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Inleiding 

Wanneer wij de beschrijvingen lezen in de Evangeliën betreffende de 

moord op Jesjoea (Jezus, indien dit historische werkelijkheid zou zijn 

geweest), en wij lezen daarnaast de vele verhalen van bijvoorbeeld de 

moord op wijlen president John. F. Kennedy en Pim Fortuyn, dan lijkt 

het of er van eenzelfde samenzwering sprake is. 

Er waren geheime machten werkzaam achter de moord op Jesjoea, en dat 

was evenzo het geval bij de moord op Kennedy en Pim Fortuyn.  De 

vraag die wij hierbij stellen is, of het mogelijk steeds dezelfde lieden zijn 

en dezelfde organisaties die mysterieuze middelen en methoden 

gebruiken, in dienst van de satanische machten, om figuren die hen 

enigszins in de weg staan op te ruimen? Het lijkt erop. Wij zullen een 

poging doen om een tipje van de sluier op te lichten. 

 

Pascha 

Pascha gaat o.a. over hoe de strijd die in oud Egypte begon tussen de 

eerstgeborenen of jonge kinderen van de satanische machten én de 

eerstgeborenen of babies van Israel. Pasga komt van pasag, pésach. Dat 

betekent zoveel als “om over te slaan” ook wel “voorbijgang”. Ex.11:5-

7, 12:12. De eerstgeborenen in Israël werden overgeslagen door het bloed 

van een lam aan de deurposten en bovendorpel, terwijl de eerstgeborenen 

in Egypte werden gedood door de verderfengel. Het bloed moest van een 

volkomen en gezond lam zijn. De eerstgeborenen hadden aan dit bloed 

hun leven te danken, althans zo luidt het verslag erover! 

Tegelijk met het Pascha werd aan Israël een nieuwe kalender gegeven, 

met als begindatum de maand Abib/Nisan. Israël werd uit Egypte geleid 

door een hoge Hand en sterke Arm. In Egypte was het volk de tel 

kwijtgeraakt 

Het kerkelijk Pasen is afkomstig van de godin Isthar, Easter, dat is Lilith 

of Isis, de onheilige geest. Het gaat daarbij om de verering van een godin, 

een vrouwelijke persoonlijkheid. Soms afgebeeld met een maansikkel 

onder haar voeten en een klein kindje in haar armen en 12 sterren rondom 

haar hoofd (het symbool voor de EU). 

De verering van Isis/Isthar komt uit oud Egypte en is een natuurverering. 

Het is daarin vooral Orion (de Oude van Dagen) en Sirius waarop men 
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zich richtte. De middelste drie sterren in Orion zijn Mintaka, Alnikam en 

Alnitak, wat een soort drie-eenheid vormt, weergegeven door de drie 

piramiden van Gizeh. 

 

 
 

De leer van de drie-eenheid der godheid stamt uit Egypte. Piramide komt 

van pyr, phi of vuur, de geest van Ra, de zonnegod en god van de dood. 

Mide is midden. Het centrum van de aarde is Gizeh, de omphalos of navel 

der aarde. Een piramidekruis is een pentagram. Een piramide heeft vier 

hoeken en een top, dus 5 in totaal. In de schepping domineert het 

vrouwelijke als voortbrengingsprincipe, het procreatieve beginsel. Als 

reactie hierop ontstond het patriarchale stelsel, dat is de mannelijke 

overheersing van het vrouwelijke. Hierbij werd de hoofdgodheid niet 

vrouwelijk, maar mannelijk voorgesteld als Osiris (Ausur), met zijn zoon 

Horus. Osiris is de Egyptische Christus. 

De oude Egyptische vorsten waren nazaten van de Atlanten, die de 

catastrofe destijds overleefden, toen Atlantis wegzonk in de diepte. 

Sommigen van deze Atlanten waren reuzen. De Atlanten stammen weer 

van de Nefilim, de gevallen engelen, onreine geesten, waarvan sommigen 

zich als vampiers en weerwolven manifesteerden, en zich als Gothen 

voortplanten. Deze lieden zijn occult, doen aan hekserij en 

duivelsverering. Een vampier kan zijn gedaante verwisselen. Vampiers 

hebben een enorme hekel aan christenen en hun symbolen. Lilith als 

vampier neemt bloed en injecteert (slangen)gif. Zij is nacht-spook, die 

als met infrarode ogen alles kan zien in het duister. Lilith is de godin van 

de muziek. Ze is tevens prostitué als Ianna. Lilith is de donkere maan, of 
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Leviathan als vrouwelijke zeeslang, dat is de geest van de dood, een 

satanische macht.. 

Vampiers zouden over sterkere en meerdere eigenschappen dan gewone 

mensen beschikken. Ze zouden behoefte hebben aan menselijk bloed. 

Een vampier is iemand die parasiteert of leeft op het bloed van een ander. 

Vampire komt van dhampir, vuurgeesten. In folklore kunnen mensen 

zich ook transformeren, onder andere in wolven die bij volle maan 

verschijnen. De weerwolven zijn alleen ‘s nachts actief, waar zij als prooi 

kleine kinderen begeren. Weerwolven zouden slechts met zilveren pijlen 

gedood kunnen worden. Het woord weerwolf komt van het oude 

Saksische wer, wat niets anders betekent als man, dus een man-wolf 

(lycantroop). 

De Griekse koning van Arcadia was Lycaos, die door Zeus veroordeeld 

werd en hem in een wolf liet veranderen. In de Middeleeuwen 

stigmatiseerde de kerk de wolf als de personificatie van het kwaad, als de 

dienstknecht van de satan. Tachtig procent van de huidige Russen gelooft 

nogsteeds in weerwolven. De Gothen zijn meest waarschijnlijk vanaf 

Zweden via Rusland bij de Zwarte Zee terechtgekomen, waar zij de 

christelijke religie aanvaardden. De oost-Gothen werden Ostrogothen 

genoemd. Van deze Gothen hebben velen zich ingemengd in het 

jodendom als Visigoten, joten, of vis-joden, naar O-annes of de visgod 

Dagon. De Merovingers stammen van hen af, waarvan de Europese 

vorstenhuizen afstammen, die al even occult zoals hun voorouders zijn. 

