“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Zonnebrand
Deel 1
“Anderen, met meer respect voor goede manieren, we moeten het toegeven, gaan ervan uit dat de zon de
God is van de Christenen, omdat het een algemeen bekend feit is dat we naar het oosten bidden, of
omdat we de zondag tot feestdag hebben gemaakt.”
(Tertullianus [155-225 NC], Ad Nationes i 13, in De Ante-Nicea Vaderen, deel III, blz 123)
INTRODUCTIE

Als dit de eerste keer is dat je je in dit onderwerp verdiept, dan moedigen we je aan om deze video te
bekijken met een 'onderzoek alles'- instelling ten aanzien van Kerst en Pasen.
Deze boodschap kan confronterend zijn omdat we gehecht zijn aan tradities en er veel emoties mee
gepaard gaan. Het kan zijn dat onze emoties in conflict komen met de wens om te zoeken naar de
waarheid en die in ons leven toe te passen.
Velen van ons hebben fijne herinneringen aan deze feesttijden en -tradities. We zeggen daarom niet dat
het simpel is om de conclusies uit deze studie te accepteren.
Veel families brengen juist in deze dagen een gezellige waardevolle tijd met elkaar door, en dat is van
groot belang. Het is -zonder twijfel- een moeilijke en ongemakkelijke uitdaging om deze dagen te
onderzoeken... Er zullen veel dingen worden gezegd die we niet willen horen... Er was een tijd dat ook
wij dit niet wilden horen. We moeten deze dingen echter dapper, uit geloof, aanpakken...
Spreuken 28:1
Goddelozen vluchten terwijl er geen vervolger is, maar een rechtvaardige heeft zelfvertrouwen
als een jonge leeuw.
Vlucht alsjeblieft niet weg voor deze boodschap, maar bestudeer en onderzoek het om voor jezelf te
bepalen of deze dingen waar zijn.

We moeten kordaat zijn, ondanks ons ongemak. Van veel dingen zou je wensen dat ze niet waar zijn. Je
zou zelfs in de verleiding kunnen komen om de historische en Bijbelse feiten in dit onderwijs af te
wijzen. Je denkt misschien bij jezelf: 'God kent mijn hart...’ … En we begrijpen die gedachte volkomen.
We zijn zelf ook op dat punt geweest. Maar we willen je aan- en bemoedigen om niet in de val te
trappen door te zeggen dat ons hart ons kan leiden in Zijn Woord. Ons hart kan alleen beslissen wat juist
is in onze eigen ogen.
Vergeet niet wat Hij erover zegt:...
Jeremia 17:9
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Willen we echt ons eigen hart volgen, dat slecht is? Of willen we Gods hart volgen? Het is Gods hart dat
ons leidt in het Woord. Het Woord komt rechtstreeks uit Gods hart. Is dat niet waar ons geloof om zou
moeten gaan? Moeten we ons niet consequent vormen naar Zijn beeld, en niet naar het beeld van de
wereld? Niet wat wij voor onszelf willen, maar wat Hij voor ons wil?
Het beeld van God wordt geschetst in het Woord…
Daarom zullen we daar onze focus op leggen. We zullen vanuit de Bijbel Gods perspectief laten zien en
die tegenover de tradities en geschiedenis van Kerst en Pasen stellen. We doen onze uiterste best om bij
de feiten te blijven. Soms worden over dit onderwerp denkbeeldige problemen aangedragen die in elk
aspect van het christelijk geloof verborgen zijn. We willen ontdekken wat God wil, niet wat we zelf
willen. We geven meteen toe dat Kerst en Pasen warme en gelukkige gevoelens kunnen oproepen. Maar
wat is belangrijker? Wat het voor ONS betekent of wat het voor GOD, onze Schepper betekent? Moet
het op onze manier, of op zijn manier? Dat is de vraag die we willen beantwoorden.
Tijdens deze studie ga je wellicht uit van je persoonlijke visie op Kerst en Pasen. Dat is echter niet onze
focus. Wij richten ons op Gods perspectief op Kerst en Pasen, volgens Zijn eigen Woord. We zullen
grenzen aangeven en je zult zelf je keuze moeten maken;
Het is aan jou of je Gods perspectief of een tegenovergesteld perspectief wilt aannemen. Tijdens deze
studie willen we ons alleen richten op de Bijbel en op historische feiten. Materiaal dat u zelf kunt
onderzoeken om te bepalen of deze dingen waar zijn. Voordat we beginnen met het uitpluizen en
onderzoeken van de tradities rondom Kerst en Pasen, noemen we enkele Bijbelse principes;
In Maleachi leren we dat de HEER niet verandert.
Maleachi 3:6
Want Ik, JHWH [Jahweh] ben niet veranderd.
JHWH [Jahweh] zegt dat HIJ niet is veranderd in de context van een aantal dingen waar Hij een
gruwelijke hekel aan heeft. Dingen die Hij niet voor ons wil. En toch spaarde Hij Israël steeds weer,
ondanks hun overtredingen. Dat kun je in het voorgaande vers lezen.
Dit betekent dat God altijd een hekel heeft aan tovenaars, overspelers, leugenaars, en onderdrukkers. Hij
benoemt al deze zonden in het voorgaande vers.

Een simpel voorbeeld; als God zegt dat Hij een hekel heeft aan Franse frietjes dan heeft Hij daar
ALTIJD een hekel aan. Hij is niet wispelturig en verandert niet van mening. We realiseren ons dat het
een belachelijk voorbeeld is, maar het punt is gemaakt; God is onveranderlijk! Als Hij zegt dat Hij
ergens een hekel aan heeft dan verandert Hij nooit van gedachten en besluit nooit om het toch leuk te
vinden of andersom. Hij is absoluut niet wispelturig, Hij weet wat Hij wel of niet wil en leuk vindt.
Daarom moeten we ons het volgende afvragen. Wie van ons weet waar Hij van houdt en waar Hij een
hekel aan heeft? We hebben een HELE Bijbel waarin we dat kunnen lezen. Maar maakt het ons wat uit?
Zou het ons wat moeten uitmaken?
Als Johannes (1:1) gelijk had, dan is God het Woord... Als je God beter wilt leren kennen, dan zul je je
moeten verdiepen in… het Woord. Zo eenvoudig is het. Als God niet kán en zal veranderen en als Hij
het Woord is, en het Woord God is, dan is er niets veranderd in het Woord. Dan is het allemaal net zo
waar als het altijd is geweest. Zijn karakter definieert de dingen waar Hij van houdt, en waar Hij niet van
houdt en deze dingen zullen nooit veranderen. En als Hij ons vertelt waar Hij van houdt, en waar Hij niet
van houdt zou dat ons dan niets kunnen schelen? Hij is consequent en onveranderlijk in de dingen waar
Hij al dan niet van houdt. Om het nog scherper te stellen: Maakt het ons eigenlijk wat uit wat God
belangrijk vindt? Moet alles om ons draaien, of juist om Hem?
Uiteraard is het heel makkelijk om het juiste antwoord te geven op die vraag…We weten het goede
antwoord allemaal, maar leven we er ook naar? Willen we echt naar dat juiste antwoord leven?
We benadrukken zo vaak dat het allemaal gaat om de relatie die we hebben met de Vader. Hoe vaak
hebben we niet gehoord dat er gezegd werd, of misschien zelf gezegd, dat het allemaal gaat om die
relatie. Als dat waar is, dan zouden we interesse moeten hebben in de dingen waar Hij wel en niet van
houdt en hoeven we ons nooit zorgen te maken dat die dingen zijn veranderd. Hij heeft ons immers
verteld dat Hij niet verandert. Draait het daar niet allemaal om in een relatie? Dat je de andere persoon
beter leert kennen en rekening met die ander houdt? Met waar hij van houdt, en waar hij niet van houdt?
Met dat in gedachten wil ik een aantal dingen benoemen die God in Zijn onveranderlijke Woord heeft
gesproken…
Deuteronomium 12:30
Wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde
valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden
gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U MAG ten aanzien van de HEERE, uw God, NIET
DOEN ZOALS ZIJ!
Jeremia 10:2
Zo zegt JHWH: U MAG u de weg van de heidenvolken NIET AANLEREN.
Deuteronomium 12:4
U MAG ten aanzien van de HEERE, uw God, NIET DOEN ZOALS ZIJ.
JHWH zegt ons duidelijk dat Hij er niet van houdt om aanbeden te worden op de manier waarop de
heidenen hun zonnegoden aanbidden. Dat klinkt volkomen logisch. Stel je voor dat je geliefde met jou
omgaat zoals hij met zijn vorige relaties omging, in plaats van de manier waarop jij graag wilt dat hij

