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Invoering 

Wie was Jezus Christus? 

Waren er 2 verschillende mannen die Jezus heetten? 

 

1 - Jezus Christus de Messias 

2 - Jezus de Terrorist 

 

Was Jezus Christus een van de belangrijkste mensen in 

de beschaving die bekend staat als Tartaria? Historici 

en hun bondgenoten hebben gezegd dat er geen bewijs 

kan worden gevonden dat Jezus Christus ooit heeft 

bestaan 

 

Is dit echt waar? 

 

Dit boek onderzoekt de geschiedenis van de Katharen 

en de Tempeliers en de oerchristenen. 

 

Historici en hun vrienden hebben tijd verspild met het 

tonen van gekke theorieën die in de Bijbel en andere 

geschriften te vinden zijn. Wie heeft deze boeken 

geschreven en waarom? Is de kruisiging echt gebeurd? 

Is het christendom een grote leugen? 

 

David Ewing Jr heeft naar meer dan 2500 steden en 

plaatsen over de hele wereld gereisd en heeft 

gedurende 20 jaar veel historisch onderzoek gedaan en 

heeft veel kennis van de wereldgeschiedenis 

 



 

Tartarië - Jezus Christus 

 

Wie was Jezus Christus? 

 

Veel mensen over de hele wereld onderzoeken of Jezus Christus een 

van de belangrijkste mensen van de beschaving was die bekend staat 

als Tartaria 

 

 
 

Foto hierboven: - zijn afbeeldingen van het Laatste Avondmaal van 

Christus uit de Middeleeuwen of de Renaissance. In veel afbeeldingen is 

er een tafel met een beker in het midden die bekend staat als de Heilige 

Graal. 

 



 

Jezus Christus is tegenwoordig over de hele wereld bekend en mensen 

vragen: Wie was Jezus Christus? 

 

Miljoenen mensen over de hele wereld stellen deze vraag. Waarom 

stellen mensen vragen? Er is de Bijbel en er zijn geschriften en er is de 

Kerk. Veel mensen laten verzen in de Bijbel zien en vinden het een heel 

belangrijk boek. Veel mensen denken dat ze de geschiedenis van Jezus 

Christus kunnen vinden in de Bijbel of de kerk of in de Schriften of in 

historische manuscripten. Als dat het geval is... waarom stellen mensen 

dan vragen? 

 

Omdat: - veel mensen de Bijbel of de Schriften of de kerk niet geloven. 

Waarom? 

 

 
 

Miljoenen mensen over de hele wereld hebben de Bijbel of de Schriften 

bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat Jezus Christus niet 

bestond 

 

Wie heeft de Bijbel en de Schriften geschreven? 

 

Waarom hebben ze de Bijbel en de Schriften geschreven? 

 



 

 
 

De Bijbel zegt het ene ding op de ene plaats en dan zegt het iets anders 

op een andere plaats. 

 

Historici noemen het: - tegenstellingen. Veel mensen noemen het 

gewoon: - leugens 

 

 
 

Hoe kwam Simon Petrus erachter dat Jezus de Christus was? 

 

De Bijbel in Mattheüs 16:17 zegt dat Simon erachter kwam uit een 

openbaring uit de hemel 

 



 

 
 

Maar als mensen de Bijbel zorgvuldig controleren, ontdekken ze dat in 

Johannes 1:41 in de Bijbel iets anders staat: - er staat dat Simon 

erachter kwam omdat zijn broer Andreas hem vertelde 

 

 
 

George Bush zei dat Irak massavernietigingswapens had. Mensen 

kwamen erachter dat dit niet waar was. Veel mensen zeggen nu dat 

George Bush een leugenaar was. 

 

George Bush vertelde niet altijd leugens. Hij zei dat de president van 

Irak Saddam Hoessein heette. Dit is waar. Maar veel mensen zeggen dat 

George Bush leugens heeft verteld, en daarom geloven veel mensen 

hem niet. Een leugenaar vermengde normaal gesproken waarheid met 

leugens 

 



 

 
 

Hoe kwam Simon Petrus erachter dat Jezus de Christus was: - door een 

openbaring uit de hemel? Of: - van zijn broer Andrew? Welk verhaal is 

waar? De Bijbel zegt het ene op de ene plaats en het andere op een 

andere plaats. 

 

De Bijbel zei dat Jezus Christus een man was en geen vrouw. Dit is 

waar. Maar de Bijbel zegt het ene op de ene plaats en zegt dan iets 

anders, - en dit is waarom veel mensen de Bijbel niet geloven not 

 

Miljoenen mensen hebben duidelijk gezegd dat de Bijbel vol leugens 

staat, en zij tonen dit bewijs. Maar veel mensen geloven nog steeds dat 

de Bijbel de waarheid spreekt. 

 

Veel mensen gebruiken nu de Bijbel om wetenschap en geschiedenis 

uit te leggen. Miljoenen mensen - zelfs nadat ze honderden leugens in 

het christendom hebben gevonden, staan ze er nog steeds op dat Jezus 

Christus de zoon van God is 

 

 
 



 

De Bijbel zegt in het evangelie van Johannes 8:14 dat: - 

 

Jezus Christus zei: als ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis waar 

 

 
 

De Bijbel zegt in het evangelie van Johannes 5:31 dat: - 

 

Jezus Christus zei: als ik van mezelf getuig, is mijn getuigenis niet waar 

  

Wat is hier aan de hand? In de Bijbel, hetzelfde boek, het Boek dat 

bekend staat als het Evangelie van Johannes: - er staat op de ene plaats 

dat Jezus zei dat zijn getuigenis waar is, maar op een andere plaats 

staat dat Jezus zei dat zijn getuigenis niet waar is. Het evangelie van 

Johannes leek een grap 

 

Was Jezus Christus een leugenaar? 

 

Of - 

 

Was het evangelie van Johannes en de Bijbel een grote leugen? 

 

We kunnen geen excuses verzinnen, we moeten een antwoord kiezen 

 



 

 
 

Volgens historici wordt aangenomen dat het evangelie van Johannes is 

geschreven door dezelfde man die het boek Openbaring (een ander deel 

van de Bijbel) heeft geschreven. Als het evangelie van Johannes 

problemen had, dan moet het boek Openbaring ook problemen hebben 

 

Historici en de kerk weten niet eens wie het evangelie van Johannes of 

het boek Openbaring heeft geschreven. Ze denken of ze geloven dat het 

is geschreven door een man genaamd John. Ze weten het niet eens?  

 

 
 



 

Bill Clinton, ex-president van de Verenigde Staten van Amerika, vertelde 

leugens over zijn relatie met een vrouw genaamd Monica Lewinsky. Bill 

Clinton zei één ding en veranderde later wat hij zei. 

 

Veel mensen noemden hem een leugenaar 

 

 
 

De levens van miljoenen mensen stonden op het spel en daarom werd 

Bill Clinton berecht en kwam de waarheid aan het licht en werden 

excuses aangeboden 

 

De Bijbel zei het ene op de ene plaats en zegt dan het andere. Waarom 

is de Bijbel niet voor de rechter gebracht of onderzocht? Het leven van 

miljoenen mensen staat op het spel 

 

 



 

 

Social media-applicaties zoals Facebook ondernemen actie tegen wat zij 

valse informatie noemen. Sociale media worden gereguleerd door de 

natiestaten. Ze kiezen en beslissen wat ze denken dat valse informatie 

is. En deze natiestaten hebben besloten geen actie te ondernemen en 

de Bijbel en de Schriften niet voor de rechter te brengen. 

 

De woorden van de Bijbel mogen worden gebruikt door officiële 

organisaties zoals kerken voor hun eigen voordeel. Natiestaten hebben 

sociale media-applicaties gereguleerd en ze hebben de Bijbel en de 

Schriften en kerken gereguleerd. Ze laten informatie toe en blokkeren 

deze naar eigen wens. Het was als een spel, een grote grap. Het had 

niets te maken met gerechtigheid of de waarheid 

 

 
 

De Bijbel zegt in het evangelie van Matteüs 9:9 dat: - 

 

Jezus zag een man bij het kantoor van de tollenaar zitten en riep hem 

om een discipel te zijn. Deze man heette: - 

 

Matthew 

 



 

 
 

De Bijbel zegt in het evangelie van Marcus 2:14 dat: - 

 

Jezus zag een man bij het kantoor van de tollenaar zitten en riep hem 

om een discipel te zijn. Deze man heette: - 

 

Levi 

 

Wat is hier aan de hand? In de Bijbel staat op de ene plaats dat Jezus 

een man koos die Mattheüs heette, maar op een andere plaats zegt de 

Bijbel dat Jezus een man koos die Levi heette. Vertelt iemand leugens? 

