
Silvia, je zou een kei van een vrouw zijn als je dit stuk van mij op je website plaatst.

Dag m’n beste Silvia,                    Kootwijkerbroek 05-12-2012

Dat was even schrikken voor jouw, hoewel ik je mijn geloofsstandpunten reeds drie jaar

geleden tijdens je bezoek aan mij hebt duidelijk gemaakt. Je vriendin was erbij, en ik heb hier

twee getuigen.  We spraken toen over de verzoening met God, waarbij ik je duidelijk maakte

dat het christendom gebouwd is op een axioma, de mythe van de Egyptische god Horus. Ik heb

je verwezen naar de boeken van dr. Tom Harpur "De heidense Christus", Timothy Freeke,

Lauri Fransen "Het evengelie van Isis’, Albert Schweitzer, en bij deze naar het pas verschenen

dikke boek van Francesco Carotta "Was Jezus Caesar?". En ook het boek van dr. Tjeu van de

Berk "Het oude Egypte bakermat van het vroege christendom". 

Ik heb ongeveer twee jaar geleden de volgende vraag gesteld aan enkele theologen en lectoren

van hogescholen en universiteiten, waarna ik de bevestiging ontving dat zij deze spoedig

zouden beantwoorden, maar waarop tot op heden géén antwoord is gegeven.

De vraag is, of er van God uit nog wel sprake kan zijn van vergeving aan ons van zonden,

wanneer er door iemand anders volledig voor de schuld van ons is betaald???  Wanneer jij een

schuld hebt bij een bank, en je kunt deze niet betalen, en ik betaal dan jouw schuld, heeft de

bank dan nog iets aan jouw te vergeven? Nee toch!

Welnu, Jezus zou voor de zonden der mensen hebben betaald met zijn bloedige dood. Dan is

het toch af, en heeft God verder niets te doen. Zou God een aller afschuwelijkst mensenoffer

eisen van een zoon-God,  ter bevrediging van zijn gramschap? Dit, terwijl in Zijn eigen Wet

staat "Gij zult niet doden".   Ergo, God Zelf zou  wél mogen doden, zelfs een eigen zoon, om

daarmee verzoening tot stand te brengen voor schuldige mensen. Is hier dan geen sprake van

een Godsmoord? 

Hieruit blijkt zonneklaar dat het Christendom gebaseerd is op een luchtkasteel. Hoe heel

anders staat het in het Oude Testament, neem Micha 7, wat geen vertekend Godsbeeld te

kennen geeft:

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.

19  Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al

hun zonden in de diepten der zee werpen.

20  Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij onzen vaderen van

oude dagen af gezworen hebt.

Op deze éne ongedeelde God vertrouw ik met mijn gehele hart. 

Ik wil je niets verwijten, maar ben wel teleurgesteld in jouw handels wijze. Hoe hebben wij de

afgelopen 3 jaar toch fijn samengewerkt in vertrouwen, en heb je mij bezocht en geraadpleegd,

en dan ineens dit, als of ik voor jouw een groot geheim verborgen zou hebben gehouden. Nu

zou de aap uit de mouw zijn gekomen. Nee, Silvia, zo gaan echt God-gelovige mensen toch

niet met elkaar om?

Je hebt ruim de tijd gehad om op mijn website www.pentahof.nl rond te zoeken naar wat ik in

de loop der jaren over de fundamentele leerstukken van het christendom heb geschreven. Dan

zou het je zeker opgevallen zijn dat het christendom gebaseerd is op oude zonne-religies, met

name de Egyptische. 

Nogmaals Silvia, het ga je goed, en bedankt voor de vertrouwelijke samenwerking die van

jouw kant abrupt werd verbroken.

Pieter van der Meer Sr.



Bovenstaande brief is naar Silvia geschreven als commentaar op het artikel dat ik haar had

toegezonden, wat u op onderstaande site kunt lezen:

http://boinnk.nl/blog/48150/een-duidelijk-verhaal-maar-de-aap-komt-eindelijk-uit-de-mouw-geen-gelo

of-in-Christus-Jezus-en-daarmee-is-het-voor-ons-definitief-afgedaan/

Ook had ik op het stuk bovenstaande brief als reactie-commentaar geplaatst, maar dat heeft

Silvia niet geaccepteerd. Vandaar dat ik het nu op mijn eigen website plaats.