met je omgaat. Daarmee maakt hij geen goede beurt … Dat is hetzelfde als wat JHWH hier tegen ons
zegt
Deuteronomium 12:4
U MAG tegenover de HEERE, uw God, NIET ZO DOEN ALS ZIJ!
Denken we dat JHWH -die onveranderlijk is- hier toch is veranderd? Houdt hij er echt niet van? Of was
Hij toen in de war en dacht hij er beter over na, waarna Hij besloot dat Hij het wel goed vond om op de
manier van de zonnegod-aanbidders aanbeden te worden?
Dat lijkt me niet. Dus wat als het aanbidden van God met Kerst en Pasen eigenlijk hetzelfde is als het
aanbidden van God op de manier van de zonnegod-aanbidders? Zou dat erg zijn? Zou het ons iets
kunnen schelen? En nog belangrijker… zou het Hem iets kunnen schelen?
Misschien denk je bij jezelf: 'Eigenlijk zou het mij niet zoveel uitmaken… Dat is voorbij. De feestdagen
gaan daar niet mee over. Die feesten zijn christelijk geworden en veranderd. Het is volstrekt normaal dat
wij er zo tegenaan kijken. Dat is hoe ons hart spreekt…
Maar weet je nog wat er in Jeremia 17:9 stond?
Jeremia 17:9
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?
Als iemand zegt: 'Ik volg mijn hart’, dan zou je moeten schrikken van wat hij zojuist heeft gezegd. Het is
onbelangrijk of het óns iets kan schelen. Wat uitmaakt is of het degene met wie we een relatie hebben
wat kan schelen. Zou jij tegen je echtgenoot zeggen: "Het maakt mij niet uit, dus waarom zou het jou
wat uitmaken?"
Waarom zou je dat dan wel tegen God, onze Schepper, zeggen? Waarom zouden we onze mening geven
terwijl onze aanbidding voor Hém is? We willen een persoonlijke relatie met onze Schepper. Laten we
dan persoonlijk worden!
Laten we graven en ons best doen om te ontdekken waar Hij wel EN niet van houdt. Laten we
vervolgens op de juiste manier reageren door ernaar te leven. Laten we onze daden in overeenstemming
brengen met wat Hij goed vindt voor ons. Laten we even niet bezig zijn met wat voor ons waar en leuk
is, maar ons richten op het liefhebben van Hém en niet van onszelf.
Vergeet niet dat als JHWH ergens vroeger niet van hield, Hij absoluut zeker weet dat Hij er nu ook niet
van houdt. God zei zelf in Zijn woord dat Hij niet verandert in de dingen waar hij wel en niet van houdt.
Hij keurt de aanbiddings-tradities voor de zonnegoden in aangepaste vorm, heus niet opeens goed. Als
we dus kijken naar aspecten van Kerst en Pasen die in de zonnegod-aanbidding werden gebruikt, dan
zegt God in Zijn Woord dat Hij daar niet van houdt.
We gaan onderzoeken of Kerst en Pasen heidense wortels hebben en verwant zijn met de zonnegodcultus. Dat doen we vanuit onze relatie met de Schepper. Daarom zou het ons moeten uitmaken wat Hij
vindt, boven wat wíj (leuk) vinden of willen.

Als het ons iets kan schelen waar onze Vader al dan niet van houdt, dan moeten we deze dingen
onderzoeken. Het gaat allemaal om onze relatie met Hem! Daarin gaat het er niet om waar wij blij van
worden, maar waar Híj blij van wordt.
Jezus, zijn Hebreeuwse naam is Jesjoea, was bezig met de dingen waarvan Zijn Vader hield. Jesjoea
sprak alleen de woorden die Hij van Zijn Vader had gehoord en volgde alleen Zijn Vader.
Johannes 4: 23-24
Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in
geest en WAARHEID. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus
wie hem aanbidt, MOET DAT DOEN IN GEEST EN IN WAARHEID.
Onze aanbidding moet niet alleen uit de geest en uit het hart zijn, maar ook gebaseerd zijn op de
waarheid. Dus als er een aspect is in Kerst of Pasen dat niet gebaseerd is op waarheid, dan is het
problematisch om het in overeenstemming te brengen met wat de Vader van ons vraagt. We weten niet
alleen hoe Hij niet wil worden aanbeden -op de manier van de zonnegod-cultus- maar Hij heeft ons
door Zijn Zoon Jesjoea laten weten, hoe Hij het WEL GRAAG hebben wil.
Volgens onze Messias moeten we aanbidden in GEEST en WAARHEID. (Niet in Geest en onwaarheid.)
Want dat is waar de Vader naar zoekt en dat is hoe Hij het wil. Dus… is dat wat wij willen? Waarheid?
Aanbidden in waarheid?
Dan moeten we ons afvragen: "Zijn tradities uit de zonnegod-cultus waarheid of onwaarheid?" Als we
werkelijk een relatie willen hebben met onze Schepper… Als het ons écht iets kan schelen wat Hij
ergens van vindt, als het ons écht iets kan schelen hoeveel Hij van ons houdt… Dan lijkt het ons goed
dat we ons met Hem bezig gaan houden. Laten we Hem dienen en aanbidden in waarheid en alleen in
waarheid.
Hier beginnen we met alles onderzoeken. Ook de dingen waarbij we ons ongemakkelijk voelen. De
meesten van ons zijn opgegroeid in een cultuur waarin Kerst en Pasen volkomen normaal zijn, in het
bijzonder in het christelijke geloof. Maar zoals Paulus terecht zegt:
1 Thessalonicenzen 5:21
Onderzoek alles en behoud alleen het goede.
Laten we alles dus gaan onderzoeken en bepalen of Kerst en Pasen goed zijn.
Het belangrijkste dat we dus moeten onderzoeken ten aanzien van Kerst en Pasen is hoe God aangeeft
dat Hij NIET aanbeden wil worden, en hoe God aangeeft dat Hij WEL aanbeden wil worden
1. We moeten bepalen of Kerst en Pasen geworteld zijn in de tradities en feestdagen van de
zonnegod-cultus. Als dat zo is, dan zegt JHWH (die nooit verandert) dat Hij die dingen haat en
bepleit Hij meerdere keren dat Hij zo niet wil worden aanbeden.
2. We moeten bepalen of Kerst en Pasen gebaseerd zijn op dingen die niet waar zijn, maar in plaats
daarvan bedrieglijk. Want er is ons verteld dat de Vader ernaar verlangt om te worden aanbeden
in Geest en in waarheid en we moeten dat respecteren.

We gaan niet vertellen wat Kerst en Pasen voor ons (of jou) betekenen, maar wat die feesten voor God
betekenen. Niet onze weg, maar Zijn weg. Wat wij ervan vinden is niet belangrijk. Het maakt echt niet
uit wat jij ervan vindt. HET ENIGE DAT TELT is wat God ervan vindt.
We hebben je gewaarschuwd dat dit onderwijs pittig zou worden en dat je in de verleiding zou kunnen
komen om ervoor weg te lopen. We willen je echter gewoon aanmoedigen om je geloof te onderzoeken.
Het ECHT te onderzoeken, en je te richten op het bouwen van een intieme relatie met Degene die, meer
dan wat dan ook, van je houdt. Degene die je heeft geschapen, en ons van onszelf heeft gered en van
onze zonde. Vanuit Zijn liefde geeft hij ons genade, en het enige dat hij vraagt is dat wij hem
gehoorzamen.
1 Johannes 5:3
"Want DIT IS DE LIEFDE TOT God dat wij Zijn GEBODEN IN ACHT NEMEN en Zijn
geboden zijn geen zware last"
Misschien begin je je af te vragen of je je visie ten aanzien van Kerst en Pasen misschien moet
veranderen, omdat God wil dat we Hem aanbidden in waarheid en omdat Hij zegt dat Hij niet wil
worden aanbeden op de manier waarop de zonnegoden worden aanbeden.... Wees daar dan gerust over.
Zijn geboden zijn geen zware last. Zijn Wet, geboden, en instructies; de dingen die Hij wil dat we doen.
DAT IS VRIJHEID, werkelijke vrijheid van de wegen van deze wereld en vrijheid in Zijn wegen.
Psalm 119:44-45
Dan zal ik steeds Uw WET in acht nemen, voor eeuwig en dan zal ik altijd in VRIJHEID
wandelen, omdat ik Uw bevelen gezocht heb.
Je hebt misschien het gevoel dat je hele wereld in elkaar gaat storten. Maar bedenk dat, ondanks dat het
pijnlijk is, het een goed iets is. Wij hebben ook op dat punt gestaan. Er is vrijheid in waarheid.
Johannes 8:32
…En u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.
Daarom moeten we Kerst en Pasen vergelijken met de zonnegod-cultus van weleer. En we moeten
bepalen of het aanbidden van God door middel van Kerst en Pasen aanbidding is in waarheid of in
onwaarheid.
Nu we weten wat we moeten doen, ziet het vervolg van deze studie er als volgt uit:
1. We zullen de moderne visie van geleerden ten aanzien van Kerst en Pasen onderzoeken.
2. Daarna gaan we dieper in op de huidige verantwoording voor de viering van Kerst en Pasen en
we toetsen dat aan Zijn Woord.
3. Dan willen we het antwoord vinden op de vraag: 'Hoe heeft dat kunnen gebeuren?' Om die vraag
te beantwoorden moeten we een heel eind terug in de tijd tot aan Nimrod en de Babyloniërs. We
duiken de geschiedenis in. De Chaldeeën aanbaden de zonnegod. Net als de Assyriërs, de
Babyloniërs, de Medo-Perzen, de Grieken en de Romeinen. Zij waren allemaal zonnegodaanbidders. We zullen ontdekken hoe, wanneer en waarom hun tradities het christelijke geloof
binnendrongen.