Wie heeft Jezus Christus echt gekozen? Heeft dit evenement echt 

plaatsgevonden? 

 

Zullen we raden? Wil God dat je de waarheid raadt? 

 

Of - 

 

Was de Bijbel een grote zwendel? Werd de Bijbel geschreven en 

georganiseerd door idioten die de waarheid over Jezus Christus wilden 

vernietigen en ook de wereld wilden bedriegen? De mensen die deze 

geschriften schreven - wisten waarschijnlijk dat je deze leugens zult 

vinden. Hebben ze dit opzettelijk gedaan om de ware geschiedenis van 

Jezus Christus te vernietigen? 

 



 

 
 

In de meeste landen ga je naar de gevangenis als je leugens vertelt. 

Leugens kwetsen mensen. Leugens zijn serieus. 

 

Maar de Bijbel en het christendom worden in de meeste natiestaten 

beschermd. Ze kunnen de Bijbel en andere geschriften openlijk aan 

mensen onderwijzen. Ze zullen niet naar de gevangenis gaan voor wat 

ze mensen leren. Ze leren veel mensen dat de Bijbel de waarheid 

spreekt. Ze mogen dit doen, omdat de machthebbers duidelijk willen dat 

dit gebeurt 

 

Het bewijs toont aan dat het christendom tegenstrijdigheden heeft. 

Waarom is het christendom niet berecht? Er zijn mensen over de hele 

wereld die het christendom onderwijzen. Veel kerken en christelijke 

organisaties en toeristische bedrijven verdienen enorme sommen geld 

en de Bijbel wordt al eeuwenlang gebruikt als politiek instrument om 

mensen te controleren. 

 

 
 

Wat zei de Romeinse soldaat toen Jezus stierf bij de kruisiging? 



 

 

De Bijbel zegt in het evangelie van Lucas 23:47 dat de Romeinse soldaat 

zei: - 

 

Deze man was zeker rechtvaardig - onschuldig 

 

 
 

De Bijbel zegt in het evangelie van Marcus 15:39 dat de Romeinse 

soldaat zei dat: - 

 

Deze man was zeker de zoon van God 

 

Wat is hier aan de hand? In de Bijbel staat op de ene plaats dat de 

Romeinse soldaat zei dat Jezus Christus onschuldig was, maar op een 

andere plaats staat dat de Romeinse soldaat zei dat Jezus Christus de 

zoon van God was. Vertelt iemand hier leugens? Wat zei de Romeinse 

soldaat echt? 

 

Heeft de kruisiging echt plaatsgevonden? 

 

Was Jezus de zoon van God? 

of 

Was Jezus een normale man? 

 

Zullen we raden? Wil God dat je de waarheid raadt? 

 

Of - 

 



 

Was de Bijbel een grote zwendel? Werd de Bijbel geschreven en 

georganiseerd door idioten die de waarheid over Jezus Christus wilden 

vernietigen? 

 

 
 

Mensen zullen boos zijn als hun vrouw of man hen leugens vertelt. 

Miljoenen mensen gaan uit elkaar of scheiden omdat iemand leugens 

vertelt. Maar de Bijbel kan zeggen wat hij wil en miljoenen mensen 

zullen nog steeds zeggen dat de Bijbel de waarheid spreekt 

 

 
 

De Bijbel zegt in het evangelie van Mattheüs 14:5 dat: - 

 

Koning Herodes was bang voor de mensen 

en 

Koning Herodes wilde Johannes de Doper doden 

 



 

 
 

Maar de Bijbel zegt in het evangelie van Marcus 6:20 dat: - 

 

Koning Herodes was bang voor Johannes de Doper 

en 

Koning Herodes wilde Johannes de Doper beschermen 

 

Wat is hier aan de hand? 

Het is duidelijk dat de 2 verhalen totaal verschillend zijn. Vertelt iemand 

hier leugens? Heeft dit evenement echt plaatsgevonden? 

 

 
 

De wet op moord is eenvoudig in veel landen over de hele wereld. Heb 

je iemand vermoord omdat je ze wilde vermoorden? Of - was het een 

ongeluk? Of - ben je onschuldig? 

 

Het verhaal in de bijbel zegt 2 verschillende dingen over wie Johannes 

de Doper wilde vermoorden 

 



 

Is deze Bijbel echt het boek van God? God vertelt geen leugens, - en het 

is duidelijk dat God de Bijbel niet heeft geschreven, - maar mensen 

schreven hem 

 

 
 

De Bijbel zegt in het evangelie van Johannes 19:14 dat: - 

 

Op het zesde uur (ook bekend als - middag) op de dag van de kruisiging 

- stond Jezus Christus terecht in het hof van Pontius Pilatus 

 

De dag van de kruisiging, is de dag dat veel christenen zeggen dat 

Jezus Christus werd vermoord 

 

 
 

Maar de Bijbel zegt in het evangelie van Marcus 6:20 dat: - 

 

Op het zesde uur (ook bekend als - middag) op de dag van de kruisiging 

- Jezus Christus aan het kruis werd gedood 

 



 

Waar was Jezus Christus op het zesde uur van die dag? De Bijbel zegt 2 

verschillende verhalen. Dit is de Bijbel, het boek van God? We moeten 

raden waar Jezus was. God wil dat je raadt. Werd hij gekruisigd of was 

het hele verhaal een grap? 

 

 
 

Het bewijs uit de Bijbel laat zien dat de mensen die de Schriften 

schreven, niet eens wisten waar Jezus Christus was op het zesde uur 

van de dag van de kruisiging. Hoe kunnen ze zeggen dat Jezus Christus 

werd vermoord of gekruisigd, terwijl ze niet eens weten waar hij was? 

 

In een moordzaak willen mensen de waarheid. Getuigen zullen worden 

onderzocht om te zien of ze de waarheid spreken. Deze mensen die de 

Schriften schreven, spraken duidelijk niet de waarheid 

 



 

 
 

Christenen zijn niet de enige mensen in de wereld die van Jezus 

Christus houden. Er is nog een grote groep mensen die ook van Jezus 

Christus houden, moslims genoemd. Deze mensen waren volgelingen 

van een boek dat bekend staat als de Arabische Koran. Deze mensen 

beweerden dat Jezus Christus de islam volgde en een moslim was. Veel 

historici die voor de kerk hebben gewerkt, hebben deze mensen als gek 

en krankzinnig bestempeld 

 

Deze mensen zeggen dat Jezus Christus een man was en niet de zoon 

van God, en dat hij een profeet en boodschapper van God was, die het 

Woord van God predikte 

 



 

 
 

Foto hierboven - Arabische Koran, hoofdstuk 4, vers 157 

 

De Arabische Koran legt de geschiedenis van Jezus Christus op een 

andere manier uit dan de Bijbel. De Arabische Koran zegt bijvoorbeeld 

dat Jezus Christus niet werd gekruisigd. Moslims zeggen dat God van 

Jezus Christus hield en dat God hem van de kruisiging redde. 

 

 
 

Hoe? Moslims zeggen over het algemeen dat een andere man werd 

gekruisigd. Moslims zeggen dat God een gelijkenis schiep om precies 

op Jezus Christus te lijken, - die werd gekruisigd in plaats van Jezus 

Christus 

 



 

Een ongelooflijk verhaal... De kerk en haar bondgenoten zeiden dat deze 

mensen gek waren. Onderzoekers besloten deze kwestie verder te 

onderzoeken 

 

 
 

Terwijl Jezus Christus terecht stond aan het hof van Pontius Pilatus, 

was daar een andere gevangene, Barabbas genaamd 

 

 
 

De Bijbel zegt in het evangelie van Mattheüs 27:16 dat Barabbas een 

zeer beroemde beruchte gevangene was 

 



 

 
 

In oude manuscripten van het evangelie van Matteüs staat de volledige 

naam van Barabbas. Zijn oorspronkelijke naam was Jesus bar Abbas 

 

 
 

Jezus Barabbas betekent: 

 

Jezus - zoon van de Vader 

 

 
 



 

Jesus Barabbas - "Jezus - zoon van de Vader" - werd gearresteerd 

wegens terrorisme en voor moord 

 

 
 

Pontius Pilatus zegt dat hij 1 gevangene zal vrijlaten 

 

 
 

In veel oude manuscripten van het evangelie van Mattheüs 27:15-26 

staat: - Pontius Pilatus vroeg de mensen in feite om te kiezen wie ze 

wilden vrijlaten 

 

Welke Jezus wil je dat ik vrijlaat? 