 

Dagon is de god van de Filistijnen -wat nazaten zijn van Kaïn- een vis-

man-god, oftewel een duivel of tegenstander. In Gaza en Asdod waren 

Dagons voornaamste tempels. Het bovenlichaam van de god was een 

man, het onderlichaam een vis. De vis is symbool van de vruchtbaarheid 

(kuit, zaadjes). Op z’n hoofd droeg Dagon een mijter, een visbek. De 

priesters van Dagon droegen allen mijters, en een mantel die van onderen 

de vorm van een visstaart had. Deze priesters sprenkelden ‘heilig water’ 

uit een emmertje met een kwast in het rond op voorwerpen, om deze te 

heiligen. De pausen en priesters doen evenzo en dragen ook mijters. De 

heidense godin Cybele draagt eveneens een mijter en sprenkelt ‘heilig 
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water’. Zij werd in oud-Rome vereerd als moedergodin. De Sint Pieter 

zou gebouwd zijn op een vorige tempel van Cybele.  

De zoon van Dagon was Baäl, de god van de oogst. De vrijdag is gewijd 

aan de visgodin Aphrodite Salacia, wat door de christelijke kerk is 

overgenomen, om op vrijdag vis te eten. Rome noemde de vrijdag ‘dies 

veneris’, de dag van Venus. Venus zou een groot ei in de Eufraat hebben 

laten vallen (meteoriet?), en uit dit ei zou de morgenster Venus zijn 

voortgekomen. Hier komt de Eastar-legende vandaan, met eieren als 

symboliek en de naam Astarte als mystieke herrijzing van Venus als 

morgenster. Dit laat men op Jezus 

wijzen, Openb.22:16. Vandaar dat men 

Hem op ‘Goede Vrijdag’ liet sterven, 

terwijl dat in werkelijkheid op 

woensdag moet hebben plaatsgehad 

indien dit historische werkelijkheid is 

geweest..  

 

De wolven of weer-wolven zijn tot de 

pseudo-Benjaminieten terug te voeren, als zijnde de kinderen Belials, zie 

onze brochure no. 219. 

Het zijn onder andere de hedendaagse Guelph families, etc.. Al deze 

lieden zijn afgodendienaars, waarvan de bakermat ligt in oud Egypte. 

Hun religie zou men de ‘oude wijsheid’ kunnen noemen. In werkelijkheid 

verschillen de huidige vrijmetselaren en illuminatie, de kabbalisten en 

andere occulte stromingen niets van deze oude wijsheid.  En ook de 

christelijke kerk met al haar dogma’s, liturgie en leerstellingen is in de 

loop der eeuwen gevormd uit de afgodische leer der oude wijsheid uit 

oud Egypte. Het meest complete boek dat hier inzicht in geeft is 

geschreven door Manly P. Hall, “The secret teachings of All Ages”.  De 

vrijmetselaren noemen zichzelf “bouwmeesters”, die verlicht zijn en lid 

zijn van de orde van het Alziend Oog van de zonnegod Ra/Horus. Ook 

Bileam was lid van zulk een orde, wat blijkt uit de aanhef van zijn 

spreuken, zie Numeri 24:3,4,15,16.      
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Het was Jesjoea die tegenover deze ‘bouwmeesters’ stond en hen 

identificeerde als ‘kinderen van de satan’, Joh.8:44. Hun Hoeksteen is de 

kubus van Saturnus, de zwarte steen of kaäba. 

Tot deze zogeheten occulte ‘bouwlieden’ behoorden velen uit de joodse 

raad, uit de priesterkaste, voornamelijk de Sadduceën, mogelijk ook 

sommigen der Schriftgeleerden en Farizeeën. Zij stonden hun geheime 

occulte leringen voor met Mozes en de profeten in hun hand. En dat doen 

de hedendaagse vrijmetselaren evenzo. Hun autoriteit ontvangen zij van 

de satanische machten. Zíj waren nieuwsgierig waar Jesjoea’s autoriteit 

vandaan kwam, zie Matth.21:23vv. Zij behoorden tot de bouwlieden die 

de Hoeksteen verwierpen, Psalm118, Matth.21:42, Luk.20:17, 

Hand.4:11, 1Petr.2:4-7. Zijn verzet tegen dit soort occulte bouwlieden 

kostte Hem uiteindelijk het leven. Zij hebben in samenwerking met de 

Romeinen Hem laten vermoorden, zoals het zo goed als vaststaat dat de 

Amerikaanse CIA in opdracht van de Illuminati John F. Kennedy en 

anderen heeft laten vermoorden.  Ook Pim Fortuyn is door 

huurmoordenaars om het leven gebracht, waarbij de 2e moordenaar De 

Graaf een figurant is.                 

Al deze bouwlieden vereren niet de ware God van Israël, maar Osiris, de 

god van de dood, en de kabbalistische god Adam Kadmon, En-Sof. Zij 

geloven dat de hemel beneden is, in plaats van het dodenrijk of de hel. 

Hun symboliek is die van het naar beneden gerichte pentagram. 

 

Jesjoea verweet hen in het openbaar dat Hij hun geheime occulte leer wel 

kende. Dat bleek uit de feiten. Zij verwachtten immers een ándere Jezus, 

namelijk Hesus of Isis, en de god Bel, of hun heer Adonnai, Camul of 

Kabal, de god van recht, als zon der gerechtigheid Horus. De rijzende zon 

is onder andere hun symbool. De zonnediensten (zondagdiensten) vinden 

hun oorsprong in oud Egypte, wat in feite neerkomt op oude verering van 

de seksualiteit. Dat is zo gebleven tot op deze huidige dag, waar heel het 

occultisme -en in feite ook de christelijke religie- berust op de verering 

van de natuur en het procreatieve beginsel via de seksuele gemeenschap, 

inclusief New Age. Het begon in het Paradijs met de verleiding van Eva 

en Adam en het eindigt in de eindtijd bij de verleiding van de antichrist. 

De vrijmetselaren en illuminatie spreken over “verlichting der ogen”, 
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over het Alziend Oog van Horus. Het was Nachash (slang) die in het 

Paradijs tot Eva zei dat haar ogen zouden verlicht worden, Gen.3:7, als 

zij zijn raad zou opvolgen. Sindsdien is er vijandschap gezet tussen het 

zaad der slang en het zaad der vrouw.  

De Farizeeën en Sadduceeën -later ook de Jezuieten- verkregen hun 

kennis door hun mentale training te richten op geestelijke zaken. Zij 

voegden vele voorschriften toe 

aan de Thora, wat uitmondde in 

haarkloverij en een verstard 

zielenleven. Aan het einde van dit 

tijdperk verwachtte men het 

wereldgericht, waarbij hun 

messias zou komen, die uit hún 

genootschapen zou voortkomen. 