4. Daarna gaan we dieper in op een aantal tradities die we kennen in de viering van Kerst en Pasen.
We zullen vragen stellen die je misschien nog nooit hebt gesteld: ‘Waarom verven we eieren met
Pasen, en waar komt de naam Pasen (eng. Easter) vandaan? Wat heeft de paashaas ermee te
maken? Waar komen de kerstman, de kerstboom en cadeautjes geven vandaan? We zullen laten
zien waar deze aloude tradities vandaan komen en hoe ze deel werden van ons leven. Allemaal
onder het mom van aanbidding van onze Schepper’
5. En tot slot zullen we de feestdagen bespreken die God daadwerkelijk aan ons heeft gegeven…
Feesten die velen zijn vergeten. Feest- en gedenkdagen die zijn gegeven om onze relatie met
Hem tot een nieuwe hoogte van vreugde en aanbidding te brengen. Hoogtijden die we kregen
van onze Vader en die allemaal draaien om onze Messias.
Laten we daarom beginnen om al deze dingen te onderzoeken ten aanzien van Kerst en Pasen. Het is
'grappig' hoe de dingen door de jaren heen veranderen. Geloof het of niet, maar toen de Verenigde
Staten nog maar net bestonden, was het vieren van Kerst verboden. Kerst werd verbannen uit Amerika,
niet door 'vrijheids-organisaties' maar door christenen.
Verbazingwekkend, niet? Stel je voor dat je Kerst vandaag de dag zou willen verbieden. Belangrijke
winkelketens zouden dat zeker niet tolereren. Ook de meeste christenen zouden daar niet achter staan.
“Kerst was ooit verboden in Boston. De Puriteinen verboden de viering van Kerst omdat het een
heidens feest was… De Episcopalen waren de eersten in Boston die het feest gingen vieren. Ze
werden daarin gevolgd door een toenemend aantal jonge mensen die in de achttiende eeuw
vrolijke galafeesten organiseerden. Maar niet eerder dan 1856 erkende de wetgevende macht dat
ze de strijd aan het verliezen waren. Dus gaven ze het op, en werd Kerst een wettelijk
vastgestelde feestdag.” (de Phoenix Gazette van 22 december 1967)
Is dat niet interessant?
Hadden de vroege Amerikaanse christenen gelijk of waren ze simpelweg onvoldoende geïnformeerd of
misleid, en zijn wij sindsdien op de goede weg terecht gekomen?
De meesten kennen Charles Spurgeon. Zijn invloed op het christelijke geloof is bij velen bekend. Hij
heeft meer doctrines geformuleerd dan menigeen in de geschiedenis. We zeggen niet dat we het eens
zijn met alles wat Spurgeon heeft verkondigd. We merken alleen maar op dat deze man van grote
invloed was op de christelijke doctrines ten aanzien van een groot aantal onderwerpen. Maar aan zijn
visie op Kerst is maar weinig ruchtbaarheid gegeven. De meesten realiseren zich niet wat hij onderwees
aangaande Kerst:
"We hebben geen bijgeloof ten aanzien van tijden en seizoenen en we geloven zeker niet in de
kerkelijke viering die Kerst wordt genoemd. Ten eerste omdat we in ieder geval niet in de
(katholieke) mis geloven maar daar een afschuw van hebben of er nu in het Latijn of in het
Engels wordt gesproken of gezongen. Ten tweede omdat we geen Schriftuurlijke verantwoording
vinden ten aanzien van het vieren van de geboortedag van de Redder. En dientengevolge is de
viering dus bijgeloof omdat die niet is gebaseerd op goddelijke autoriteit."
(Preek van Charles Spurgeon op 24 december 1871)

“Als aangetoond kan worden dat het vieren van Kerst, Pinksteren en andere Rooms-Katholieke
feesten ooit is ingesteld op goddelijk gezag zullen we ons daaraan houden, tot die tijd is het onze
plicht om deze tradities af te wijzen en ons te houden aan de instellingen van de Heer. We vragen
ons ten aanzien van elke gewoonte en traditie af; "Is dit een Wet van de God van Jakob", zo niet,
dan is het van geen enkel belang voor ons die wandelen in de christelijke vrijheid.”
(Charles Spurgeons schatkist van David Psalm 81:4)
De tijden zijn duidelijk veranderd. De meeste voorgangers zouden het niet durven om zo over Kerst te
spreken als Spurgeon deed. Ze zouden al hun gemeenteleden kwijtraken… Is dat een goede reden om de
waarheid niet uit te spreken? Het lijkt erop dat Kerst en Pasen wereldwijd van groot belang zijn. En
velen die deze dagen vieren hangen het christelijk geloof niet eens aan. Dus hoe zit het?
Sinds wanneer houdt de wereld zich bezig met de dingen van God?
Sinds wanneer houdt de wereld zich bezig met Bijbelse dingen?
Waarom is de wereld zo enthousiast over Kerst en Pasen?
Spurgeon onderzocht de geschiedenis van de Rooms Katholieke Kerk en verklaarde die instelling tot
voertuig waarop de heidense rituelen en -tradities van de zonnegod-cultus binnen het Lichaam van de
Messias waren verspreid. En nu weten we waarom de wereld zo vol is van deze feestdagen. Want de
wereld heeft geen interesse in de dingen van God. Dat is natuurlijk niet in het voordeel van Kerst en
Pasen. De wereld houdt namelijk van die dagen. De dingen van God worden gehaat, terwijl Kerst en
Pasen geliefd zijn. Heb je je dat ooit gerealiseerd? Maak het sommetje maar eens… Maar waarom?
Zoals we eerder al vermelden, zullen we aan de hand van de geschiedenis gedetailleerd laten zien hoe,
wanneer en waarom deze dingen zijn gebeurd. Maar we beginnen bij onszelf. Hoe weten we dat Kerst en
Pasen wortelen in de aanbidding en tradities van de zonnegod-cultus? Hoe kijken hedendaagse geleerden
naar de oorsprong van Kerst en Pasen? Hier begint het interessant te worden.
Hoewel er honderden bronnen en bronverwijzingen zijn om uit te kiezen hebben we vanwege tijdsduur
gekozen voor een beperkt aantal citaten uit encyclopedieën en van christelijke geleerden die zich hebben
verdiept in de oorsprong van Kerst en Pasen. Deze dingen kunnen worden nagekeken door degenen die
het interessant vinden om alles zelf te onderzoeken.
We hebben ontdekt dat Kerst en Pasen vrijwel zonder enige twijfel geworteld zijn in valse heidense,
zonnegodtradities. Ze zijn niet gebaseerd op de waarheid, terwijl God heeft gezegd dat we Hem in
waarheid moeten aanbidden. Wat wij hebben gevonden is niet alleen een seculier, academisch
onderzoek waarin we bewijzen aandragen die zonder twijfel waar zijn... maar zelfs de meeste
prominente christelijke geleerden hebben geen weerwoord tegen de oorsprong en aard van Kerst en
Pasen.
Laten we gaan lezen. We beginnen met een van de meest dominante christelijke bronnen: 'Zondervan'.
“Geleidelijk is een aantal gebruiken, die gangbaar waren bij de volken waar het christendom
werd geïntroduceerd, overgenomen en gecombineerd met de religieuze ceremonies rondom