 

Jezus Barabbas - de zoon van de Vader 

 

Of 

 

Jezus de Messias 

 



 

 
 

De naam: - Jesus Barabbas - "Jezus - zoon van de Vader" werd 

veranderd in nieuwe manuscripten en nieuwe geschriften. Het was heel 

gewoon om dingen in de Bijbel en de Schriften te veranderen, het was 

niets nieuws. Mannen schreven wat ze wilden. Maar miljoenen mensen 

over de hele wereld zeggen nog steeds dat de Bijbel het woord van God 

is en dat Jezus Christus de zoon van God is 

 

Historici geven hun theorieën waarom de naam Jezus Barabbas werd 

veranderd. Het was duidelijk dat er iets mis was met het volledige 

verhaal van de kruisiging. Criminelen verbergen normaal gesproken 

bewijsmateriaal of veranderen het bewijsmateriaal. Het was duidelijk dat 

ze iets verborgen hielden. Waarom de naam veranderen? 

 

Onderzoekers merkten op dat historisch bewijs aantoonde dat wie de 

Schriften schreef, verschillende karakters had gecombineerd in de 

verhalen van Jezus Christus. Dit is de reden waarom er verdeeldheid 

was onder de volgelingen van Jezus Christus. Deze verdeeldheid is 

opzettelijk gecreëerd door mensen die macht en mensen die controle 

wilden 

 

 



 

 

Pontius Pilatus vroeg het volk - welke Jezus zal hij vrijlaten? 

 

Jezus de Terrorist 

Jezus Barabbas - de zoon van de Vader 

Jezus - de zoon van God 

 

Of 

 

Jezus - de Messias 

Jezus - de zoon van Man 

Jezus de Profeet 

 

Verwarrend? Ja. Veel historische tradities zeggen dat de 2 mannen qua 

uiterlijk identiek waren. 

 

Veel mensen hebben gezegd dat ze allebei dezelfde persoon kunnen 

zijn. Echt … Nee, ze zijn niet dezelfde persoon. De Bijbel en veel 

christelijke geschriften zeggen duidelijk dat er 2 mensen bij het proces 

waren. 

 

Welke is de echte Jezus? 

 

 
 

In de Bijbel in Johannes 18:28 staat dat de Joodse leiders het paleis van 

Pontius Pilatus niet binnengingen voor het proces tegen Jezus 

Christus. Dit betekent dat ze niet hebben gezien wat er in het gebouw 

gebeurde - dit is volgens de Bijbel 

 



 

Dit betekent dat ze niet zullen weten, - welke Jezus werd vrijgelaten en 

welke Jezus werd veroordeeld om te worden gedood 

 

 
 

In de Bijbel in Johannes 18:33 staat dat Pontius Pilatus zijn paleis 

binnenging, - en Jezus werd in het paleis gebracht. De Joodse leiders 

gingen niet naar binnen, dus ze zagen niet wat er in het paleis gebeurde 

 

 
 

Terwijl het proces aan de gang was, zond de vrouw van Pontius Pilatus 

een boodschap en een waarschuwing naar haar man waarin stond dat 

Jezus Christus een goede man was. Ze zei tegen Pontius Pilatus dat hij 

hem geen pijn moest doen. Dit verhaal wordt genoemd in het evangelie 

van Matteüs. Ze vertelde haar man dat ze over Jezus Christus droomde 

en leed vanwege Jezus Christus 

 



 

 
 

Pontius Pilatus zei dat Jezus Christus onschuldig was en dit staat op 

verschillende plaatsen in de Bijbel. 

 

Dit betekent dat Pontius Pilatus Jezus Christus niet wilde kwetsen of 

kruisigen 

 

 
 

Het evangelie van Johannes in de Bijbel zegt dat Pilatus probeerde 

Jezus Christus te bevrijden 

 

Het bewijs in de Bijbel zegt dat Pontius Pilatus Jezus probeert te 

bevrijden.  

 



 

 
 

De Bijbel- en kerkhistorici zeggen dat Pontius Pilatus Jezus Christus 

niet heeft vrijgelaten. 

 

Is dit echt waar? 

 

Of - vertelden de kerkhistorici en de mensen die de Bijbel en andere 

manuscripten schreven, leugens? 

 

Ze zeiden dat Pontius Pilatus Jezus de Terrorist, Jezus Barabbas, de 

zoon van de Vader, had vrijgelaten. Ze zeiden dat Jezus de Messias toen 

werd gekruisigd. De Bijbel- en kerkhistorici zeggen dat Pontius Pilatus 

dit deed om de menigte mensen tevreden te stellen die met de Joodse 

leiders of priesters kwamen. De menigte riep "kruisig hem"  

 



 

 
 

Bewijs uit de Bijbel en kerkhistorici toont aan dat de menigte werd 

georganiseerd door Joodse priesters en leiders 

 

 
 

Maar het grote probleem is dit. Pontius Pilatus stond bekend als koppig 

en wreed. Historici zeggen dat toen menigten mensen niet naar hem 

luisterden, hij ze liet doodslaan. Hij was niet bang voor hen 

 



 

Pontius Pilatus was volgens historici een sterke man, die niet bang was 

om te doen wat hij wilde 

 

 
 

Vandaag zal de politie menigten wegjagen als je de machthebbers niet 

gehoorzaamt. Pontius Pilatus doodde hen als ze hem niet 

gehoorzaamden. Hij was niet bang voor hen 

 

Het bewijs toont aan dat Pontius Pilatus Jezus Christus niet wilde 

kruisigen. Pontius Pilatus wilde hem vrijlaten. Het bewijsmateriaal toont 

aan dat de vrouw van Pontius Pilatus hem waarschuwde om Jezus 

Christus vrij te laten. Het bewijsmateriaal toonde aan dat het Pontius 

Pilatus niet kon schelen wat iemand zei en hij deed wat hij wilde. Het 

bewijs toont aan dat 2 soortgelijke mannen, Jezus genaamd, bij het 

proces waren. Het bewijs toont aan dat de Joodse leiders niet hebben 

gezien wie er in het proces zat 

 

Maar de Bijbel en kerkhistorici zeggen dat Pontius Pilatus de menigte 

tevreden wilde stellen, dus liet hij ze Jezus Christus kruisigen 

 

Het verhaal in de Bijbel en in historische manuscripten sloeg nergens 

op. Het bewijsmateriaal toonde aan dat Pontius Pilatus Jezus Christus, 

de Messias, moet hebben vrijgelaten. Het bewijsmateriaal toonde aan 

dat de man die werd gekruisigd, Jezus de Terrorist, Jezus Barabbas, de 

zoon van de Vader, moet zijn geweest. Onderzoekers besloten deze 

kwestie verder te onderzoeken 



 

 

 
 

De Griekse vader van de kerk, die bisschop Irenaeus heette, schreef een 

boek met de titel: Tegen ketterijen. In dit boek schreef Irenaeus dat veel 

vroege oerchristenen zeiden dat Jezus Christus niet gekruisigd was, - 

maar een andere man werd gekruisigd, - die er hetzelfde uitzag als 

Jezus Christus. Deze oerchristenen werden door de kerk en haar 

bondgenoten gekken of krankzinnigen genoemd 

 

De kerk en haar bondgenoten waren de mensen die in die tijd veel 

macht hadden 

 

 
 



 

Dit is niets nieuws. In de wereld van vandaag zijn mensen die het 

officiële verhaal over 11 september of Coronavirus of over vaccins niet 

accepteren, gek of slecht genoemd door de machthebbers of door 

moderne historici die voor de media werken 

 

De geschiedenis voor morgen, - wordt vandaag geschreven, - door de 

mensen die de macht hebben en hun bondgenoten 

 

 
 

Onderzoekers ontdekten dat de geschiedenis van bisschop Irenaeus 

niet kon worden geverifieerd. Ook bestond geen van zijn originele 

geschriften. Er waren vertalingen en kopieën in andere talen, zoals het 

Latijn. De datering van deze manuscripten kon niet worden geverifieerd 

en zou zelfs tot in de 17e eeuw kunnen zijn. Het was bekend dat Latijnse 

geschriften door de kerk werden gecontroleerd en gecreëerd. Geen 

wonder dat deze oerchristenen ketters werden genoemd die als gek of 

krankzinnig werden bestempeld 

 

Maar één ding was duidelijk, - het verhaal dat Jezus Christus niet 

gekruisigd was, was bekend bij veel vroege oerchristenen. Deze 

mensen geloofden, - dat een andere man werd gekruisigd, - en deze 

man zag er hetzelfde uit als Jezus Christus. Dit is een duidelijk bewijs 

dat de oorspronkelijke moslims en de Arabische Koran, dit verhaal niet 

kunstmatig hebben uitgevonden 

 

Oorspronkelijke christenen en oorspronkelijke moslims zeiden in het 

verleden dat Jezus Christus niet werd gekruisigd maar dat een andere 

man zijn plaats innam. Wie zijn deze mensen en wat is er met hen 

gebeurd? 