Met hun prediking vervulden zij 

de mensen met grote angst voor 

het komend eindgericht, want 

alleen zij die de Wet nooit hadden 

overtreden zouden gered worden. 

Alzo sloten zij het Rijk Gods toe.    

Zie www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/secretsocietyindex.htm 

 

De religieuze leiders ten tijde van Jesjoea waren geen traditionele 

Israëlieten die leefden naar Abrahams verbond. De Farizeeën waren aan 

de kabbala verbonden, een geheim occult genootschap van satanisten. 

Jesjoea nam hen dikwijls op de korrel en verweet hen hun onoprechtheid. 

In de satans-culten wordt goed kwaad genoemd, en kwaad goed, zie 

Jesaja 5:20. De leden van de satans culten zijn hoogmoedig en noemen 

zich illuminaten, zij die verlicht zijn, die de wijsheid bezitten om 

mysteries te doorzien.  De schare die de Wet niet kent was in hun ogen 

vervloekt. Het waren gespleten persoonlijkheden, die enerzijds het volk 

in ere wilden houden, en anderzijds zich ver boven het volk verheven 

voelden. Men leerde elkaar geheimen, via mondelinge overdracht, 

waardoor de waarheid het volk werd onthouden, zie Mattheus 15:1-9; 

23:27-28. 
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De leden van deze geheime genootschappen begingen de ‘onvergeeflijke 

zonde’.  Die genootschappen ontstonden in Babel en Egypte, waar 

Pythagoras heenging om er zijn kennis aangaande geometrie te verrijken. 

Azazel als Engel des Lichts was bevoorrecht in kennis van geometrie, 

astrologie, astronomie, medicijnen, mathematica, kunst, muziek, 

literatuur, etc.  Vandaag de dag geeft Azazel (volgens het boek Henoch) 

zijn mensen extra kennis van technologie. De computer-uitvinders waren 

occultisten, die hun vindingen via dromen van satan ontvingen (o.a. 

Marcel Vogel van IBM). Ook de nucleaire technieken zijn via satanisten 

tot stand gekomen, o.a. via Ed Teller, Sacharov, Oppenheimer, Einstein, 

etc. De geheime genootschappen trekken de knapste mensen naar zich 

toe, die soms onwetend zijn wat er zich afspeelt achter de schermen. Hun 

messias of madhi die zij verwachten zal uit hun elitekring voort dienen te 

komen. Dat was Jesjoea niet, waarom men Hem verwierp. Men wist niet 

goed waar Hij vandaan kwam. Men hoorde Hem wel de volle waarheid 

aan het volk verkondigen, wat in hun ogen ontoelaatbaar was. Leden van 

hun genootschappen moesten vooraf een eed afleggen om nooit aan niet-

leden hun geheimen te verklaren. Jesjoea overtrad in hun ogen deze 

spelregel, doordat Hij geen lid van hun organisaties was. Niet de Talmud, 

maar de Thora was Zijn bron van kennis en waarheid. Hij verrichtte 

daarbij wonderen en tekenen en wierp demonen uit. Dat bracht hen in 

grote verlegenheid, want zoiets kon een niet-lid in hun ogen slechts doen 

wanneer deze onder de macht stond van de overste der duivelen, 

Beëlzebul. Ten laatste stelden ze Jesjoea op de proef of hij inherente 

krachten bezat om zichzelf van het vloekhout te bevrijden. Ze vroegen 

Hem eraf te komen, indien hij de Gezalfde van Jahweh was.  

 

 Pasen-Easter-Isthar-Lilith-Isis 

Lilith is in de joodse folklore ‘moeder aarde’, een demon die de vijand is 

van vooral jonge kinderen. Lil = wind, een wind-demon, die zowel 

mannelijk (als succubus), als vrouwlijk (als incubus) zich zou vertonen. 

In Jesaja 34:14 wordt naar Lilith verwezen als woestijn-demon. Zij zou 

Adams eerste vrouw zijn geweest, die zich niet aan hem wilde 

onderwerpen. Lilith zou op dezelfde wijze door Elohim zijn geschapen 

als Adam, dus gemaakt uit de aarde. Zij liep weg van Adam en wilde 
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zelfs op het bevel der engelen niet terugkeren. Zij dreigde toen alle baby’s 

vanaf 8 dagen na hun geboorte tot en met de 20e dag te zullen doden. 

Salomo’s hart werd door de vreemde vrouwen afgetrokken om de 

Astoreth na te volgen, dat is een heidense godin der Sidoniërs, of ook 

Astarte der Phoeniciërs, Ianna, Isthar, Hecate, Aphrodite, Venus, oftewel 

de gevoelige seksuele liefde, namelijk Lilith, aldus apocriefe geschriften. 

De mannen -en dat waren vooral de nazaten van Kaïn, van het zaad van 

Nachash- oudtijds lieten zich niet op hun kop zitten door de vrouwen en 

de vrouwelijke godinnen. Zij vormden het patriarchaat. De christelijke 

kerk is vanaf het begin mannelijk georiënteerd, dus patriarchaal. Kerken, 

en vooral kathedralen zijn sekssymbolen! 

 

               
 

Eén der grootste kathedralen beslaat 11.000m², de Saint John in New 

York. We geven toe dat Kathedralen architectonische kunstwerken zijn. 

En dát alles voor het christelijk geloof? Zou Jahweh zulke voorportalen 

van de hemel, zulke bedehuizen begeerd hebben? Nee, er zit een ánder 

doel achter het bouwen van kathedralen. Het waren vooral de 

bisschoppen -en dat waren ook weer grotendeels de nazaten van Kaïn, 

die zich steeds vermomden, dan eens als Edomieten, dan eens als 

Sadduceën, dan weer als Katharen of Ophieten-  uit de eerste eeuwen na 

Christus die een gebouw de naam ‘kerk’ gaven, en hun kerk als hún zetel 
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zagen. Het Griekse kathedra betekent zetel, dus een machtssymbool. De 

kathedraal was de troon van de bisschop vanwaaruit hij regeerde. Vooral 

in de Middeleeuwen verrezen er veel kathedralen. De populariteit van 

deze kathedralen werd nog eens vergroot door nieuwe toevoegingen als 

de Maria-verering. Dat is in wezen een terugkeer van de dienst aan de 

godin Isis (Lucifera).  