Kerst. De assimilatie van deze praktijken was over het algemeen deel van christelijke pogingen
om de heidense praktijken te veranderen en over te nemen.
Het feest Saturnalia bijvoorbeeld werd in het vroege Rome gedurende zeven dagen gevierd van
17 tot 24 december en werd gekenmerkt door vreugde, het geven van cadeautjes aan kinderen en
andere vormen van vermaak. Geleidelijk vervingen de vroege christenen het heidense feest door
de viering van Kerst; maar veel tradities die bij de oorspronkelijke viering hoorden werden
overgenomen en zijn tot op de dag van vandaag onderdeel van de viering van Kerst. Andere
VOLKEN, de Scandinaviërs, Germanen, Fransen, Engelsen en anderen hebben ook hun sporen
achtergelaten...” (Zondervan Geïllustreerde Encyclopedie van de Bijbel)
Misschien komt dit vers nu op in je gedachten:
Jeremia 10:2
Zo zegt JHWH, u mag de weg van de heidenvolkeren niet aanleren.
Ten aanzien van de genoemde aloude elementen zegt de Christelijke Encyclopedie:
Verscheidene symbolische elementen van de heidense viering, zoals het aansteken van kaarsen
altijd groen blijvende decoraties en het geven van cadeautjes, werden in de christelijke kerken
overgenomen. Toen het christendom zich later verspreidde over noordelijk Europa werden de
gebruiken van Keltische, Teutonische en Slavische winterfeesten zoals mistletoe, de kerstboom,
vreugdevuren en vergelijkbare gebruiken overgenomen. (Bron: De Christelijke Encyclopedie)
Het geven van cadeaus was een Romeins gebruik terwijl de Joel-boom en het houtblok voor op
het kerstvuur overblijfselen zijn van de oude Teutonische natuurgodsdienst. Geleidelijk aan ging
het meer en meer om louter feestvreugde. Het gebruik werd in 1555 verboden middels een
verordening van het Parlement; En de Reformatie verfijnde de Kerst viering door christelijke
elementen te benadrukken.(Ungers Bijbels Woordenboek)
Dus in eerste instantie was Kerst verboden vanwege de herinnering aan de zonnegod-aanbidding totdat
we de tradities van de zonnegod-cultus "kerstenden".
"Het vieren van 25 december (als een christelijk feest) stamt uit de vierde eeuw en is te wijten
aan de assimilatie van het feest ter ere van Mithras: de geboorte van de Zon." (Algemene Wereld
Encyclopedie deel 3)
Nu weet je waarom 25 december als datum werd uitgekozen... Niet omdat de Messias op die dag werd
geboren, maar omdat de zonnegod Mithras op die dag werd geboren. Er is wezenlijk bewijs dat Jesjoea
niet in december is geboren maar in de herfst. Waarschijnlijk tijdens het Loofhuttenfeest.
Tenslotte realiseren we ons dat de Katholieke Kerk het vieren van de heidense zonnegod-praktijken niet
kon tegenhouden. Daarom namen ze de gebruiken helemaal over onder het mom van 'Je kunt je vijanden
maar beter te vriend houden.'
Laten we verdergaan...

De overgang van feesten die de geboorte van de zonnegod herdachten naar de viering van de
ogenschijnlijke geboorte van de Zoon van God gebeurde ergens in de vierde eeuw. Omdat de
kerk niet in staat was om de heidense viering van Saturnalia uit te roeien, besloot de kerk van
Rome rond 336 na Christus het feest van de geboorte als kerkelijke feestdag vast te stellen.
(James Taylor, "Kerst Nieuw Internationaal Woordenboek van de Christelijke Kerk")
Christelijke geleerden maken er geen geheim van dat we weten hoe de gebruiken en tradities die bij de
verering van de zonnegod hoorden, onderdeel werden van het christelijke geloof en ze ontkennen dat
niet.
Veel gebruiken die worden geassocieerd met Kerst vinden hun oorsprong in heidense vieringen.
Cadeaus, buitensporige vreugde en ontsteken van kaarsen hebben allemaal hun tegenhanger in
het Romeinse Saturnalia. Het gebruik van bomen voert terug naar het heidense Scandinavische
feest ter ere van Joel.(James Taylor, Kerst in het Nieuwe Internationale Woordenboek van de
Christelijke Kerk)
“Ter gelegenheid van het Romeinse Nieuwjaar (1 januari) werden de huizen versierd met groen
en lichten, ook kregen kinderen en de armen cadeaus. Aan deze gewoonten werden de
Germaanse en Keltische Joel-gebruiken toegevoegd. Eten en goed gezelschap, het hout voor op
het Joel-vuur en Joel-taarten, sparrengroen, cadeaus en kaarten het waren allemaal
ingrediënten die aan de verschillende aspecten van het feestseizoen herinnerden. Vuur en licht,
symbolen van warmte en eeuwig leven, zijn altijd geassocieerd met heidense en christelijke
Midwinterfeesten.” (Encyclopedia Britannica)
“25 december, de geboortedag van Mithras, de Iraanse god van het licht en de dag gewijd aan
de onoverwinnelijke zon evenals de dag na Saturnalia, werden overgenomen door de RoomsKatholieke Kerk en 'Kerst', de geboorte van Christus, genoemd, om als tegenhanger te kunnen
fungeren voor genoemde feesten.” (New Encyclopedia Britannica)
“Kerst werd volgens veel bronnen gedurende de eerste vier eeuwen van de christelijke kerk niet
gevierd, omdat het een algemeen christelijk gebruik was om niet de geboorte, maar de dood te
gedenken van bijzondere personen (bijvoorbeeld Goede Vrijdag… het sterven van Christus)”.
”Ter gelegenheid van deze gebeurtenis werd dan ook een "christelijke" feestdag bedacht: zo
werd de geboorte van Jezus in de vierde eeuw ingesteld. In de vijfde eeuw verordende de
Westerse Kerk dat de geboorte voor altijd als feestdag moest worden gevierd op de dag van het
oude Romeinse feest van de geboorte van de zon omdat de exacte datum van de geboortedag van
Christus niet bekend was.(Encyclopedia Americana)
"Het idee om groenblijvende planten te gebruiken met Kerst werd in Engeland overgenomen van
Noord-Europese godsdiensten. Kelten en Teutonen vereerden deze planten tijdens hun
winterzonnewendefeesten als symbolen voor het eeuwige leven. De Druïden schreven in het
bijzonder aan de mistletoe magische krachten toe.”(Encyclopedia Americana internationale
versie)
“Het Romeinse winterzonnewendefeest werd gevierd op 25 december. De Keltische en
Germaanse stammen hielden het seizoen al vanaf vroege tijden in ere. De Noormannen

geloofden dat hun godheden daadwerkelijk aanwezig waren en vereerden hen van 25 december
tot en met 6 januari.”(Everyman's Encyclopedia)
“Zodoende verving het christendom een heidens feest door een christelijk feest, terwijl dezelfde
symboliek werd gehandhaafd. De geboortedag van Christus komt overeen met de geboorte van
een nieuw jaar. Veel heidense gebruiken werden onderdeel van de Kerstvieringen”.(New
Standard Encyclopedia)
“Bij de heidense vieringen op 25 december hoorden feesten, danspartijen, versieringen van
groene takken, vreugdevuren, en cadeaus. Toen het feest werd gekerstend werden de gebruiken
behouden, terwijl er een christelijke betekenis aan de gebruiken werd gegeven.” (Encyclopedia
International)
Dagen ter ere van de zonnegod werden door er een christelijke stempel op te drukken zogenaamd iets
goeds…
“Het gebruik van groenblijvende planten werd zodanig geassocieerd met de heidense groene
versieringen dat ze in veel van de vieringen van de vroege christelijke kerk verboden werden.
(Alfred Carl Hottes, 1001 Kerstfeiten en -grillen)
“Even oud was het gebruik van de Druïden -de priesterkaste van de Kelten in het oude Frankrijk
Brittannië en Ierland - die hun tempels versierden met mistletoe, en de vruchten van de
eikenboom, die in hun ogen heilig was. Onder de Germanen was de eikenboom gewijd aan Odin
(Wodan) hun oorlogsgod, en ze offerden aan deze boom totdat de heilige Bonifatius hen in de
achtste eeuw overtuigde om hem in te ruilen voor de kerstboom, een jonge sparrenboom,
opgesmukt ter ere van het Christuskind…" Duitse immigranten namen dit gebruik mee naar
Amerika.”(de 'Christelijke kalender,1974)
Pasen
We gaan nu verder met Pasen (Easter in het Engels).
“De term 'Easter' heeft geen christelijke oorsprong. Het is een andere vorm van Astarte, een van
de titels van de Chaldeese godin, de koningin van de hemel. Het Pesach-feest (Pascha en
Ongezuurde Broden) was een voortzetting van het joodse (Gods) feest Pesach. Het heidense feest
'Easter' was een heel ander feest dan Pesach, en werd in de afvallige Westerse godsdienst
geïntroduceerd als onderdeel van de poging om de heidense feesten op te nemen in het
Christendom. (E. Vine Compleet Tentoongesteld Woordenboek van woorden uit het Oude en
Nieuwe Testament)
We zouden geschokt moeten zijn, het betekent immers dat als wij zeggen dat we 'Easter' vieren dat
hetzelfde is als dat wij zeggen dat we het feest van de vruchtbaarheidsgodin met de blote borsten vieren.
Vanzelfsprekend willen we dat niet. Daarom wordt er in sommige kerken gesproken van de
Opstandingszondag. Echter, als we de Bijbelse term willen gebruiken, moeten we het 'Feest van de
Eerstelingen' noemen en in de bijbel wordt precies verteld op welke dag dat feest valt. Later gaan we
daar dieper op in…