 

 

 
 

De gnostische Apocalyps van Petrus of Openbaring van Petrus zegt dat 

een andere man werd gekruisigd in de plaats van Jezus Christus 

 

Er zijn veel andere soortgelijke historische documenten 

 

Oorspronkelijke christenen die dit verhaal kenden, werden ketters 

genoemd. Tijdens en na de Renaissance heeft de Kerk deze 

oerchristenen bestreden en vernietigd 

 

Onderzoekers concludeerden dat Pontius Pilatus Jezus de Messias 

moet hebben vrijgelaten. Pontius Pilatus wilde hem vrijlaten. Pontius 

Pilatus zei dat Jezus de Messias onschuldig was. De vrouw van Pontius 

Pilatus zei dat Jezus de Messias moest worden vrijgelaten. Het bewijs 

toonde aan dat Jezus de Terrorist, Jezus Barabbas, gekruisigd moet zijn 

en dat de Joodse leiders en priesters het geloofd moeten hebben. Jezus 

de Terrorist, de zoon van de Vader, de zoon van God was een beroemde 

terrorist en moordenaar. Het is niet normaal om terroristen en 

moordenaars te laten ontsnappen 

 



 

 
 

De kerk vernietigde de Katharen in de 13e eeuw. De datums kunnen niet 

worden geverifieerd omdat de geschiedenis van Frankrijk op 

frauduleuze wijze is gewijzigd 

 

Het bewijs toont aan dat de Katharen werden verkracht, gemarteld en 

vermoord door de kerk 

 

De Katharen waren vroege oerchristenen in Frankrijk en Nederland en 

Duitsland en Italië en op andere plaatsen in Europa 

 



 

 
 

De Katharen zeiden dat Jezus Christus een profeet van God was, net als 

andere profeten. 

 

De Katharen zeiden dat Jezus Christus niet gekruisigd was. 

 

De Katharen zeiden dat Jezus Christus niet de zoon van God was. 

 

Ze weigerden de paus en de katholieke kerk te accepteren 

 



 

 
 

De Katharen geloofden dat de Bijbel die de Kerk aan de mensen in 

Europa gaf, bedrog was en vol leugens, en zeiden dat de Bijbel werd 

geschapen door het bevel van Satan, - de duivel 

 

De Katharen werden vernietigd door de kerk. De kerk en haar 

bondgenoten zeiden dat deze mensen in 2 goden geloofden: - God en 

Satan. Het waren duivelaanbidders. Er is geen bewijs om dit aan te 

tonen, behalve uit de geschiedenis die is gemaakt en geschreven door 

de kerk en haar bondgenoten. Onderzoekers vonden bewijs dat 

aantoonde dat de kerk leugens vertelde over de katharen 

 



 

 
 

De Katharen geloofden dat Jezus Christus getrouwd was en kinderen 

had, net als elke andere normale man. Deze informatie is opgetekend 

door kerkhistorici. Maar kerkhistorici zeiden ook dat de Katharen gekke 

mensen waren die geloofden dat Jezus Christus geen echt "fysiek" 

lichaam had 

 

Wat wel duidelijk was, was dat historici, die voor de kerk schreven, 

gekke dingen schreven over de katharen. Waarom? Ze moesten de 

moord en verkrachting van de Katharen rechtvaardigen, wat werd 

gedaan door de kerk en haar bondgenoten. Toen de kerk mensen 

verkrachtte en vermoordde, verzon ze altijd een excuus waarom. 

 

Het was duidelijk dat de Katharen geloofden dat: - Jezus Christus een 

man was, - en Jezus Christus een profeet van God was, - en Jezus 

Christus niet gekruisigd was. Het was ook duidelijk dat het verhaal dat 

de Katharen in 2 goden geloofden of dat Jezus Christus geen echt 

fysiek lichaam had, een leugen was die verzonnen was door de Kerk en 

haar bondgenoten. De kerk schreef nog veel meer negatieve dingen 

over de katharen.  

 

De Katharen geloofden dat Jezus Christus een echte man was die 

trouwde, geen onzichtbare man. Je kunt niet trouwen als je geen fysiek 

lichaam hebt. Zelfs een kind kan zien dat de kerk en haar bondgenoten 



 

hier onzin praten. De kerk en haar historici schreven hetzelfde soort 

leugens als in de Bijbel en in de wereldgeschiedenis 

 

Stel je voor dat historici in de toekomst zouden zeggen dat het 

Amerikaanse volk een leider volgde die Donald Trump heette. Donald 

Trump was onzichtbaar, maar hij trouwde en kreeg kinderen. Een 

pathetisch verhaal... Het is vreemd dat veel mensen tegenwoordig niet 

goed nadenken en geloven wat historici zeggen. Zelfs een kind zal 

weten dat dit soort geschiedenis een grote grap en een grote leugen is 

 

De geschiedenis die voor de Katharen werd gecreëerd was deze - ze 

waren gek - ze waren slecht - ze hadden God, maar - ze waren 

duivelaanbidders. De volledige geschiedenis van de Katharen die 

vandaag beschikbaar is, is geschreven door de kerk en haar 

bondgenoten en was niets anders dan een fraude 

 

 
 

Toulouse in Frankrijk was het hart van de oorlog tegen de Katharen. De 

kerk begon een oorlog tegen de Katharen en vermoordde duizenden 

Katharen. De historische verslagen van wat er is gebeurd, zijn 

geschreven door de kerk en haar bondgenoten. Kerkhistorici zeggen 

dat de belangrijkste oorlog plaatsvond in de 13e eeuw. De geschiedenis 

en data van wat er precies gebeurde en wanneer, werd vervalst door de 

kerk en haar bondgenoten, maar dat verhaal is te lang om hier te 

vermelden 



 

 

Lodewijk van Toulouse, Frankrijk was vermoedelijk een christelijke 

bisschop van Frankrijk in de 13e eeuw. De datums kunnen niet worden 

geverifieerd omdat de geschiedenis van Frankrijk op frauduleuze wijze 

is gewijzigd 

 

 
 

Bovenstaande foto - een schilderij van een Italiaanse man genaamd 

Antonio Vivarini - in 1450 - toont Louis de Toulouse 

 



 

 
 

Bij nauwkeurig onderzoek van het schilderij blijkt dat er Arabisch schrift 

rond het hoofd van de bisschop staat. Onderzoekers ontdekten dat niet 

kan worden geverifieerd wie de foto echt heeft geschilderd en wanneer. 

Was deze bisschop echt christelijk, zoals historici beweren? Of was hij 

een moslimbisschop? De hele geschiedenis van Frankrijk leek een 

vervalsing.  

 

Arabisch schrift werd op veel schilderijen aangetroffen, te veel om hier 

op te noemen. 

 

Wat is hier aan de hand? 

 

Arabisch schrift dat door moslims wordt gebruikt? De Katharen 

geloofden dat Jezus een profeet was - net als de moslims. De Katharen 

geloofden dat Jezus niet de zoon van God was - net als moslims. De 

Katharen zeiden dat Jezus Christus niet werd gekruisigd - net als 

moslims. Maar historici noemden deze mensen een christelijke sekte, 

wat als onzin klinkt. Zelfs een kind zal merken dat deze mensen 

moslims leken te zijn. Waren de Katharen: -Moslims? 

