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PAUS ZEI DAT JEZUS EEN MYTHE IS
MAAR DAT KAN TOCH NIET WAAR ZIJN?



HEEFT JEZUS ECHT BESTAAN?

Het gaat over de vraag of Jezus echt heeft 
bestaan, dus historisch is, óf dat het gaat om een 
mythe.  Voor velen die echt geloven dat Jezus 
werkelijk heeft geleefd, en dat de verhalen in de 
evangeliën een historisch verslag zouden zijn, is 
het moeilijk te aanvaarden dat het om een mythe 
zou gaan.  Men weet nog wel dat het in het 
Sinterklaas-verhaal om een mythe gaat, maar of 
het in het Jezus-verhaal om een mythe zou gaan, 
is voor velen te veel van het goede. 



DE FEITEN LIEGEN ER NIET OM

Het geloof in een Jezus die echt heeft bestaan 
en voor de zonden der mensen aan God zou 
hebben betaald met zijn eigen bloedige 
kruisdood, zit zo diep in de mensen dat het 
moeilijk te verteren is dat het om een mythe 
zou gaan. 
Zou de paus eindelijk de waarheid spreken?
Dat kan toch niet ?



HOE LEZEN WIJ DE BIJBEL?

Lezen wij de Bijbel als 
een boek vol waar 
gebeurde 
geschiedkundige 
gebeurtenissen? Of als 
een bron van 
informatie waar ook 
verhalen in voorkomen 
die een mythische 
betekenis hebben?
Hoe lezen wij het 
Sinterklaas-verhaal ? 



MYTHEN ZIJN GEEN HISTORISCHE FEITEN



MISLEIDING VAN DE MASSA’S
De gewone bevolking moet dom 
gehouden worden, anders komen de 
kerkelijke misleidingen openbaar en 
kan de clerus (geestelijke stand) wel 
opdoeken.



ONTWAKING



HET DOGMA VAN JEZUS ALS 
MIDDELAAR 

De basis van het christelijke geloof 
valt weg indien Jezus niet voor de 
zonden van anderen zou zijn gedood



IS PLAATSVERVANGING MOGELIJK ?

Ezechiel 18 vers 20 
De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet 

dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader 
zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons; de 
gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn, en 
de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn. 

Hier blijkt dat plaatsvervanging niet mogelijk is.



KRUIS ?



PLAATSVERVANGER VAN CHRISTUS
Geen plaatsvervanger is nodig, ieder mag vrij 
tot JHWH komen, zie Jesaja 55
1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en 
gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja 
komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn 
en melk!
2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor 
hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor 
hetgeen niet verzadigen kan? Hoort 
aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en 
laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.
3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw 
ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig 
verbond maken, en u geven de gewisse 
weldadigheden van David.



DE WORTELS VAN HET CHRISTENDOM

Dr. Tjeu van de Berk:  



KOSMISCHE BETEKENIS

De mythe van Jezus (Sun)  gaat over astronomische gebeurtenissen



DE ZOON OF SUN VAN GOD

Het gaat om de natuur, 
het Boek der Natuur, dat 
als enige  ‘boek’ 
geschreven is met de 
vinger Gods en niet kan 
liegen.  De zon is daarin 
ons midden, de 
levengever.  Het gaat om 
de astronomische feiten 
die in mythische vorm 
aan ons zijn 
overgeleverd.

De 12 discipelen, 12 stammen Israels en 12 
dierenriemtekens



ONZE 12 
DISCIPELEN

De 12 discipelen en 
12 stammen Israels
als 12 edelstenen 
van de Borstlap in 
onze hersenen 
aanwezig, is het 
Nieuwe Jeruzalem
12 hersenzenuwen



GEBOORTEDAG DER ZON

De zonnewenden zijn astronomische 
feiten, waarbij de winterzonnewende 
de dood van de zon op 21 december 
aangeeft en de geboorte of 
opstanding van de zon na drie 
nachten en drie dagen plaatsheeft.
Daar heeft men het christelijke 
kerstfeest van gemaakt.



VELE VERLOSSERS



MEDE-VERLOSSERESSEN



DOOD EN OPSTANDING DER ZON



DE DOOD VAN DE ZONNEGOD 



WINTER-ZONNEWENDE



JEZUS ALS ZONNEGOD



ZONGODEN



ISLAM



BABYLON



HORUS



WIJN IS GEVAARLIJK



DE GROTEN DER AARDE



DE WET DER 10 GEBODEN



MOZES 



JEZUS



DE ELECTRA-GODEN



KERSTFEEST VERBOD

Ook in Engeland/Schotland was 
het vieren van kerst een tijd lang 
verboden.  



DOOD EN OPSTANDING DER GODEN



DE KONINGIN DES HEMELS



HET PAASFEEST



HET GODDELIJKE KIND



DE HOEKSTEEN



JOSEPHUS ALS MYTHEMAKER



OVEREENKOMSTEN



TRADITIES



ZONNEWENDEN



MAAGDELIJKE MOEDER



MARIA http://www.masters-table.org/pagan/sun2.htm



DRIE GODINNEN



OVEREENKOMSTEN



HORUS OPSTANDING

Wat bewijst een leeg graf?  NIets



RELIGIE



KERSTFEEST
Sterfdatum van de zon en 
geboortedatum van de herrezen 
zon, van 21 – 25 december



SATURNALIA

Saturnalia is de naam die de Romeinen gaven 
aan de zonnewende 21 december elk jaar, dit 
ter ere van de god Saturnus



GELIJKENIS



ZONNEDIENSTEN



WONDEREN ?
Wonderen zijn onverklaarbare gebeurtenissen. Dat 
komt de geestelijke goed te pas, want wonderen 
zouden daarmee naar de Godheid wijzen.

Wikipedia: De rationalistische en pantheïstische
filosoof Baruch Spinoza stelt in zijn Tractatus
theologico-politicus dat wonderen niet bestaan: 
bovennatuurlijk ingrijpen is immers niet mogelijk, 
omdat uitzonderingen op de natuurwetten
onmogelijk zijn. De gebeurtenissen waarvan 
sommige mensen menen dat ze te wonderlijk zijn 
om natuurlijk te zijn, zijn volgens hem enkelvoudige 
instantiaties van natuurwetten. Ze doen zich (in 
eerste instantie) maar eenmaal voor en lijken 
daarom een uitzondering op de natuurlijke orde, 
maar zijn per principale verklaarbaar. 



OPSTANDING
Misvattingen over de opstanding
Mythe: Met de opstanding worden lichaam en ziel herenigd.
Feit: De Bijbel leert dat de ziel de hele persoon is, niet een 
afzonderlijk deel dat na de dood voortleeft (Genesis 2:7;
Ezechiël 18:4). Iemand die een opstanding krijgt, wordt niet 
herenigd met zijn ziel; hij wordt als een levende ziel 
herschapen.



KRUISIGING

Het meest lugubere en afgrijselijke symbool 
van het christendom is de crucifix, een lijk 
hangend aan een kruis. Hoe heeft men het 
kunnen bedenken ?



BLOED 

Bloed is ons levenssap, is een goede geleider



KRUISDOOD



HEMELVAART



MITHRAS



KERKVADERS

De kerkvaders –met name Augustinus- leerden de 
twee rijken, hemel en hel. 



ZONNEGOD



OVER DE BIJBEL



OORSPRONG VAN HET CHRISTENDOM



CHRISTENDOM = ZONVERERING



EÉN WERELDRELIGIE