Laten we verdergaan…
“Isjtar of Easter-mythologie, de belangrijkste Babylonische en Assyrische godin van de liefde,
vruchtbaarheid en oorlog is de tegenhanger van de Fenicische Astarte.” (Amerikaans Erfgoed
Woordenboek van de Engelse taal)
Tammoez: een antieke natuurgod die in Babylon werd aanbeden, god van landbouw en kudden,
personificatie van de scheppende krachten van de lente. Hij was de geliefde van de
vruchtbaarheidsgodin Isjtar die, volgens een legende, zo ziek was van verdriet om zijn dood dat
ze op een slinkse manier de onderwereld betrad om hem terug te krijgen. Volgens een andere
legende vermoordde ze hem om hem vervolgens weer tot leven te wekken. Deze legenden en het
feest herdenken jaarlijks de dood en wedergeboorte van de natuur (plantenwereld) in
overeenstemming met de feesten van de Fenicische en Griekse Adonis en de Frygische Attis. De
Soemerische naam van Tammoez was Dumuzi. In de bijbel wordt er om hem gerouwd door de
vrouwen van Jeruzalem (Ezechiël 8:14).(Columbia Encyclopedia)
“De term 'Easter' is afgeleid van het Angelsaksische 'Eostre', de naam van de godin van de lente.
Ter ere van deze godin werden offers gebracht ten tijde van de lente-equinox (zonnewende).Rond
de achtste eeuw werd de term toegepast op de jaarlijkse gedenkdag van de opstanding van
Christus.(Internationale Standaard Bijbel Encyclopedie)
“Het Engelse woord 'Easter' is afgeleid van de namen 'Eostre', 'Eastre', 'Astarte' of 'Astarot'.
Astarte werd op de Britse eilanden geïntroduceerd door de Druïden en is eenvoudigweg een
andere naam voor Beltis of Isjtar van de Chaldeeën en Babyloniërs. In het Bijbelboek Richteren
staat geschreven dat de kinderen van Israël kwaad deden voor het aangezicht van de HEERE, en
Baäl dienden en Astarot en de HEERE verlieten en Hem niet langer dienden. 'Easter' is gewoon
een andere naam voor Asteroth, de koningin van de hemel. 'Pasen’ wordt niet tot de christelijke
feesten gerekend tot de vierde eeuw. Vroege christenen vierden Pascha op de 14e dan van de
eerste maand. Een studie van de dagen waarop 'Easter' werd gevierd zal laten zien dat de
viering van 'Easter' niet plaatsvond overeenkomstig de vastgestelde tijd voor de viering van
Pascha. Na veel discussie werd er op het Concilie van Nicea in 325 na Christus besloten dat
Pasen moest worden gevierd op de eerste zondag na de lente-equinox(zonnewende). Waarom
was er zo veel discussie nodig als 'Easter' een traditie was die was doorgegeven door de
apostelen? Het antwoord is dat het geen instelling van de apostelen was, maar een uitvinding
van mensen. Ze moesten een aantal regels vaststellen. De geschiedenis leert dat lentefeesten ter
ere van de heidense vruchtbaarheidsgodinnen, en de feestelijkheden die daarmee geassocieerd
werden, op hetzelfde tijdstip werden gevierd als 'Easter'. In het jaar 399 na Christus werd er in
het Theodosische Wetboek een poging gedaan om de heidense nevenbetekenis van die feesten uit
te wissen en het vieren ervan te verbieden. Het heidense feest 'Easter' vindt haar oorsprong in de
aanbidding van de zonnegodin, de Babylonische koningin van de hemel die later onder
verscheidene namen werd aanbeden, waaronder Isjtar, Cybele, Idaea Mater (de Grote Moeder),
of Astarte, naar wie de viering van Easter is vernoemd. Easter is niet gewoon en andere naam
voor het feest van Pascha en wordt ook niet gevierd op de in de bijbel aangewezen tijd. Dit
heidense feest werd zogezegd enkele honderden jaren na Christus "verchristelijkt". (Richard
Rives; 'Te lang in de Zon')

“…Het ei als symbool van vruchtbaarheid en nieuw leven gaat terug tot de oude Egyptenaren en
Perzen, zij hadden de gewoonte om eieren te verven en te eten gedurende het
lentefeest.”(Encyclopedia Britannica)
“Het uitwisselen van paaseieren die nieuw leven en vruchtbaarheid symboliseren, is één van de
oudste tradities. Paashazen en -bloemen zijn ook heidense vruchtbaarheidssymbolen.” (Nieuwe
Standaard Encyclopedie)
“De haas, het vruchtbaarheidssymbool in het oude Egypte, werd later in Europa overgenomen.
In Noord-Amerika wordt de haas niet gebruikt. Zijn plaats wordt ingenomen door het
Paaskonijn, symbool van vruchtbaarheid en geregelde terugkeer van mensen en de maan. Aan
hem wordt het leggen van paaseieren in speciaal daarvoor gemaakte nesten toegeschreven. Ook
het verstoppen van eieren die door kinderen moeten worden gevonden.(Nieuwe Encyclopedia
Britannica)
“Het gebruik om op Paaszondag met zonsopkomst een samenkomst te houden, voert terug tot
aloude lentefeesten waar de opkomst van de zon werd gevierd.(Nieuwe Boek van Kennis)
Mag ik je de volgende verzen uit het Woord aanreiken:
Ezechiël 8:15-16
Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? U zult, opnieuw, nog grotere gruweldaden
zien dan deze. Daarop bracht Hij mij naar de binnenste voorhof van het huis van de HEERE. En
zie, bij de deur van de tempel van de HEERE, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich
ongeveer vijfentwintig mannen, met hun rug naar de tempel van de HEERE en hun gezichten
naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten, voor de zon.
We kunnen nog vele uren vullen met het tonen van academische en christelijke onderzoeken aangaande
dit onderwerp. We denken dat je ons punt wel zult begrijpen. Stel jezelf de volgende vraag: “Zijn Kerst
en Pasen in jouw ogen nog steeds oké?”
Deuteronomium 12:30
Wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde
valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden
gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen
zoals zij!
Jeremia 10:2
U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren...
Deuteronomium 12:4
U mag tegenover de HEERE, uw God, niet doen zoals zij.
Zijn Kerst en Pasen geworteld in cultische, heidense tradities waarin de zonnegod wordt aanbeden? Het
antwoord op deze vraag is helaas duidelijk 'JA'.
Johannes 4:23-24

Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest EN
WAARHEID. Want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem
aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest EN waarheid.
Zijn Kerst en Pasen geworteld in waarheid? Of zijn ze geworteld in onwaarheid? Het is duidelijk dat ze
zijn geworteld zijn in onwaarheid. Dat betekent dat iedereen die vanaf de preekstoel onderwijst deze
dingen kan weten. Er zijn er niet veel die zelfs maar durven te suggereren dat Kerst en Pasen een
goddelijke oorsprong hebben. Bijna iedereen die onderzoek heeft gedaan naar deze zaken, weet dat
Kerst en Pasen enkel en alleen voortkomen uit de tradities die horen bij de aanbidding van de zonnegod.
Het enige dat veranderde was de naam die werd aanbeden en de veronderstelde symbolische betekenis
achter deze tradities. Dat betekent dat Kerst en Pasen en de daarbij horende tradities voor ons een andere
betekenis hebben gekregen. Maar kunnen we daarmee ook concluderen dat die dagen voor God een
andere betekenis hebben gekregen? Zou het ons geen zorgen moeten baren als JHWH, die zegt dat Hij
niet zal veranderen zegt dat Hij het haat om te worden aanbeden op de manier waarop de zonnegoden
werden aanbeden...? Maar dat is precies de oorsprong van Kerst en Pasen.
Daarmee komen we bij het tweede deel van dit onderwijs.
Hoe is het mogelijk dat deze dagen toch worden gevierd door gelovigen, terwijl de hiervoor genoemde
oorsprong van de feesten algemeen bekend is? Mensen die vasthouden aan tradities die in strijd zijn met
wat er in het Woord is geschreven worden door Jesjoea op een harde manier aangesproken:
Marcus 7:9 & 13
En Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering
te houden.... zo maakt u Gods Woord krachteloos door uw overlevering; en veel van dergelijke
dingen doet u.
Hoe is het mogelijk dat deze dingen worden weggewuifd? Waarom vindt niemand het een probleem?
Het antwoord ligt in de leugen die de tegenstander vanaf het begin aan Gods volk heeft voorgehouden:
"God bedoelde niet echt dat jullie zouden sterven als jullie van de vrucht zouden eten..."
(Genesis 3:4-5)
Dat betekent het volgende; 'God meende het niet toen hij zei dat hij niet op de manier van de heidense
zonnegoden aanbeden wilde worden.' Of misschien: 'God meende het niet toen Hij zei dat hij alleen in
Geest en Waarheid aanbeden wil worden…Het maakt Hem niet uit of de oorsprong ligt in onwaarheid.
God vindt deze dingen vast niet meer belangrijk, dus zou het ons ook niet meer moeten uitmaken.
Laten we een aantal voorbeelden nemen die aansluiten bij deze manier van denken. Als iemand (in
Amerika) op Google gaat zoeken naar het antwoord op de vraag of een christen Kerst zou moeten vieren
dan is een van de eerste artikelen die verschijnt een artikel van Bible.org. Bedenk dat Bible.org
wereldwijd één van de meest toonaangevende websites is voor het christelijk geloof.