 



 

 
 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko (een zeer beroemde professor 

van de Staatsuniversiteit van Moskou) en anderen, - hebben 

aangetoond dat de geschiedenis van Europa werd vervalst door de Kerk 

en haar bondgenoten. Anatoly Fomenko presenteerde veel bewijs 

waaruit bleek dat de Katharen echt werden vernietigd in de 17e eeuw, - 

en niet in de 13e eeuw 

 

Nadat de Katharen in de 17e eeuw door de kerk waren verslagen, 

werden veel van hun kinderen en hun families door de nieuwe machten 

van elkaar gescheiden en als slaven meegenomen. In de 18e en 19e en 

20e eeuw zijn er in Europa veel andere slechte dingen gebeurd die deze 

geschiedenis hebben vernietigd, maar dat verhaal is te lang om hier te 

vermelden  

 

 
 

Veel van de kastelen die eigendom waren van de Katharen en hun 

bondgenoten lagen op de top van heuvels en bergen. De Katharen 

waren hier erg beroemd om 

 



 

 
 

Bovenstaande foto - Château de Quéribus - Frankrijk 

 

Onderzoekers hebben erop gewezen dat er modderklei over de muren 

van het kasteel ligt alsof het op het gebouw is gegooid en ze vragen 

zich af wat daar is gebeurd. Wat voor soort wapens werden er gebruikt 

om de Katharen aan te vallen? Waren deze gebouwen maar gewone 

kastelen, of hadden ze andere functies? Hoe bouwden ze zulke 

kastelen? Of maakte de klei eigenlijk deel uit van het buitenste gebouw? 

Werd het gebouw aangevallen door geavanceerde moderne wapens 

waardoor de buitenmuren smolten? 

 

Veel vergelijkbare kastelen zijn op veel plaatsen in de wereld te zien 

 



 

 
 

Foto hierboven - Hosap Castle, Van district, Oost-Turkije 

 



 

 
 

Foto hierboven - de ingang van Hosap Castle. 

 

Er was veel modder of klei dat het gebouw had omringd. Er is geen 

goede uitleg over wat er aan de hand was. Hoe is het daar gekomen? 

Wat is er werkelijk met deze kastelen gebeurd? 

 

Er was duidelijk iets mis met de volledige geschiedenis van de Katharen 

en de vele kastelen die wereldwijd te zien zijn. De geschiedenis was 

duidelijk een totale leugen. 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de oorlog tegen de Katharen bekend stond als de 

kruistocht tegen de Albigenzen, omdat de Katharen bekend stonden als 

het Albi-volk. Er is ook een Kathaarse stad genaamd Albi in Zuid-

Frankrijk, die in de buurt van Toulouse ligt 

 

 
 

Foto hierboven - Gotische kathedraal in de stad Albi 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de kathedraal van Albi door de kerk werd gebouwd 

na de vernietiging van de Katharen in de 15e eeuw. Het is een van de 

grootste bakstenen gebouwen ter wereld 

 

 
 

De bevolking van de stad Albi in 2020 was slechts ongeveer 50.000 

mensen. De bevolking van de stad Albi in 1900 was slechts een paar 

duizend mensen. Op basis van bevolkingsstatistieken voor die stad was 

het verhaal van wie de gotische kathedraal in de stad Albi bouwde 

verdacht. Waarom zou iemand zo'n grote kathedraal bouwen en hoe 

hebben ze die gebouwd, terwijl er maar heel weinig mensen woonden? 

Wat voor soort technologie werd gebruikt om dit verbazingwekkende 

grootse gebouw te bouwen? De bevolking van heel Zuid-Frankrijk was 

veel lager in de 15e eeuw en er zijn veel enorme kastelen en kerken en 

vele andere verbazingwekkende gebouwen in de omgeving 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de mensen die op de foto hierboven te zien zijn, het 

soort mensen zijn dat de gotische kathedraal in de stad heeft gebouwd. 

Er zijn veel gotische kathedralen op veel plaatsen in de wereld 

 

Zelfs een kind zal zeggen dat het onmogelijk is te geloven dat dit soort 

mensen zulke verbazingwekkende gotische kathedralen hebben kunnen 

bouwen. Wat voor gereedschap hebben ze gebruikt? Hoe hebben ze de 

bouw gepland en georganiseerd? Hoe konden ze zulke prachtige 

plekken bouwen zonder machines of technologie? 

 

Het was duidelijk dat de geschiedenis iets verborg. Geschiedenis klopte 

niet. Over de hele wereld zijn er verbazingwekkende gebouwen en 

kastelen en forten. Er is geen echte verklaring van hoe deze plaatsen 

werden gebouwd. 

 

Was dit gebouw echt een kerk? Er zijn honderden soortgelijke enorme 

gebouwen over de hele wereld, en de geschiedenis van wie ze heeft 

gebouwd en hoe wordt door onderzoekers in twijfel getrokken 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de kathedraal van Albi schade en diefstal heeft 

opgelopen tijdens de Franse Revolutie in 1789. Historici zeggen dat 

rond die tijd in Frankrijk ook veel andere kerken werden beschadigd. 

Historici zeggen dat de kathedraal van Albi tussen 1849 en 1876 werd 

gerestaureerd. De geschiedenis van de 18e en de 19e eeuw was vol 

leugens en vervalsingen, maar dat verhaal is te lang om hier te 

vermelden 

 

Veel onderzoekers vonden het onmogelijk dat maar heel weinig mensen 

de kathedraal van Albi hadden kunnen bouwen. De mensen die de 

oorspronkelijke kathedraal hebben gebouwd, moeten mijnbouw hebben 

gedaan om de materialen te krijgen om de kathedraal te bouwen en 

hadden waarschijnlijk geavanceerde technologie. Onderzoekers 

concludeerden dat de katharen in de 17e eeuw werden vernietigd door 

de kerk en haar bondgenoten en dat dit het moment was waarop de 

kathedraal van Albi werd beschadigd. De inhoud van de kathedraal 

moet door de kerk en haar bondgenoten zijn gestolen.  

 



 

 
 

Veel mensen vragen zich af waarom kathedralen binnen zulke grote 

ruimtes hadden en waarom ze grote deuren hadden. Misschien waren 

mensen vroeger groter. De geschiedenis van veel van deze 

verbazingwekkende gebouwen die in het verleden zijn gebouwd, was 

zeer verdacht 

 

 
 



 

Veel moderne gebouwen hebben zeer grote deuren. De grote deuren 

maken het gemakkelijker om machines in en uit het gebouw te brengen. 

Onderzoekers hebben veel bewijs gevonden dat aantoont dat 

kathedralen industriële gebouwen kunnen zijn geweest of geavanceerde 

machines bevatten. Veel onderzoekers stellen dat de oorspronkelijke 

inhoud in kathedralen en kerken is verwijderd of vernietigd door de kerk 

en haar bondgenoten. De gebouwen werden toen omgevormd tot 

moderne kerken, - maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

Tijdens en na de Renaissance was de kerk bijna overal ter wereld in 

oorlog. Naast de Katharen organiseerden de Kerk en haar bondgenoten 

de Spaanse Inquisitie. Deze oorlog door de kerk werd gevoerd in alle 

landen die het Spaanse rijk over de hele wereld binnenviel 

 

 



 

 

Het Spaanse rijk voerde oorlog tegen de "oorspronkelijke" mensen van 

Noord- en Zuid-Amerika en in andere delen van de wereld. Tegen wie 

vocht de kerk 'echt'? Het was duidelijk een wereldwijde oorlog 

 

 
 

Foto hierboven - Kathedraal van Sevilla, Spanje 

 

 
 

Kathedraal van Sevilla is de grootste gotische kathedraal ter wereld 

 



 

 
 

Maar dit gebouw was oorspronkelijk een moslimmoskee die naar 

verluidt gedeeltelijk was verwoest en aangepast. De geschiedenis van 

Spanje kende veel leugens, maar dat verhaal is te lang om hier op te 

noemen. 

 

Wie bouwde de gotische kathedraal in Sevilla en waarom? 

 

 
 

Foto hierboven - de kathedraal van Cordoba, 

 



 

De gotische kathedraal van Cordoba heeft Arabisch schrift erin en was 

oorspronkelijk een moslimmoskee die werd gebouwd door Spaanse 

moslims. Wat hadden moslims te maken met het christendom en 

gotische kathedralen? 

 

 
 

In Spanje vochten de kerk en haar bondgenoten tegen de moslims. 

Historici maken reclame voor de Spaanse Inquisitie en noemen vaak de 

oorlog tegen de Joden in Spanje, en dit is waarom veel mensen zich niet 

realiseren dat de grootste oorlog van de Kerk en haar bondgenoten in 

Spanje tegen de oorspronkelijke islam en de moslims was 

 

De Spaanse Inquisitie duurde op mysterieuze wijze meer dan 350 jaar en 

eindigde in de 19e eeuw. Volgens historici vond de oorlog tegen de 

moslimsteden in Spanje plaats rond dezelfde tijd dat de oorlog tegen de 

Katharen plaatsvond 

 

Waarom eindigde de Spaanse Inquisitie in de 19e eeuw? Waarom is het 

onlangs afgelopen? Was de tijdlijn en datering van de wereldwijde 

geschiedenis een leugen? 