 

Kathedralen werden zelfs aan haar gewijd, denk aan de Notre Dame in 

Parijs. Men bouwde groot, groter en allergrootst. Sommige kathedralen 

kwamen nooit gereed, en anderen kwamen nog niet eens half vol met 

“gelovigen”.  Er bestond kennelijk geen behoefte bij het publiek. Het was 

dan ook pure wedijver en hoogmoedswaanzin der bisschoppen. Hoge en 

steeds hogere torens verrezen er en sierden de kathedralen op, soms wel 

150-160 meter hoog. Dat was wat voor die tijd! Er ontstond een ware race 

wie de hoogste toren kon bouwen, en waarom? Welnu, een toren is een 

fallus-symbool, dat het mannelijke geslachtsdeel symboliseert. Evenzo 

de obelisk, een fallus-symbool bij uitstek. Dat behoorde kennelijk tot het 

patriarchaat, om de vrouwen te intimideren.          

             
De Kathedraal werd tevens het symbool van een stad of landstreek. Het 

waren enorme en kostbare bouwwerken, die meestal uit de inkomsten van 

het bisdom werden betaald. De bouw ervan had niet de prioriteit der 

gewone bevolking. Wel waren de bouwers knap. Zij konden toen echter 

nog niet berekenen wat onze huidige ingenieurs kunnen. Er stortte dan 

ook weleens een in aanbouw zijnd gedeelte in. De bouw van een 

kathedraal duurde gemiddeld 40 jaren, sommigen wel een eeuw. De grote 

roosvensters in deze gebouwen zijn altijd naar het westen gericht, wat 
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vanouds de richting is die men aan de vrouwelijke godinnen wijdde, 

onder andere aan de ‘Zwarte Madonna’, mijne lieve vrouwe. Dat komt 

neer op een verering van de vrouwelijke seksualiteit.  

 

De gotische portalen of ingangen der kathedralen symboliseren de 

vagina. De schrijvers Lynn Picknett en Clive Prince in hun boek “Het 

geheime boek der Grootmeesters”, p.163, schrijven dat voor de 

ingewijden in de mysteries hun kennis van het vrouwelijke en zinnelijke 

voortkomen uit de roos of schelp, namelijk roos, of eros. Het christendom 

kent in het algemeen geen seks voor het plezier. Seks zou zondig zijn en 

een noodzakelijk kwaad voor de voortplanting. De kerk kent 

verschillende verbodsregels, die erop neerkomen een machtsfactor te zijn 

voor de mannen-heerschappij over de vrouwen. De kerkelijke 

autoriteiten willen dat vrouwen met veel vrees en beven naar seks kijken. 

Men stelt seks voor als datgene wat voor de vrouw leidt tot de pijn van 

het baren. Seks zou ook vreugdeloos zijn. 

Vrouwen dienden bang te blijven voor het 

baren, anders zouden zij teveel macht 

krijgen en zou de troon van de man gaan 

wankelen. Tijdens de heksenjachten in de 

donkere Middeleeuwen werd vooral op 

vroedvrouwen gejaagd. Zij hadden 

immers kennis om de pijn van het baren 

te verlichten. Laat de vrouwen maar 

martelen tijdens het baren, vond de kerk. 

De vroedvrouwen werden gezien als een bedreiging voor de beschaving 

en de algemene orde. De vroege kerkvaders waren allen vrouwenhaters, 

althans met hun monden, want stiekem knepen zij de katjes in het donker. 

Uit deze vrouwenhaat is de heksenjacht ontstaan.  

 

 Men diende aan vrouwen een diep minderwaardigheidscomplex op te 

dringen. Zij werden gezien als de enige bron van zonde en schuld. Op die 

manier was het seksuele leven geheel en al door de christelijke kerk 

vergiftigd. Evenwel waren de Inquisiteurs van seks bezeten! Men haatte 

de vrouwen en het vrouwelijke en was er als de dood zo bang voor. En 
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waarom? Omdat de vrouw iets bezat wat de man mistte, namelijk het 

genot via de clitoris. Juist de vrouw die gezien werd als de bron van het 

kwaad bezat iets van het mysterieuze hemelse wat de ‘onzondige’ man 

mistte.  De clitoris zag men dan ook als het meest bedreigende orgaan 

voor het mannelijke gezag. Evenwel vereerde men de clitoris als roos, 

rozenknop, die men boven alle gotische bogen vindt. Men wist toen reeds 

dat de clitoris het enige menselijke orgaan is dat puur genot (orgasme, uit 

zichzelf treding) verschaft, wat alleen de vrouw bezit en de man moet 

missen. Vandaar de patriarchale onderdrukking van de vrouw. De clitoris 

bewijst namelijk dat het de bedoeling is van de Schepper dat alleen 

vrouwen tijdens seksuele gemeenschap een orgasme krijgen. Pas in de 

12e eeuw vond de kerk dat ook de vrouw wel iets mocht genieten van 

seks. Toch bleef voor het christendom seks onrein en verfoeilijk in 

zichzelf, als gevolg van de zogenaamde ‘erfzonde’, zoals de kerkvader 

Augustinus dat had uitgedacht. Niet alleen de Rooms Katholieke kerk, 

maar ook de Puriteinen kennen de haat en angst jegens seks. Hieruit 

volgde de ellende van vrouwenmishandeling, pedofilie en dergelijke. Op 

die manier werd door het christendom pure liefde en puur genot 

vervangen door schaamte, schuldgevoel en zelfhaat. Seksualiteit is 

eeuwenlang onderdrukt, wat niet zonder gevolgen kon blijven. 

De Rozenkruisers kenden de seksuele mystiek, wat blijkt uit hun 

symbolen, als de roos en het kruis. Opmerkelijk is dat het wapen van 

Luther een Roos en een Kruis bevat. Het kruis wordt gezien als de fallus 

en de roos als de vagina, wat wijst op de seksuele vereniging. Hiermee 

gelijk staat het Egyptische Ankh-symbool. Ook de amandelvormige 

ramen, portalen en bogen in Kathedralen wijzen op de vagina.  