Op Bible.org staat een artikel getiteld: "Zouden christenen Kerst moeten vieren?" De schrijver heeft er
een aantal paragrafen voor nodig om tot de conclusie te komen dat Kerst, inclusief datum en tradities,
haar wortels vindt in de heidense zonnegod-cultus. Naar aanleiding van die conclusie zegt hij echter:
"De associatie met het heidendom is lang geleden verloren gegaan."
Lang geleden? Alsof het feit dat wij zijn vergeten waar deze dagen en tradities vandaan komen er ook
voor zorgen dat God het is vergeten? Denken we echt dat God dingen vergeet en dat het Hem niet meer
uitmaakt? Deed Hij zijn eigen woord geweld aan en veranderde Hij van gedachten?
De schrijver sluit af met subjectieve meningen en speculatieve redeneringen. Hij besteedt geen aandacht
aan hoe God ernaar zou kunnen kijken en vervolgens maakt hij deze (het spijt me dat ik het zo
formuleer) arrogante opmerking:
"We kunnen er iets slechts van maken, of iets goeds."
Letterlijk zegt hij dat we met iets dat kwaad is in de ogen van God kunnen goochelen alsof we een of
andere magische fee zijn en… poef… het tot iets goed kunnen maken. Dat wij dus zelf, als mensen, op
de een of andere manier de keuze hebben om te bepalen of iets kwaad is of goed. Hoe in de wereld
kunnen wij iets goeds maken uit wat God definieert als slecht? Op dit moment zouden je hersenen het
volgende vers moeten schreeuwen:
Jesaja 5:20
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en
licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.
Van een dergelijke manier van denken en zulke doctrines zouden gelovige mensen zich dood moeten
schrikken.
Het is echter de enige verdediging die theologen en geleerden hebben voor het vieren van Kerst en
Pasen; Dat we iets dat kwaad is kunnen veranderen in iets dat goed is…
In bijna elke hedendaagse christelijke verantwoording voor Kerst en Pasen wordt dezelfde verklaring
gebruikt. Waarom? Omdat het de enige manier is om het te verantwoorden. Ze geven zelfs toe dat de
tradities hun oorsprong vinden in de heidense zonnegod-cultus. Wat kunnen ze anders zeggen? Zo is het
nou eenmaal.
Je zult bijna hetzelfde argument vinden op equip.org, godquestions.org, gracetoyouministries en vele
andere populaire christelijke organisaties en bedieningen. De enige verdediging die ze hebben is dat ze
doen alsof God niets geeft om tradities en aanbidding die uit de zonnegod-cultus komen. Hebben wij
macht om dat wat slecht is in de ogen van God te veranderen in iets goeds? Kunnen wij iets dat onheilig
is, tot iets heiligs maken? Kunnen we iets dat goddeloos is maken tot iets waar God welbehagen in
schept? Zelfs nu nog is God een God die niet verandert. Kunnen we iets wat Hij haat veranderen in iets
waar Hij van houdt? Alleen maar door Zijn naam eraan te geven en te zeggen dat het voor Hem is en
voor Zijn Zoon? Denk er eens goed over na. Kom op! Laten we erover praten!
Hoe zou je echtgenote dat vinden? Stel je voor dat je je echtgenote een cadeau geeft wat ze echt
afschuwelijk vindt. Wat zou je zeggen terwijl je glimlacht en het aan haar geeft? Zou je zeggen dat ze

het tóch leuk moet vinden? Omdat het om het gebaar gaat? Dat je haar naam op het doosje hebt gezet en
dat ze het daarom leuk moet vinden en blij zou moeten zijn? God verhoede dat we onze echtgenote
zoiets aan zouden doen, en laten we dat onze Schepper niet aandoen. Met een dergelijke houding maken
we onszelf letterlijk tot god. We doen het op onze manier en zeggen dat het Gods manier is en daarmee
zeggen we eigenlijk dat we zelf wel uitmaken wat we zullen geven in plaats van dat we geven wat Hij
van ons verlangt.
Deze manier van denken is niet nieuw. Het is letterlijk de manier van Kaïn. In het verhaal besloot Kaïn
dat hij de dingen op zijn eigen manier ging doen. Hij deed wat goed was in zijn eigen ogen. Of zo je
wilt: Hij deed wat goed was in zijn eigen hart…
1 Johannes 3:12
We moeten niet zijn zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg
hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.
Je denkt misschien bij jezelf: ‘Die vergelijking met Kain gaat niet op voor Kerst en Pasen. Hoe kan dat
hetzelfde zijn?’ Laten we dat ophelderen; Volgens Johannes vermoordde Kaïn zijn eigen broer omdat
zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Voordat we verder op het verhaal van Kaïn
ingaan, moeten we iets belangrijks melden dat niet iedereen zich realiseert.
Als er in de bijbel HEERE wordt geschreven met allemaal hoofdletters dan geeft de vertaler hiermee
aan dat er in het Hebreeuws de Naam van de Schepper: 'Jot' 'He' 'Wav' 'He', staat. Gebaseerd op de
kennis die we hebben, spreken we die letters uit als "Jahweh".
Genesis 4: 1
En Adam had gemeenschap met Eva, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een
man van de HEERE gekregen! En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van
kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat
Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de HEERE een offer bracht. Ook Abel bracht een
offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel
en op zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote
woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede
ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet,
uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat
zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.
Het is aannemelijk dat Kaïn bekend was met de Wet van God, Torah -'instructie'- in het Hebreeuws.
Volgens de Torah was er een vastgestelde tijd - 'mo-ed' in Hebreeuws- waarop God een bepaald offer
had voorgeschreven. Soms wordt er in Gods Wet een graanoffer voorgeschreven, andere keren een
offerande. Op dat moment vroeg God om een offerande, zoals Abel die ook bracht. Kaïn besloot zelf uit
te maken wat voor soort offer hij wilde brengen. Abel gehoorzaamde de Vader. Kaïn besloot om te doen
wat goed was in zijn eigen ogen, wat hij dacht dat het beste was. Hij besloot op zijn eigen manier te
aanbidden, om zijn eigen hart te volgen. Dus de houding van Kaïn is dat we alles op onze eigen manier
doen ondanks wat JHWH van ons verlangt.
Judas 11

Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van
Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen
Het is makkelijk om in de val te trappen door te denken wat we God kunnen aanbidden op elke manier
die we kiezen; Gods volk heeft die fout opnieuw en opnieuw begaan. Het bekendste voorbeeld van de
houding van Kaïn is het verhaal van het gouden kalf. Geloof het of niet, maar Kerst en Pasen kunnen
worden vergeleken met het verhaal van het gouden kalf. Realiseer je je wel dat de Israëlieten niet van
plan waren om een afgod te aanbidden door middel van het gouden kalf? Ze wilden JHWH, onze God,
aanbidden!
In het verhaal van het gouden kalf zie je opnieuw dat Gods volk zelf bedenkt hoe ze God kunnen
aanbidden op hun manier. God waardeert het niet dat Zijn volk Hem aanbidt op hun eigen manier. Hij
heeft een protocol opgesteld waarin Hij beschrijft hoe Hij wel en niet aanbeden wil worden. Hij is
degene die aanbeden wordt, niet wij! Het is daarom belangrijk dat we weten hoe we Hem WEL en NIET
moeten aanbidden. We moeten daar niet aan tornen! Maar dat is juist wat Gods volk maar al te vaak
doet. En het verhaal van het gouden kalf is niet anders. Het is het klassieke voorbeeld van hoe we God
willen aanbidden op onze eigen manier en niet op Zijn manier.
Het begint allemaal in Exodus 32. We zien daar dat Mozes de berg is opgegaan. Maar na een tijdje raken
de Israëlieten in paniek omdat ze bang zijn dat Mozes is gestorven.
Exodus 32
Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, kwam het volk bijeen
bij Aäron, en zij zeiden tegen hem: Sta op, maak voor ons goden die vóór ons uit gaan, want die
Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft wij weten niet wat er met hem gebeurd is.
Mozes was veel meer dan een leider voor hen. Mozes was hun enige tussenpersoon tussen God en
mensen. Mozes sprak met God ten gunste van hen en God sprak tot de Israëlieten door Mozes. Mozes
was de middelaar tussen God en mensen. Deze hoofdrol is nu weggelegd voor Jesjoea en voor Jesjoea
alleen! En alleen Jesjoea functioneert nu zoals Mozes deed! (1 Timotheüs 2:5)(1 Corinthe 11:3)
Maar ten tijde van de uittocht was Mozes de middelaar. Ze waren dus bang dat ze Mozes kwijt waren
geraakt. Ze geloofden dat hun middelaar moest worden vervangen. Ze waren bang dat ze niet meer met
God konden communiceren omdat hun middelaar Mozes vermist, of zelfs dood was.
Tijdens hun verblijf in Egypte hadden ze dingen geleerd over hoe de Egyptenaren interactie hadden met
goden. Ze hadden begrepen dat je een fysiek medium nodig hebt om zulke goddelijke interactie
mogelijk te maken. Ze hadden een middelaar nodig tussen God en henzelf. We weten dat ze dit dachten
omdat ze Aaron opdracht gaven:
...maak voor ons goden die vóór ons uit gaan..."
En waarom zeggen ze dat?
…want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft wij weten niet wat er met hem
gebeurd is.