 

 



 

 

In Spanje hebben de kerk en haar bondgenoten veel kastelen verwoest 

terwijl ze tegen de moslims vochten. In het Arabisch is het woord voor 

kasteel "cazar" dat vaak wordt uitgesproken als "cathar" of "caszar". 

Het Engelse woord "kasteel" kwam van dit Arabische woord 

 

Historici beweren dat het woord "cazar" in het Arabisch uit het Latijn 

kwam, maar het Latijn was eeuwenlang een dode taal en de 

geschiedenis van het Latijn is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

Historici zeggen dat veel Europese talen uit het Latijn kwamen en dat 

het schrift is ontwikkeld op basis van de oude Griekse en Fenicische 

schriftsystemen 

 

 
 

Samenvattend - historici zeggen dat het Arabische alfabet uit het 

Aramees kwam. Ze zeggen dat het Aramees uit het Fenicisch kwam. 



 

Modern Hebreeuws is ontstaan uit het Aramees. Het oude Griekse 

alfabet kwam uit het Aramees. Ze zeggen dat de Latijnse en Cyrillische 

schriftsystemen afkomstig zijn van het Oudgrieks (dat van de Feniciërs 

kwam) 

 

 
 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko en anderen hebben bewijs 

getoond dat de geschiedenis van de Feniciërs een leugen was en werd 

uitgevonden tijdens en na de Renaissance. 

 

Veel onderzoekers hebben aangetoond dat de Feniciërs helemaal niet 

bestonden. Veel onderzoekers hebben aangetoond dat de Feniciërs 

eigenlijk de Venetianen waren uit de stad Venetië in Italië 

 

De bewering dat het woord 'cazar' in het Arabisch uit het Latijn kwam, 

was niets anders dan een verhaal dat op frauduleuze wijze werd 

verzonnen door historici om de ware betekenis van Katharen te 

verbergen 

 

Wat wel duidelijk was, was dat de “cazar-katharen”-kastelen in Spanje 

en de Katharenkastelen in Frankrijk en andere plaatsen in Europa door 

de kerk werden aangevallen. Kerkhistorici noemden de moslims van 

Spanje: - duivelaanbidders en vele andere dingen 

 

Beide mensen hadden vergelijkbare overtuigingen 

 

De moslims in Spanje werden Arabieren genoemd en de Katharen 

werden het Albi-volk genoemd. De moslims in Spanje waren geen 

Arabische mensen uit het Midden-Oosten, het bewijs toont aan dat 



 

velen van hen lokale mensen uit Spanje waren die de Arabische taal 

spraken en daarom werden ze Arabieren genoemd 

 

 
 

Van de Katharen was bekend dat ze in Noord-Spanje waren in de regio 

die bekend staat als Catalonië. Zelfs het woord Catalonië komt van het 

woord Katharen, - Cath - alonië 

 

 
 

Historici zeggen dat het woord katholiek afkomstig is van de oude 

Griekse woorden - kath en olou. Kath en olou betekent: “in het 

algemeen alles”, van de kata wat “naar beneden” betekent en olou wat 

“alles” betekent. Historici zeggen dat de wereld in feite universeel of 

alles betekent. Iedereen die niet veel talen kent, zal denken dat dit 

correct is. Maar onderzoekers ontdekten dat de oorspronkelijke 

betekenis werd vervalst door de kerk en haar bondgenoten 

 



 

Er was een duidelijke relatie tussen de woorden Goth en Katharen en 

Katholiek  

 

Engels woord - God 

Duits woord - Gott 

Cath - Gath - Goth 

Katholieke kerk - Gotische kerk 

Cazar - Kathari 

Cathari - Cathaly 

Cathaly - Cath - Allah 

Cath - Allah 

Cath - Goth - Gott - God - Allah 

 

Verschillende mensen spraken hetzelfde woord op verschillende 

manieren uit, dit was overal ter wereld natuurlijk 

 

De Katharen weigerden de drie-eenheid van de katholieke kerk en 

zeiden dat Jezus Christus een profeet van God was. De moslims zeggen 

hetzelfde 

 

De moslims zeggen dat er maar "Eén" God is 

 

 
 

Een van de grootste gebeden in de islam is het gebed dat bekend staat 

als - Qul Huwa Alahu Achad 

 

Dit gebed wordt ook gezien als een geloofsverklaring 

 

In het Arabisch wordt dit als volgt uitgesproken: 



 

 

Achad Allah of Ahad Allah of Khod Allah, - afhankelijk van je uitspraak 

Khod Allah of Cath Allah betekent "Eén" God in het Arabisch 

Cath - Goth - Gott - God - Allah 

Cath-olou, Cath-ally, Cath-allah, Goth-allah 

Al deze woorden betekenden eigenlijk "Eén" God, afhankelijk van je 

uitspraak 

 

De paus en hun bondgenoten vielen bijna elk deel van de wereld 

binnen, met hun koloniale rijken en hadden vele inquisities en dwongen 

miljoenen mensen zich te bekeren of te sterven. Onderzoekers 

concludeerden dat de kerk de Katharen overnam en de naam Cath-Allah 

of Cath-ally aannam en een nepreligie creëerde met nepgeschiedenis 

voor heel Europa 

 

Wie waren de Albi-mensen? 

 

 
 

Schotland stond vóór de Renaissance bekend als Alba. Dit is 

vergelijkbaar met het woord Alba in het Iers (Alban - Albany - Albana - 

Albanië). Engeland en Groot-Brittannië stonden bekend als Albion 

 



 

 
 

Albion betekent over het algemeen - wit land. Historici beweren soms 

dat dit verwijst naar de witte kliffen in Dover, maar onderzoekers zijn het 

daar niet mee eens en geloven dat het woord mondiaal is en een 

historische betekenis heeft 

 

 
 

Het Hebreeuwse woord voor melk is halav. Mensen spreken het op 

verschillende manieren uit. 

 



 

 
 

In veel moderne Arabische dialecten betekent het woord halab of haleb 

melk. De stad Aleppo in Syrië kwam van dit woord - Aleppo - Alpo - Albo 

- Alba 

 

 
 

Melk in de Arabische Koran-taal is - laban. Yoghurt, gemaakt van melk, 

staat bekend als rawba. Rawba lijkt erg op rabbi en arawbi of arabi 

 



 

 
 

Er is een land op de Balkan, in de buurt van Italië in Europa, dat Albanië 

heet. Het woord alb betekent heuvel of berg in verschillende talen, ook 

in het middeleeuws Grieks (onderzoekers vonden geen bewijs dat 

Grieks een oude taal was). Het woord alb - alab - alba betekende ook wit 

in verschillende Balkan-dialecten  

 

 
 

Het woord Alp - Alb betekent over het algemeen berg, vooral bergen 

bedekt met sneeuw. Sneeuw is wit van kleur 

 



 

 
 

Albanië is toevallig ook een van de meest bergachtige landen ter wereld 

 

 
 

Schotland of het land van Alba, is het meest bergachtige land van het 

Verenigd Koninkrijk (Engeland en Groot-Brittannië stonden bekend als 

Albion - Alban - Albanië) 

 



 

 
 

Er zijn bergen in Midden-Europa die bekend staan als de Alpen of Alpi 

of Alpen. Ze worden gezien in Frankrijk, Italië, Duitsland, Oostenrijk, 

Slovenië, Zwitserland en Liechtenstein 

 

 
 

Het woord Albino betekent over het algemeen witte kleur 

 



 

 
 

Er is een groep mensen in Griekenland genaamd Arvan of Arvanites. Ze 

staan bekend als bergbewoners 

 

 
 

Het is bekend dat het woord Arva - Arba - Araba - Alba - Alab van 

dezelfde oorsprong is. Arabian - Araban - Arban - Alban. Omdat talen na 

de Renaissance werden gewijzigd en in verschillende scripts werden 

gespeld, verloren veel mensen in verschillende delen van de wereld de 

oorspronkelijke betekenis van veel woorden 

 

 



 

 
 

Veel mensen in Griekenland vragen zich bijvoorbeeld af: - wie zijn de 

Arvanieten? Zijn ze Grieks of Albanees? Ze realiseren zich niet dat 

geschiedenis en talen zijn gewijzigd en dat de oorspronkelijke 

betekenissen zijn verloren gegaan. Het was duidelijk dat dit met opzet 

was gedaan. Het verdeelde mensen en verdeelde naties en veroorzaakte 

veel haat tussen mensen. Verenigd staan we sterk, verdeeld gaan we de 

Ondergang tegemoet. De mensen van Europa lijken te zijn gevallen, 

klaar voor iemand om hen over te nemen 

 

 
 

Het Hebreeuwse woord voor de kleur van wit is - laban 

 



 

 
 

Het woord laban of leban of aleban in het moderne Arabisch verwijst 

naar voedsel of drank gemaakt van melk. Melk is over het algemeen wit 

van kleur 

 

 
 

Er is een land in het Midden-Oosten dat Libanon heet. Het is een 

Arabisch land dat modern Arabisch spreekt. Het woord Libanon is 

afkomstig van de woorden leban - laban - alban - alaban - arban - araban 

- arabisch. Libanon heeft sneeuw op zijn bergen. 