Het gaat hier dan vooral om de gewijde seksualiteit, zoals deze door de 

vrijmetselaren en illuminatie wordt voorgestaan. Dat was reeds in de 

dagen van Jezus het geval, waar Jeruzalem en de priesterkaste één groot 

hoerenregiment vormde. Men vond dat de seksualiteit vol magische 

kwaliteiten was. Het menstruatiebloed werd vereerd en daaraan werden 

grote goede eigenschappen toegekend. De Alchemisten geloofden dat dit 

bloed een uniek elixer was dat speciale chemische stoffen bevatte, wat 

bij inname een verjongingskuur zou garanderen en vooral wijsheid zou 

schenken. De kerk ging hierin vooralsnog echter nog niet mee, later wel 
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door tijdens het Avondmaal –wat men ook wel overdag hield en houdt- 

de wijn te drinken wijzend naar het bloed van Jezus. Dit is een vorm van 

kannibalisme. De illuminati drinken wel menstruatiebloed om daardoor 

hoger bewustzijn te verkrijgen.  

 

Sadduceeën 

De oorsprong van deze naam is onbekend. De Sadduceeën hielden zich 

uitsluitend aan de Thora, niet aan de overlevering. Waarschijnlijk 

vormden zij zich onder de Makkabeeër Jonathan. Onder Johannes 

Hyrcanus, 135-104 voor Christus, hadden zij grote invloed, en onder 

Aristobulus, 67-64 voor Christus, hadden zij de leiding. Onder de 

Romeinse overheersing steeg 

hun machtspositie, vanwege hun 

rijkdom. Zij beschikten in het 

Sanhedrin eveneens over een 

meerderheid. Onder de rijken en 

eliten hadden zij groot aanzien, 

terwijl hun rivalen de Farizeeën 

meer het aanzien van het gewone 

volk genoten. De Sadduceeën 

konden hardhandig optreden. Zij 

hebben in een zesjarige 

burgeroorlog minstens 50.000 Farizeeën vermoord. De latere 

hogepriesters schijnen allen uit de Sadduceeën te zijn voortgekomen, 

zoals Kajafas. Zij geloofden niet in de wederopstanding der doden en in 

engelen, Hand.23:8. Na de verwoesting van de tempel horen we niets 

meer van hen, en schijnt het dat zij als Ophieten of Naäsenen zich hebben 

voortgezet, als een soort gnostische sekte. Die vereerden de slang Ophis 

(Grieks) en Nachash (Hebreeuws). Van de Ophieten weten wij zeker dat 

ze van Kaïn afstammen. De Sadduceeën vormden een aristocratische 

priesterklasse -niet uit Levi, en ook niet uit Melchizedek- van ongeveer 

30 families, die zich ver boven het volk verhieven en zich van het volk 

distantieerden. Zij waren bereid met de Romeinen te collaboreren om hun 

eigen machtspositie veilig te stellen. 
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Isaäc da Costa over de Sadduceeën 

 

Da Costa was van joodse afkomst. Hij zag in wie de Sadduceeën waren, 

namelijk pseudo-joden, dé verantwoordelijken inzake het uitleveren van 

Jezus/Jesjoea aan de Romeinen. 

Een lofzang aan Bilderdijk! 

“Vergeefs verloochenen Hem ontaarde Sadduceën  

Wier waanverlichting thands de wereld overheert, 

Wier haat afschuwelijker dan die der Phariseën 

Het kruis van Jesus hoont en schijnbaar triumfeert!” 

 

De Overpriesters 

In Israël mocht er maar één hogepriester voor het leven worden benoemd.  

De Romeinse landvoogden brachten hierin verandering onder Herodes. 

Zij benoemden en ontsloegen de hogepriester. Dat ging uiteraard gepaard 

met aanzienlijke omkoopbedragen. Volgens Josefus hebben vanaf 37 

voor Christus tot 70 na Christus wel 28 mannen het hogepriesterambt 

bekleed. Er waren dus sommige mannen die wel de titel droegen, maar 

niet het ambt bekleedden en in het 

Sanhedrin zitting hadden, Joh.18:13,24. 

Vandaar dat er sprake kon zijn van 

overpriesters, in meervoud. In de Talmud 

staat dat er elke twaalf maanden een 

nieuwe hogepriester werd benoemd, 

omdat het geld in het laadje bracht voor 

de Romeinen. (Joma 8b).  Het waren 

vooral de Sadduceeën die Jesjoea aan de 

Romeinen uitleverden uit vrees voor een bloedbad der Romeinen 

vanwege Messiaanse opstanden. En het gebeurde mede uit haat tegen de 

leer van Jesjoea, die hen regelmatig voor het blok zette met Zijn 

antwoorden. Joh.11:47-53. 

De Sadduceeën stonden een pragmatische politiek voor, door genoegen 

te nemen met betrekkelijke zelfstandigheid en godsdienstvrijheid. In 

Lucas 20:18 worden de overpriesters en het volk genoemd, niet de 
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Farizeeën, die Jesjoea uitleverden. De Sadduceeën speelden alzo de 

hoofdrol in het Pascha-complot. 

 

Het Sanhedrin 

Het Grote Sanhedrin, of de Joodse Hoge Raad was een religieus 

gerechtshof, bestaande uit 71 personen, die samenkwamen in een kamer 

van de Tempel. Of het er nu 70 waren, zoals bij Mozes, plus één, dus 71 

(Numeri 11:6), of dat het er 71 waren plus één, is 72, laten wij in het 

midden. Zij vergaderden overdag, niet op de sabbat, noch op de 

feestdagen. De leider werd een nasi (prins) genoemd. De leden zaten in 

een semi-cirkel, om alzo van alle kanten de aangeklaagde te kunnen 

bezien. Er waren minimaal twee getuigen nodig om iemand te 

veroordelen. 

 
 

Sanhedrin komt van het Griekse Soon-ed-ree-on, wat zoveel betekent als 

tribunaal, gerechtshof. De oudsten of leden bestonden ten tijde van 

Jesjoea overwegend uit Sadduceeën en wat schriftgeleerden en 

Farizeeën. Men nam het niet zo nauw met de wet(ten), en men 

collaboreerde met verraders (Judas), men gebruikte valse getuigen en 

lapte de regels aan hun laars. Het verhoor van Jesjoea was ook geen echt 

gerechtelijk verhoor, want het geschiedde des nachts. Het was meer een 

diepgaand juridisch vooronderzoek. Men was op zoek naar argumenten 

om Jesjoea aan de Romeinen uit te leveren. Men zocht niet naar een 
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religieuze, maar naar een politieke aanklacht waar Pilatus op in moest 

gaan. Men meende er één gevonden te hebben, namelijk dat Jesjoea 

gezegd had de Messias te zijn, de zoon van de Gezegende Eén. En dat 

Jesjoea zou komen met de wolken des hemels om hén te oordelen, zittend 

aan de rechterhand van de kracht van Elohim. Zij, de bouwlieden, zouden 

door Hem, hun gevangene eens geoordeeld worden? Dat kon niet. Door 

deze bouwlieden is het Judaïsme en het Kabbalisme ontstaan, occult 

zoals in de vrijmetselarij. De Hoofdsteen werd door hen verworpen!    