Dus in hun gedachten had JHWH hen door Mozes uit Egypte geleid, maar die was verdwenen en in hun
ogen was dat een groot probleem. En een groot probleem verdient een dringende oplossing. Hun
dringende oplossing was om hun eigen goden te maken.
Maar hoe kunnen goden Mozes vervangen en hoe kunnen goden iets goeds zijn in hun ogen? Zijn ze
alweer vergeten wie hen uit Egypte heeft geleid, en zijn ze vergeten wie er pas nog tot hun heeft
gesproken aan de voet van de berg voordat ze bang werden en Mozes de berg beklom om de geboden
voor hen te halen?
In onze taal klinkt dat absoluut niet logisch. Maar het woord dat hier met 'goden' wordt vertaald is het
Hebreeuwse Elohim. Elohim is het Hebreeuwse woord dat vaak wordt vertaald met de Ene, ware God,
maar het kan ook worden vertaald met 'goden'. Dus bijna elke keer als je het woord 'goden' tegenkomt in
onze vertaling staat er het Hebreeuwse woord 'Elohim'. Ondanks het feit dat Elohim een meervoudsvorm
is wordt het gebruikt voor afgoden maar ook voor de Ene, ware God. Uit de context kun je afleiden
welke vertaling correct is. We moeten dus uitzoeken of de Israëlieten van plan waren om een fysiek
beeld te maken om daardoor contact met God te hebben, of dat ze probeerden om afgoden te maken.
De Israëlieten kwamen met de oplossing om de waarschijnlijk dode Mozes, de middelaar met God, te
vervangen. Ze hadden bedacht dat ze goden (een bemiddelaar) nodig hadden om te kunnen praten met
God en zodoende Mozes te vervangen, omdat ze dachten dat hij dood was. Wij hebben altijd geleerd dat
de Israëlieten een afgod hadden gemaakt maar in de vertaling wordt gesproken van 'goden' niet van één
God. Het is duidelijk dat ze één god maakten, ondanks het feit dat ze de meervoudsvorm van 'El',
namelijk 'Elohim' gebruikten. Dat veronderstelt dat ze de ene ware God wilden maken, Elohim, en geen
afgoden. Anders zouden ze meerdere goden hebben gemaakt zoals in de vertaling wordt gesuggereerd.
Dit is misschien niet genoeg om je te overtuigen, maar er zijn nog meer dingen die je kunt afwegen; De
meesten van jullie weten dat de Israëlieten ervoor kozen om een kalf te maken. In feite was daar, voor
zover wij weten, geen discussie over. Het leek eenvoudigweg de juiste vorm te zijn waarin ze JHWH
konden vatten. Maar waarom kozen ze voor een kalf?
Exodus 32:2-4
En Aäron zei tegen hen: Ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun
oren hebben, af, en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun
oren hadden, af en zij brachten ze bij Aäron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een
graveerstift en maakte er een gegoten kalf van.
Als de Israëlieten probeerden om JHWH in fysieke vorm te maken als een middelaar die Mozes kon
vervangen, dan was het zeker geen ongeluk dat de Israëlieten voor een kalf kozen. Maar waarom kozen
ze een kalf om JHWH te vertegenwoordigen? In de Schrift wordt God vaak vergeleken met een os. Zelfs
in de context van de uittocht.
Numeri 24:8
God heeft hem uit Egypte geleid;
Hij is hem als de horens van een wilde os."
Waarom is dat, en hoe konden ze dat weten? Ze wisten dat omdat ze het oude Hebreeuwse beeldschrift
konden lezen en schrijven. Weet je nog welk Hebreeuwse woord in onze bijbels wordt vertaald met

God? Het is het Hebreeuwse woord 'Elohim'. Er zijn twee Hebreeuwse woorden die gewoonlijk met God
worden vertaald: 'El' en 'Elo’ah'.
Als we de bijbel lezen kunnen we beter een oud, Hebreeuws beeld hebben van God dan een moderne,
westerse blik. Het woord 'El' werd oorspronkelijk geschreven met twee beeldschrifttekens. Als eerste
een ossenkop en als tweede een herdersstaf. De os stond symbool voor kracht en de herdersstaf stond
symbool voor autoriteit.
De oude Hebreeën zagen God allereerst als een sterke autoriteit de herdersstaf werd gezien als een staf
op de schouders, een juk. Daarnaast zagen de oude Hebreeën God als een os in een juk. Als een veld
moest worden geploegd, werden er twee ossen onder een juk geplaatst. De ene was ouder en meer
ervaren, en de andere was jonger. De jongere zou leren van de oudere.
De Hebreeën zagen God als de oudere, en meer ervaren os, en henzelf als een jongere die van hem
leerde. De meervoudsvorm van 'Elo’ah' is 'Elohim' en wordt vaak vertaald met God. Terwijl
meervoudsvormen in onze taal alleen maar hoeveelheden aanduiden kan er in het Hebreeuws zowel
hoeveelheid als kwaliteit mee worden bedoeld.
Iets dat van grotere omvang of van hoger aanzien is kan in de meervoudsvorm worden geschreven, en in
dit geval wordt God als grote kracht en autoriteit veelal in de meervoudsvorm 'Elohim' geschreven. De
twee letters in het Hebreeuwse woord zijn de os, symbool voor kracht en de herdersstaf, symbool voor
autoriteit, gecombineerd betekenen ze 'de sterke autoriteit'. Maar ook ‘de os met een staf’… Het juk
wordt gezien als een staf op de schouders. (Als je het interessant vindt kun je hier meer over leren in het
Oud-Hebreeuwse Onderzoekscentrum- Ancient-Hebrew.org.) Dus... de keuze voor een kalf om God te
vertegenwoordigen was duidelijk weloverwogen.
Er is een logische verklaring dat ze geen konijn, vis of iets anders gebruikten. Voor het Hebreeuwse
Elohim wordt het pictogram van een os gebruikt, autoriteit, en raad eens? Ze waren ze van plan om
'Elohim' te maken.
Maak 'Elohim' voor ons, die voor ons uit zal gaan.
Onthoud dat 'Elohim' hetzelfde Hebreeuwse woord is dat in de Bijbel wordt vertaald met God en in
beeldschrift past 'Elohim' perfect bij hun beeld, daarom maken ze een kalf. Ze waren dus niet van plan
om zogenaamde 'goden' te maken ze waren van plan om 'God' te maken, ofwel JHWH. Ze wisten dat ze
God niet echt konden maken, maar ze bleven in de Egyptische traditie en praktijk om een beeld van God
te maken zodat ze contact konden maken en met Hem konden spreken. Mozes was daar natuurlijk voor
aangewezen maar ze waren bang dat hij dood was. Nadat het gouden kalf gereed is zegt het volk iets
interessants:
Exodus 32:4
Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van.
Toen zeiden zij: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben.
In onze vertaling lijkt het erop dat ze het gouden kalf presenteren als 'goden'. Maar dat is onlogisch, het
gaat om een enkelvoud. In werkelijkheid zei Aaron tegen Israël: 'Hier is uw Elohim' of zoals je wilt 'hier
is de god die je uit Egypte heeft gebracht’, waarmee ze doelden op de ene ware God. In de meeste