 



 

Veel historici stellen dat het woord leban afkomstig was van de oude 

Feniciërs. Onderzoekers merkten op dat de geschiedenis van de antieke 

wereld en de Feniciërs is vervalst, en het is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

Libanon is een bergachtig land, vergelijkbaar met Albanië en Alba 

(Schotland) 

 

 
 

De Bijbel noemt het verhaal van het land van melk en honing. Veel 

mensen zeggen dat Schotland Alba was - of Halaba. Ze stellen dat 

Schotland het land van melk en honing was. 

 

Maar deze claim kan worden gedaan door Libanon of Albanië of de 

landen in de regio van het Alpengebergte 

 

Het bewijsmateriaal toonde aan dat er in het verleden een 

gemeenschappelijke taal was die in veel delen van de wereld werd 

gebruikt. Wat was deze gemeenschappelijke taal? 



 

 

Alba - Alaba - Araba - Arab - Araba - Eropa - Europa 

 

Arabian - Aravan - Arvan - Aravian - Alabian - Alaban - Alban - Albion - 

Aleban - Leban - Laban 

 

Researchers concluded that Albi people meant - Alabi people or Arabi 

people. The Albi people or Cathars were known for building castles on 

mountains and hills. The Arab Muslim people in Spain were known for 

building Cazars - castles in Spain.  

 

De Arabische moslims stonden erom bekend dat ze zeiden dat Jezus 

Christus een profeet was. Het Albi-volk of de Katharen stonden erom 

bekend dat ze zeiden dat Jezus Christus een profeet was. 

 

Het Arabische moslimvolk stond bekend om het ontkennen van de 

kruisiging. Het Albi-volk of de Katharen stonden bekend om het 

ontkennen van de kruisiging. 

 

De Arabische moslims stonden erom bekend dat ze zeiden dat de Bijbel 

een leugen was. Het Albi-volk of de Katharen stonden erom bekend dat 

ze zeiden dat de Bijbel een leugen was. 

 

Arabische moslims waren destijds in oorlog met de kerk the 

Albi Katharen waren in die tijd in oorlog met de kerk 

 

Er was inquisitie tegen Arabische moslims 

Er was inquisitie tegen Albi Cathars 

 

Deze twee mensen woonden naast elkaar: - Spanje en Frankrijk. Het was 

duidelijk dezelfde oorlog van de kerk tegen hetzelfde type mensen op 

verschillende plaatsen in Europa en de wereld 

 



 

 
 

De kaart hierboven toont een voorbeeld van mensen in heel Europa die 

soortgelijke overtuigingen hadden als de Katharen. Dit soort mensen 

waren in Nederland, België, Duitsland, Italië, Hongarije, Bosnië, Servië, 

Albanië en Macedonië. Dit is gebaseerd op het bewijs gevonden in de 

geschiedenis die is gecreëerd door de kerk en haar bondgenoten. 

Kerkhistorici beweerden dat de andere helft van de Europeanen 

katholiek was, maar onderzoekers vonden bewijs dat de geschiedenis 

van Europa op frauduleuze wijze verzonnen was. 

 

Oost-Europa en Rusland werden geregeerd door Kievan Rus - of - 

Rusland, en de geschiedenis van die regio heeft een lang verhaal. 

 

De mensen in Zuidoost-Europa, die soortgelijke overtuigingen hadden 

als de Katharen, worden door kerkhistorici Bogomielen genoemd 

 



 

 
 

Historici beweren dat de Katharen sterk werden beïnvloed door de 

Bogomielen, die werden gevonden in Bulgarije en vele andere plaatsen 

in Oost-Europa 

 

 
 

Bogomielen weigerden geld te betalen aan mensen die meester of 

heerser wilden zijn. Dit geld werd belasting genoemd. Betaal geld omdat 

ik macht heb. Ze weigerden te werken in lijfeigenschap, wat veel 

mensen slavernij noemden. Ze weigerden te vechten voor de staat. 

Staten werden gevormd door mensen die geld en macht hadden en 

verbonden waren met de kerk, die mensen dwongen hun regels te 

gehoorzamen. De Bogomielen waren echt vrije en onafhankelijke 

mensen 

 



 

 
 

Veel historici zeggen dat de Bogomilen 2 goden hadden. Kortom, ze 

zeiden dat de Bogomielen God en de Duivel aanbaden  

 

 
 

Historici zeggen dat de geschiedenis van de Bogomielen verloren of 

vernietigd is door de kerk en haar bondgenoten. De informatie die we 

hebben over de Bogomielen, is wat de kerk en haar bondgenoten aan de 

wereld hebben verteld. En wat wordt ons verteld? Het zijn 

duivelaanbidders. Hetzelfde verhaal dat de kerk zei over iedereen die ze 

niet mocht 

 



 

 
 

Het was bekend dat de Bogomielen erg groot waren in Bulgarije en 

Roemenië en op de Balkan, maar er was een oorlog tegen hen gaande, 

die werd georganiseerd door de kerk en haar bondgenoten. 

 

Bosnië werd al snel het hart en centrum van de Bogomielen. De 

Bogomielen werden aangevallen door de kerk en haar bondgenoten, 

maar velen overleefden in berggebieden in de Balkan, waar de kerk en 

haar bondgenoten het moeilijk hadden om ze te vernietigen 

 

 
 

Onderzoekers vonden toen een groot probleem met wat historici zeiden. 

Er is geen enkel bewijs te vinden in originele documenten in Bosnië om 

het bestaan van deze zogenaamde Katharen of Bogomielen of het 

verhaal van 2 Goden aan te tonen. In de originele documenten van de 

oerchristenen van Bosnië kon geen bewijs worden gevonden voor het 

bestaan van deze kathaarse of bogomilische duivelaanbidders. 

 

Het was duidelijk dat historici die voor de kerk en hun bondgenoten 

schreven, leugens vertelden. Er was geen bewijs van 2 goden of 



 

duivelaanbidding of het bestaan van de Katharen, behalve wat werd 

gezegd door kerkhistorici 

 

Dit betekende dat de Bogomielen en Katharen en andere oerchristenen 

zich geen Bogomielen of Katharen noemden. Dit waren de namen die de 

kerk en haar bondgenoten voor hen hadden gekozen. Ze waren 

eenvoudig de volgelingen van Jezus Christus of: - de oerchristenen 

 

 
 

Historici zeggen dat de Bogomielen van Bosnië en Servië en Albanië en 

Roemenië en Macedonië en Bulgarije en Griekenland en Kroatië 

moslims werden. Dat is raar. En... dit is een theorie. Er is een theorie dat 

de maan van kaas is gemaakt 

 

 



 

 

Er kan geen bewijs worden gevonden van de Katharen of Bogomielen, 

behalve wat is geschreven door de Kerk en haar bondgenoten. Maar - er 

kan bewijs worden gevonden dat de bogomils of katharen van Oost-

Europa vandaag de dag overleven en ze worden op mysterieuze wijze 

moslims genoemd 

 

Het zijn geen duivelaanbidders. Ze geloven dezelfde dingen als de 

Katharen. Ze geloven dat de Bijbel een leugen is. Ze geloven dat Jezus 

niet de zoon van God is. Ze geloven dat Jezus Christus niet gekruisigd 

is en dat Jezus Christus door God is gered.  

 

 
 

De mensen die verslagen waren door de kerk en haar bondgenoten 

werden plotseling christenen. Mensen hadden de keuze om de kerken te 

accepteren en te volgen of te sterven. De mensen werden gedwongen 

de staten te gehoorzamen en belasting te betalen en lijfeigenen te 

worden - wat niets anders was dan slavernij. Eigendom en land werden 

ingenomen door de kerk en haar bondgenoten en ze creëerden 

nepstaten of heersers om deze mensen te beheren en te regeren rule 

 

In de wereld van vandaag laten moderne historici, - waaronder televisie- 

en mediabronnen, de wereld zien dat moderne moslims betrokken zijn 

bij het beleid van: - "bekeren of sterven". Er zijn aanwijzingen dat veel 



 

moderne moslimgroepen agenten en actoren zijn die verbonden zijn 

met de wereldmachten die deze groepen van financiering en van 

militaire wapens voorzien. Velen van hen hebben wapens die zijn 

gemaakt in Amerika, Rusland, Duitsland, China en Frankrijk.  