        

De Romeinen 

Pilatus was procurator (in het Grieks hegemoon, dat is de hoogste 

ambtenaar) en was de vertegenwoordiger van de wereldlijke macht van 

die dagen. Het zijn steeds dezelfde lieden die de touwtjes van de 

wereldmacht in handen hebben, namelijk de nazaten van Kaïn en Ezau, 

vermengd met Nefilim. Door hen werden de oude wereldrijken opgericht, 

en ook de Nieuwe Wereld Orde is in hun handen. Momenteel spelen 

slechts enkele aristocratische families hun sinister spel om de 

wereldmacht, zoals de Sadduceeën dat vroeger met ongeveer 30 families 

deden. Het zijn vandaag de dag vooral de Rothschilds en de Rockefellers.    

De Romeinse keizers ten tijde van Jesjoea waren afstammelingen van de 

oude Griekse vorsten, van de heersers in Medo-Perzië en van de oude 

Assyriërs, Babyloniërs, en uiteindelijk van de oude Egyptenaren, de 

Hyksos. De huidige Europese vorstenhuizen stammen van hen af. De 

Oranjes zijn van ‘keyserlicken stam’, n.l. van Julius Caesar, zoals in het 

Wilhelmus staat. In hun paleizen wemelt het van de occulte afbeeldingen 

en beelden, waarmee deze vorstenhuizen hun passie voor de oude goden 

demonstreren. Aan de macht van déze lieden dankt Jesjoea Zijn dood, 

zoals in dit verhaal, wat in werkelijkheid een mythe is, blijkt. Jesjoea 

noemt hen “duistere machten”, zie Lucas 22:53  Als Ik dagelijks met u 

was in den tempel, zo hebt gij de handen tegen Mij niet uitgestoken; maar 

dit is uw ure, en de macht der duisternis.   

De Joodse Hoge Raad is verantwoordelijk voor de uitlevering van Jesjoea 

aan de Romeinen. Er zullen best verschillende Farizeeën en andere 

raadsheren als Jozef van Arimathea zijn geweest die het met de 

uitlevering niet eens waren. De meerderheid echter verklaarde Jesjoea 
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des doods schuldig. Jesjoea vormde een denkbeeldig gevaar, mede 

doordat Hij in het openbaar de Sadduceeën bij name durfde noemen dat 

zij het zaad van de duivel waren, Joh.8:44. Pilatus was ook geen lieverdje. 

Hij was een slim politicus, die vooral om zijn eigen positie dacht. Aan 

het begin van zijn ambtsperiode wilde hij eens de joden dwingen tot 

verering van het beeld van de keizer (de adelaar), dat hij naar Jeruzalem 

had gebracht. De joden weigerden. Pilatus riep al de joden samen onder 

het voorwendsel dat hij met hen wilde onderhandelen. In het geheim liet 

hij een cordon soldaten rond de joden trekken, die in de val zaten. Pilatus 

eiste aanbidding of anders de dood door het zwaard. Ineens vielen alle 

joden op de grond en kozen voor het zwaard. Maar, zo’n massamoord 

aan het begin van zijn loopbaan zou schadelijk zijn voor zijn reputatie, 

dus koos Pilatus ervoor de joden te sparen en het beeld van de keizer te 

verwijderen. Later nam hij de heilige schat (korbanas) uit Jeruzalem weg 

om een aquaduct te kunnen bouwen. Dit leidde tot een opstand. Met 

geweld, door soldaten in burgerkleding, liet hij de opstand de kop 

indrukken. Volgens Josefus was Pilatus hard en wreed en liet soms 

zonder enige vorm van proces iemand terechtstellen. Men schat dat hij 

ongeveer 6000 joden heeft laten ‘kruisigen’. Een mensenleven -dus ook 

dat van Jesjoea- woog voor Pilatus kennelijk niet erg zwaar. In Marcus 

15:1 staat dat de ‘gehele Raad’ Jesjoea overleverde aan Pilatus. Dit moet 

zijn de ‘overpriesters’, die uit een soort drie-eenheid bestonden, namelijk 

overpriesters, oudsten en schriftgeleerden, overwegend van sadduceese 

oorsprong, volgens Prof. David Flusser. 

 

Het volk was door hen opgeruid en liep hysterisch mee, schreeuwend om 

de dood van Jesjoea, Matth.27:25. De overpriesters hadden reeds 

besloten dat Jesjoea gedood moest worden. De aanklacht bevatte een 

politiek gevaar, een pretendent van het Messiaans Koningschap. Pilatus 

onderzocht of Jesjoea inderdaad een koning was, waarop Jesjoea 

dubbelzinnig antwoordde dat Pilatus dat van Hem zei. Dat was volgens 

het Romeinse recht al voldoende grond om Jesjoea te veroordelen. Hoe 

Pilatus dan ooit heeft kunnen zeggen dat hij geen schuld in Jesjoea vond, 

is onduidelijk. Ook zou Pilatus gezegd hebben tegen de overpriesters dat 
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zíj Hem maar moesten nemen en Hem oordelen naar hun wet, Joh.18:31. 

Dat is dan wel het toppunt van ironie.  

                       
   

Heden ten dage 

Er is niets nieuws onder de zon, zei Salomo. Bezien wij de USA-het 

ééndollarbiljet, dan staat daarop de occulte symboliek van het oude 

Egypte, waarbij wordt verwezen naar “In God we thrust”.  Dat is de 

staatsreligie, met de god Mammon, money, de Egyptische Ra, Ray, 

Osiris, Orion, de god van de onderwereld, dat is satan!  

Lilith is de grote hoer, afgebeeld op een stier, het huidige symbool van 

Europa! Door de EU wordt zij vereerd als Madonna, Stella Maris, de 

zonnevrouw met een krans van 12 sterren, als Ave Maria! Het is dezelfde 

als Miss Liberty die aan de monding van de Hudson bij New York staat. 