vertalingen heeft het om vele redenen geen nut om de vertaling 'God' te gebruiken omdat Israël al had
verklaard dat JHWH hun God was. Waarom zou Israël opeens geloven dat een andere god hen uit
Egypte had geleid? Dat zou helemaal nergens op slaan. Er was maar één God die hen uit Egypte had
geleid en de Israëlieten wisten dit, dus waarom wordt in onze vertaling de meervoudsvorm 'goden'
gebruikt, in de zin van afgoden. Dat is onzinnig… Aaron presenteert één gouden kalf, niet meerdere
gouden kalveren enkelvoud dus, geen meervoud.
Het is belangrijk dat we begrijpen dat de Israëlieten duidelijk niet van plan waren om goden te maken.
Ze wilden God maken. We weten dat ze maar één enkele god maakten, in de vorm van een kalf. En dat
is hetzelfde beeldteken als het pictogram dat in het paleo-Hebreeuws 'Elohim' betekent. Toen zeiden ze
dat dit gouden kalf hen uit Egypte had geleid. Het is duidelijk dat ze weten dat het kalf hen niet letterlijk
uit Egypte heeft geleid, want JHWH had dat gedaan.
Dus waarom spreken onze vertalingen van 'goden' in plaats van 'God'? Omdat het Hebreeuwse woord
'Elohim' zowel kan duiden op de meervoudsvorm (in de vorm van afgoden) als op de Ene, ware God. Dit
betekent dat de Israëlieten geloofden dat ze een beeld van JHWH maakten, in de vorm van een kalf. Ze
geloofden dat ze een beeld hadden gemaakt van de Ene, ware God die hen uit Egypte had geleid. Dit
klinkt veel logischer omdat het paleo-Hebreeuwse pictogram voor 'Elohim' een os is die staat voor
autoriteit.
Ze maakten dus gewoon een beeld van de voorstelling die ze van God hadden, om ervoor te zorgen dat
het verlies van hun middelaar Mozes werd gecompenseerd. In feite maakten ze een beeld van hun begrip
van JHWH die ze wilden aanbidden en ze dachten dat dit beeld als hun nieuwe middelaar kon fungeren.
Ze waren er niet gerust op dat ze Mozes niet meer bij zich hadden omdat ze via hem contact hadden met
JHWH. Ze geloofden dat ze Mozes moesten vervangen door een object, als nieuwe middelaar tussen
Israël en God. In dit alles zien we duidelijk dat ze de bedoeling hadden om JHWH te aanbidden door
middel van het kalf.
Geloof je het nog steeds niet, ondanks al het bewijs?
Geloof je nog steeds dat Israël een afgod wilde aanbidden in plaats van JHWH, alleen dan op hun eigen
manier? Er is nog een ding dat ons helpt om het verhaal beter te begrijpen. En dit is het een heel
belangrijk feit... In het Hebreeuws staat er dat Aaron een feest opdraagt aan JHWH!
Exodus 32:5-6
Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan
dat er de volgende dag een feest voor JHWH zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze
brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden daarna op om
uitbundig feest te vieren.
Aaron verklaart dat het feest voor JHWH is. Daarna geeft het volk cadeaus aan Hem. Helaas is dit de
'Kaïn-mentaliteit' in het kwadraat. Je denkt misschien: ‘In mijn bijbel staat HEER, niet JHWH....’ Denk
dan aan wat we eerder noemden: Elke keer als het woord 'HEER' met hoofdletters wordt geschreven in
onze Bijbel weten we dat in de grondtekst het tetragram 'jot'-'he'-'wav'-'he' wordt gebruikt, dat wij
uitspreken als Jahweh.

Zoek het maar op in een Hebreeuwse concordantie en ontdek zelf dat Aaron het feest letterlijk opdroeg
aan JHWH, de God die hen uit Egypte had geleid. Dit bewijst zonder twijfel dat de Israëlieten een
vervanger voor Mozes probeerden te maken om daardoor contact met God te maken. De Israëlieten
probeerden niet om nieuwe goden te maken, maar geloofde in Elohim. Ze kozen een kalf als beeltenis
van JHWH omdat hij Elohim is. Het is belangrijk om dat te begrijpen. Ze deden immers het volgende;
Ze bedachten zelf een feest, hun eigen hoogtijd voor JHWH, in plaats van de Feesten die in Leviticus 23
werden ingesteld. Ze kozen ervoor om God op hun eigen manier te aanbidden, in plaats van op Gods
manier. Ze waren er oprecht van overtuigd dat ze het goede deden. Ze dachten dat het goed was om hun
eigen feestdag in te stellen voor JHWH om Hem te aanbidden op hun manier...
Maar blijkbaar was het feit dat de Israëlieten oprecht probeerden om God te aanbidden -ze wijden zelfs
een dag aan Hem en gaven cadeaus aan Hem- in de ogen van God toch niet goed. Ze aanbaden God op
een heidense manier met heidense voorwerpen, en door een valse feestdag in te stellen. Ze brachten zelfs
offers aan JHWH. Ze waren ervan overtuigd dat JHWH hun aanbidding zou aannemen. Net zoals Kaïn
dat deed, het is de manier van Kaïn.
Dat is het grootste probleem.
Omdat de Israëlieten besloten om de dingen op hun eigen manier te doen in plaats van op Gods manier,
speelden ze zelf voor god. Hoewel ze JHWH oprecht en volledig wilden volgen, gingen ze in plaats
daarvan hun eigen hart volgen.
Dat is exact hetzelfde wat wij doen met Kerst en Pasen. We gebruiken manieren van mensen en afgoden,
om ze te wijden aan God en verwachten van Hem dat Hij ervan geniet terwijl we bezig zijn met ons
eigen plezier.
We beseffen dat dit hard klinkt, en velen zullen het niet willen horen, maar weet dat het de waarheid is.
Als we deze dingen op onze eigen manier doen in plaats van op Zijn manier, wie is dan god op dat
moment? Zie je het probleem vanuit Gods perspectief?
We kunnen nog steeds zeggen dat we de Ene, ware God aanbidden maar als we Zijn wegen verlaten, en
onze eigen gang gaan, aanbidden we in feite valse goden. Eigenlijk aanbidden we onszelf, we knielen
voor onze eigen wil en volgen onszelf, onze eigen regels in plaats van die van Hem. Hoe wil Hij worden
aanbeden?
Johannes 4:23-24
Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en
waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden,
MOETEN Hem aanbidden in geest en waarheid.
Hoe wil Hij NIET worden aanbeden?
Deuteronomium 12:4
U mag tegenover de HEERE, uw God, niet doen zoals zij!
Hoe moeten we het niet leren?

Jeremia 10:2
U mag u de weg van de heidevolken niet aanleren.
We beseffen ons ten volle dat veel van wat we hebben benoemd op zijn minst schokkend kan zijn. In
werkelijkheid is dit slechts een introductie op het onderwerp. Een aantal dingen moet nu duidelijk zijn.
JHWH heeft altijd gezegd dat we Hem niet moeten aanbidden op de manier waarop de heidenen hun
goden aanbidden. Daarmee worden Kerst en Pasen volledig geëlimineerd.
Daarnaast zijn Kerst en Pasen duidelijk niet geworteld in waarheid ze stammen af van onwaarheid en
afgoden-aanbidding. Dat zijn de wegen van de volken. Wegen waarvan Hij heef gezegd dat we die niet
moeten aanleren. Het is misschien een verrassing voor jullie, maar Gods wil stemt niet overeen met de
'Houdt Christus in Kerst’-campagne. God waardeert de Kaïn-mentaliteit niet, die zegt dat het goed moet
voelen in je eigen hart en dat we God mogen aanbidden op onze eigen manier die lijnrecht staat
tegenover de manier die Hij van ons vraagt.
We moeten leren van de fouten van Israël die, terwijl ze deden wat goed was in hun eigen ogen, ervoor
kozen om God op hun eigen manier te aanbidden. Ze bedachten een nieuwe hoogtijdag voor Hem, een
feest met cadeaus een aanbidding voor Hem. Kaïn was ook oprecht, net zoals de Israëlieten met het
gouden kalf. Onze bedoelingen ten aanzien van Kerst en Pasen kunnen ook oprecht zijn.
Maar het probleem is dit…God, dus niet wij of iemand anders, en ondanks dat vele theologen beweren
dat het gewoon goed is, zegt Zelf dat het NIET OKE is. Het is NIET hoe IK wil worden aanbeden. Hij
hield zoveel van ons, en Hij stuurde Zijn eigen Zoon zodat wij zouden leven. Laten we voor Hem leven,
in Zijn wegen wandelen, niet in onze eigen wegen. Laten we teruggaan naar de wegen waarop Hij ons
heeft gezegd dat Hij aanbeden wil worden.
We hopen dat we veel stof tot nadenken hebben gegeven. Er is echter nog veel meer... Er staat nog
steeds een vraag open: ‘Hoe konden al deze heidense zonnegod tradities verstrengeld raken met het
christelijke geloof. Waar komt dit alles vandaan, hoe is het bij ons gekomen en wat is de oorspronkelijke
betekenis van al deze tradities?’
Je zult geschokt zijn over de oorsprong van vrijwel al deze zonnegod-tradities en de oorspronkelijke
symbolen. In Zonnebrand Deel 2 zullen we dieper op deze, en nog veel meer dingen, ingaan. Je zult
ontdekken dat het nog veel interessanter wordt.
We hopen dat deze studie je heeft gezegend, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom, dat JHWH u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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