanes which I (Christ) ALSO HATE. Verse 15: So hast thou
also them that hold the doctrine of the Nicolaitanes (the followers of
St.Nicholas – Santa Claus), which thing I (Christ) HATE. The
Nicolaitans celebrate Yule-tide (Christmas now) and Santa Claus (st.

By doing this the rich merchants ruin the lives of the poor, driving them
further into debt and poverty or crime, whilst making themselves richer
and richer. It is WRONG and EVIL from every angle. The original gifts
were from rich kings to the “supposedly” poor – from the rich to the Son
of God. There is absolutely NO Biblical precedent or teaching that
supports giving gifts to human children. The merchants have turned it all
backwards and made it the opposite, where the poor give money to the
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rich. They have done this because it and they are Satanically inspired.
Satan is a Hebrew word that means “the Opposer” – someone who does
and says the OPPOSITE of what God says, telling and teaching others
to do the opposite too, by words, persuasion and example. Giving
presents to human children, instead of them giving their “selves” as
presents to God, feeds their egoes (the “self”) and makes them more
arrogant and selfish because people are paying homage to them, bringing
them gifts. This arrogance then causes them to oppress adults (Isaiah
3:12). Instead of which they should be paying homage to God, and being
thankful for Him having sent His Son to show them The Way, using their
money in God’s cause (for good). Children like adults have to lose their
egoes and become unselfish (by daily crucifixion – “self”-sacrifice);
humble; polite and helpful, or they will continue the ruining of the world
and cause themselves to be executed on the Last Day. So, by giving gifts
and celebrating a pagan festival, parents are, IN REALITY, doing harm
to their own children and themselves, whilst making themselves poorer,
and the rich richer and bringing about the ultimate execution of their
children’s souls (Beings) and their own, on the now imminent Last Day.
Children should get only what they need, when they need it and NOT get
expensive useless rubbish that breaks and/or is quickly discarded. They
need you to spend the time, that you spent working to buy presents, with
them, teaching them love and how to behave properly, instead of feeding
their egoes. Less time at work, for you, and more time with your children
so that you are not strangers to each other.
Christ came to bring True Justice for everyone, to put an end to poverty
and make life loving and better EVERY day not one miserable day a
year. The decking of fir trees with silver and gold and placing presents
(offerings) under them is also a pagan ritual condemned by God in the
Bible in Jeremiah 10:2-4. Nimrod/Osiris/Horus is often pictured with
wings, holding reindeer and a fir tree. Also, if you take the word
CONIFER, which is the name given to the family of trees to which the
Christmas (Fir) tree belongs, and split the word in two, you get:
CON-IFER CON – Satan is known as the biggest con-artist ever. He
invented it. IFER – The last half of Lucifer’s name.
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HE’S LAUGHING AT ALL OF US RIGHT NOW!

Figuur 1 vrede op aarde

Volgens paus Francis en koningin Elisabeth van Engeland was het
voorbije kerstfeest 2015 het laatste kerstfeest van het christendom.

Zij weten dus meer dan wij mogen weten. Wees Waakzaam !
Zie onze brochure 908: Ons laatst uur !
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