De koningen der aarde hebben met de hoer gemeenschap gehad, dus zijn 

één vlees met haar geworden, Open.17:2.  

Dat moet uitmonden in de Nieuwe Wereldorde. Zij zullen wederom tegen 

het Lam krijgvoeren. Hoe? Met hun moderne HAARP-systeem. Wanneer 

het Lam komt met Zijn planeet of hemelse stad, zullen zij HAARP 

inzetten om de hemelse stad de ruimte in te duwen, om deze van baan te 

laten veranderen. Dat wil men bewerkstelligen door magnetische 

ompoling. Het zal hun niet gelukken. Het lukte de Illuminatie niet ten 

tijde van Jesjoea om Hem geheel uit de weg te ruimen, want na drie 

nachten en drie dagen (72 uur is het Jona-teken) verscheen Hij levend aan 

sommige personen en Zijn discipelen. De discipelen wijzen in 
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werkelijkheid naar de 12 Dierenriemtekens, en Jezus wijst naar de 

opgestane Zon, Osiris, Horus, waartegen geen complot in het heelal is  

opgewassen. Hij (de zon) is nog Overwinnaar, dat is Sol Invictus! Maar 

hoe lang zal de zon nog overwinnaar zijn? De Illuminati willen de aarde 

van de zon loskoppelen, zie brochure 939 over het nieuwe Saturnus-

tijdperk. 

  

Samenvatting 

Er heeft een Joods en een Romeins proces tegen Jesjoea plaatsgevonden. 

Het waren de joodse gezagdragers die zochten naar een politiek motief 

om Hem aan de Romeinen uit te leveren, omdat zijzelf hun handen 

schoon wilden houden en zeiden dat zij niet bij machte waren iemand te 

doden, Johannes 18:31. Dat was bedrog, want Stefanus hebben zij wél 

gestenigd! De joodse overheid bestond uit verschillende groepen, 

waarvan de Sadduceeën (en ook sommigen der Farizeeën) als 

‘slangenzaad’ door Jesjoea werden geïdentificeerd, Joh.8:44. Zoeken 

naar de daders of medeschuldigen aan de dood van Jezus moge al dan 

niet een interessante bezigheid zijn. Wij bevonden dat het de 

geheimzinnige en duistere machten zijn, de handlangers van Azazel, die 

zijn aan te wijzen als de hoofddaders. Zij hebben Jesjoea gedood of laten 

doden en daarmee de vloek over zichzelf gehaald. Zij hebben de raad van 

Elohim tegen zichzelf verworpen, dat wil 

zeggen, de zonde tegen de heilige Geest 

gedaan, Lucas 7:30.  De voorliggende 

oorzaak van de geweldadige dood van 

Jesjoea ligt bij de synagoge des satans, de 

duistere machten van de satan binnen het 

jodendom. Het zijn volgens Ez.31:15vv 

steeds dezelfde lieden, die de 

wereldmacht begeren. 

Als achterliggende oorzaak is Gods raad 

aan te wijzen, zoals Petrus uitspreekt in 

Hand.2:23, 3:18, Rom.8:32. Het was 

Jezus Zelf die zei dat Hij Zijn leven vrijwillig zou afleggen, Joh.10:18.  
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Achter het Pascha-complot zijn het satanische machten die een sinister 

spel opvoeren, waardoor zij in feite hun eigen vonnis uitspraken en dat 

van hun zaadlijn. Wij zullen zien wat ze te CERN ervan gaan maken. 

 

De vijandschap tussen de twee zaadlijnen is door Elohim gezet, zie 

Genesis 3:15. Dat houdt in dat alle slangenaanbidders zullen vergaan. De 

uitspraak van Kajafas was waar, zie Johannes 18:14  Kajafas nu was 

degene, die den Joden geraden had, dat het nut was, dat één Mens voor 

het volk stierve.  Jesjoea stierf voor Zijn volk, niet voor het slangenzaad. 

Vandaag de dag zijn het dezelfde satanische machten die zich bundelen -

hoewel satans huis hopeloos verdeeld is- om een laatste poging te 

ondernemen het vrouwenzaad uit te roeien. Wij zijn momenteel op een 

bepaald tijdstip in de geschiedenis aangekomen waarop de techniek 

hoogontwikkeld is en satan ter beschikking staat om zijn Nieuwe Wereld 

Orde door te voeren. Dat is om bang van te worden, mits wij niet zouden 

weten dat Jahweh ons beschermt en volkomen beveiligt.  

   

Pascha = voorbijgang 

Pascha/Pesach betekent voorbijgang. Wie of wat ging er voorbij tijdens 

de 10e plaag in Egypte? Dat was de verderfengel. Alleen waar bloed van 

een lam op de deurposten was gesmeerd daar ging de verderfengel 

voorbij, althans zo wordt ons altijd meegedeeld door de geestelijken. Er 

staat in Exodus 12 echter het volgende:  

 

 12 Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in 

Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten 

oefenen aan al de goden der Egyptenaren, Ik, JHWH! 

29 En het geschiedde ter middernacht, dat JHWH al de eerstgeborenen in 

Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten 

zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis 

was, en alle eerstgeborenen der beesten. 
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Er wordt in Exodus 12 niet over een verderfengel gesproken, maar over 

JHWH zelf die  voorbijging en het gericht uitvoerde. Hoe?  Dat moet 

Nibiru of Planet X zijn geweest die langs trok en een spoor van 

verwoesting achter zich liet, waaraan vooral jonge kinderen ten prooi 

vielen. Zie brochure 927 over Nibiru. 

 

Het blijkt dan ook dat het christelijke Pasen niets te maken heeft met het 

Pascha of Pesach, de voorbijgang van Nibiru. Ook heeft het pascha niets 

te maken met het Babylonische Easter, wat een vruchtbaarheidsfeest is 

voor de hemelkoninging Astarte of Beltane, zie Jeremia 7:18.  Het pascha 

heeft vervolgens ook niets te maken met een sterven en opstaan van de 

mythysche Jezus-figuur. In de oude mythen gaat het om de opwekking 

van de dode Semiramis of Osiris. Het ei waarin Semiramis opgebaard ligt 

breekt zachtjes open en daaruit staat Isthar of Easter op uit haar 

doodslaap. Haar zoon is Tammuz, die men beweende, zie Ezechiel 8:13-

14.  De RK-kerk adopteerde het mystieke ei van Isthar en maakte er een 

opstandingsverhaal van van ene Jezus die in werkelijkheid nooit heeft 

bestaan, maar een mytisch figuur was.  Direct na de lente-equinox  van 

18 tot 22 maart telde men 40 dagen ter ere van de opgestane zon, waarmee 

men zeer blij was dat de zon terugkeerde, en vandaar het carnaval-feest 

dat men vierde.  Het Hebreeuwse woord voor ei is ‘bait’, en Bethel is 

huis Gods, Een ei is een tijdelijk huis voor een kuiken. Wij moeten zorgen 

 



                                                 Is het nu Pascha of Paasfeest?           No.940 

23 

 

dat we een goed onderkomen (huis of bait)  hebben wanneer Nibiru 

onverwachts in een tegengestelde baan langs de aarde zal scheren.  

http://kylegrant76.com/2014/04/20/easter-ishtar/ 
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Peter Gertner Crucifixion Walters.  

Jesus’s crucifixion is probably one of the most familiar images to emerge 

from Christianity. Good Friday, one of the holiest days in the Christian 

calendar, marks the event. But what was crucifixion? And why was Jesus 

killed that way? 

Crucifixion was a Roman method of punishment. Suspended from a large 

cross, a victim would eventually die from asphyxiation or exhaustion – it 

was long, drawn-out, and painful. It was used to publicly humiliate slaves 

and criminals (not always to kill them), and as an execution method was 

usually reserved for individuals of very low status or those whose crime 

was against the state. This is the reason given in the Gospels for Jesus’s 

crucifixion: as King of the Jews, Jesus challenged Roman imperial 

supremacy (Matt 27:37; Mark 15:26; Luke 23:38; John 19:19–22). 

Crucifixion could be carried out in a number of ways. In Christian 

tradition, nailing the limbs to the wood of the cross is assumed, with 

debate centring on whether nails would pierce hands or the more 

structurally sound wrists. But Romans did not always nail crucifixion 

victims to their crosses, and instead sometimes tied them in place with 

rope. In fact, the only archaeological evidence for the practice of nailing 

crucifixion victims is an ankle bone from the tomb of Jehohanan, a man 

executed in the first century CE. 

So was Jesus nailed to the cross? 

Gospel accounts 

Some early Gospels, such as the Gospel of Thomas, don’t include the 

narrative of Jesus’s crucifixion, choosing instead to focus on his teaching. 

But Jesus’s death by crucifixion is one of the things that all four canonical 
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Gospels agree on. Matthew, Mark, Luke, and John, all include the 

crucifixion event in their own slightly different ways. 

None of the Gospels in the New Testament mentions whether Jesus was 

nailed or tied to the cross. However, the Gospel of John reports wounds 

in the risen Jesus’s hands. It is this passage, perhaps, that has led to the 

overwhelming tradition that Jesus’s hands and feet were nailed to the 

cross, rather than tied to it. 

Caravaggio, The Incredulity of Saint Thomas. Wikimedia Commons  

The Gospel of Peter, a non-canonical gospel from the first or second 

century CE, specifically describes in verse 21 how after Jesus had died, 

the nails were removed from his hands. The Gospel of Peter also 

famously includes the cross itself as an active character in the Passion 

narrative. In verses 41-42 the cross speaks, responding with its own voice 

to God: “And they were hearing a voice from the heavens saying, ‘Have 

you made proclamation to the fallen-asleep?’ And an obeisance was 

heard from the cross, ‘Yes.’” Tradition is clearly of paramount 

importance to this text. 

Over the past few years, several people have claimed to have found the 

actual nails with which Jesus was crucified. Each time, biblical scholars 

and archaeologists have rightly pointed out the assumptions and 

misinterpretations of evidence behind these claims. Curiously, this 

fixation on the nails persists, despite the fact that the earliest gospels 

make no mention of Jesus being nailed to the cross. 

Depictions of the crucifixion 

It isn’t surprising that Christians took a while to embrace the image of 

Christ on the cross, given that crucifixion was a humiliating way to die. 

What is surprising is what the earliest image of the crucifixion turns out 

to be. Rather than the devotional icons with which we are familiar – 

pictures that glorify Jesus’s death – this earliest image appears to be some 

late second-century graffiti mocking Christians. 



                                                 Is het nu Pascha of Paasfeest?           No.940 

27 

 

Alexamenos Graffito, Vector traced from 

Ancient Rome in the Light of Recent 

Discoveries (1898) by Rodolfo Lanciani 

Wikimedia Commons  

Called the Alexamenos Graffito, the image 

shows a figure with the head of a donkey on 

a cross with the words: “Alexamenos 

worships his God.” This was apparently a 

common accusation in antiquity, as Minucius 

Felix(Octavius 9.3; 28.7) and Tertullian 

(Apology 16.12) both attest. Since the graffito was clearly not made by a 

Christian, this image suggests that non-Christians were familiar with 

some core elements of Christian belief as early as the second century. 

Gemstones, some used for magical 

purposes, also provide some of our 

earliest depictions of the crucified Jesus. 

This second or third century piece of 

carved jasper depicts a man on a cross 

surrounded by magic words. 

Magical gem. British Museum CC BY-

NC-SA 4.0  

Another very early image of the crucifixion is found carved into the face 

of a carnelian gemstone made into a ring. 

Constanza gemstone with the crucified Christ, surrounded by 12 apostles. 

British Musem CC BY-NC-SA 4.0  

Scholars think that the Constanza gemstone, as it is known, dates from 

the fourth century CE. In this depiction, Jesus’s hands do not appear to 

be nailed to the cross, since they fall naturally, as if he is tied at the wrists. 

Since the evidence from antiquity doesn’t provide a clear answer as to 

whether Jesus was nailed or tied to his cross, it’s tradition that dictates 
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this common depiction. Those who have seen the film The Passion of the 

Christ will recall how much time the director, Mel Gibson, devoted just 

to the act of nailing Jesus onto the cross —- almost five whole minutes. 

The Passion of the Christ.  Given the relative silence on the act of 

crucifixion in the Gospels, this stands out as a graphic expansion. One of 

the only films that does not assume that crucifixion involved nails is 

Monty Python’s Life of Brian, which shows multiple crucifixion victims, 

though not Jesus, tied to their crosses. 

 

 
 

 