 

 
 

Denk je dat het gemakkelijk is om miljoenen dollars te vinden om 

wapens te kopen en een militante organisatie te financieren en mensen 

op te leiden en dan militaire activiteiten te beginnen? Deze groepen 

veroorzaken op veel plaatsen in de wereld ravage en chaos. Maar 

iedereen die even nadenkt en deze militaire organisaties onderzoekt, zal 

beseffen dat het allemaal een spel was, gepland door de mondiale 

wereldorde 

 

Er zijn veel moderne moslimorganisaties die protesten organiseren. 

Onderzoekers ontdekten dat ze literatuur hebben die in de afgelopen 2 

eeuwen door de wereldmachten is gemaakt en gepubliceerd. Anatoly 

Fomenko en andere onderzoekers hebben aangetoond dat veel 

frauduleuze islamitische geschiedenisboeken zijn gemaakt door de 

jezuïeten en hun bondgenoten, die voor de kerk werkten. Onderzoekers 

ontdekten ook dat veel van deze organisaties en hun protesten gepland 

waren en dat leden betaald kregen. Het was niets anders dan een fraude 

en een grote show 



 

 

Je hoeft niet erg intelligent of erg slim te zijn om de waarheid over de 

Katharen of Bogomielen te zien. Het was duidelijk dat de oerchristenen 

en moslims hetzelfde geloof hadden. Het was duidelijk dat de 

oerchristenen overal in Europa waren, maar ze werden langzaam 

vernietigd door de kerk en haar bondgenoten. De kerk en haar 

bondgenoten creëerden staten en dwongen mensen om de regels van 

deze staten te gehoorzamen. Tegenwoordig worden ze natiestaten 

genoemd. 

 

De Bijbel en het christendom werden gebruikt als een instrument en 

wapen om mensen te dwingen deel uit te maken van deze staten. Deze 

staten creëerden belastingen en wetten en creëerden grenzen. Ze 

creëerden legers en dwongen mensen om te vechten en ze vernietigden 

langzaam de oorspronkelijke beschaving die in Europa was. Er zijn 

aanwijzingen dat deze beschaving geavanceerd was en technologie 

had, maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden. Veel mensen 

noemen deze beschaving Tartaria, maar het heeft ook andere namen 

 

Als de geschiedenis van Europa nauwkeurig wordt geanalyseerd, lijkt 

het erop dat Europa een paar eeuwen geleden de Bijbel of de kerk niet 

had. Het lijkt erop dat Europa door iemand is binnengevallen - van de 

westelijke kant en deze kracht beweegt zich naar het oosten richting het 

Midden-Oosten. Iets soortgelijks zie je in Azië. De mensen die over de 

wereld wilden heersen, begonnen aan de oostkant van Azië en trokken 

naar het westen. 

 

 
 

Dit was geen complot. De mensen die de wereld wilden regeren, 

begonnen in de 15e eeuw plannen te maken om de vorige beschaving te 



 

vernietigen. Ze maakten afspraken en plannen hoe ze de wereld gaan 

verdelen en overnemen 

 

Dit is de tijd dat ze een nieuwe wereldgeschiedenis begonnen te 

creëren, om het oude wereldsysteem voor de mensen te verbergen. 

Alles was gepland. Veel van deze verdragen en overeenkomsten waren 

verborgen - waarom? Niemand gaat iemand zijn geheime plannen 

vertellen 

 

Overeenkomsten en contracten werden om de paar jaar aangepast en 

bijgewerkt, afhankelijk van hoe de missie om de wereld over te nemen 

in de 18e en 19e en 20e eeuw vorderde 

 

De kerk en haar bondgenoten stonden centraal in deze 

overeenkomsten. Ze maakten deel uit van de binnenvallende troepen 

die over de hele wereld gingen. De kerk en de Bijbel werden gebruikt 

wanneer het nodig was 

 

 
 

Er is een groep mensen die tegenwoordig bekend staat als de 

Waldenzen. Historici classificeren hen als protestantse christenen. 

Onderzoekers geloven dat dit werd gedaan om een valse geschiedenis 

te creëren voor wat bekend staat als het protestantse christendom 

 



 

 
 

Volgens historici was de Waldenzenkerk in de middeleeuwen erg groot 

in Europa in plaatsen als Italië en Duitsland. De kerk begon een oorlog 

tegen deze mensen en ze renden naar de berggebieden van Zwitserland 

en Oostenrijk - naar de Alpen.  

 

 
 

De vroegste historische gegevens laten duidelijk zien dat de 

oorspronkelijke Waldenzen dezelfde overtuigingen deelden als het Albi-

volk of de Katharen. Deze overtuigingen zijn: - Jezus Christus was niet 

de zoon van God en Jezus Christus werd niet gekruisigd en Jezus 

Christus was een profeet en zij geloofden dat de Bijbel een leugen was. 

De oorspronkelijke Waldenzen bevonden zich voornamelijk in de regio 

die bekend staat als het Heilige Roomse Rijk 



 

 

 
 

Zoals gewoonlijk besloot de kerk deze mensen te doden. Er werd een 

kruistocht opgericht, de Boheemse kruistocht, en er vonden inquisities 

plaats. Het was weer: - verkrachting, moord en marteling. De originele 

Waldenzen werden vernietigd. Hun families werden gescheiden en ze 

werden gedwongen tot lijfeigenschap of slavernij. Tegenwoordig staan 

deze landen bekend als christelijke landen. 

 

De kerkhistorici noemden deze mensen Waldenzen, die samen met 

Katharen waren. Er waren veel meer vergelijkbare volkeren in heel 

Europa, die dezelfde overtuigingen hadden als de Katharen, dezelfde 

overtuigingen die in de Arabische Koran worden gevonden 

 

De geschiedenis van de Waldenzen is geschreven door kerkhistorici en 

hun bondgenoten, die slechte dingen over deze mensen schreven. De 

originele Waldenzen werden verslagen en vernietigd. 

 

Kerkhistorici schreven over vele andere sekten en groepen die de kerk 

of de Bijbel niet accepteerden. Veel van de geschiedenis van deze 

mensen was een leugen. De mensen die deze geschiedenis schreven, 

voor de kerk en haar bondgenoten, schreven zoals hen werd verteld.  

 



 

 
 

Alles wat de kerk niet leuk vond, werd verbrand of vernietigd. In feite 

hebben ze het bewijs vernietigd. Dit is wat alle criminelen normaal 

gesproken doen nadat ze een misdrijf hebben gepleegd. Iedereen weet 

dat het een misdaad is om bewijsmateriaal te vernietigen. De kerk en 

haar bondgenoten, zoals de natiestaten en koloniale rijken, 

vermoordden mensen en verbrandden of vernietigden het 

bewijsmateriaal. Het is duidelijk wie de criminelen en de leugenaars zijn. 

Maar we hebben nog steeds veel mensen die de Bijbel en andere 

manuscripten geloven en ondersteunen, - die de kerk en haar 

bondgenoten aan de wereld hebben gegeven. 

 

Wat wel duidelijk was, was dat de kerk en haar jongens gangsters 

waren. Hij zal niet naar de kerk luisteren? - Ga hem uitzoeken. Hij wil 

niet naar me luisteren? - Sla hem in elkaar. Hij wil niet naar me 

luisteren? - Dood hem. Het was duidelijk dat Europa werd gedwongen 

tot de religie die tegenwoordig bekend staat als het christendom en 

gedwongen werd de huidige Bijbel en geschriften te accepteren 

 

De datum waarop deze gebeurtenissen plaatsvonden, werd door 

onderzoekers in twijfel getrokken. Veel onderzoekers toonden bewijs 

dat deze gebeurtenissen rond de 17e eeuw plaatsvonden en niet in de 

middeleeuwen 

 



 

 
 

Foto hierboven - de Olivetaanse Bijbel - gepubliceerd in 1535 

 

 
 

Historici zeggen dat de Olivetaanse Bijbel een van de eerste Franse 

vertalingen van de Bijbel was. Historici zeggen dat het vertaald is door 

een man die een Waldenziaan was 

 

Maar... we hebben hier een serieus probleem. Het bewijs toonde aan dat 

de mensen in Frankrijk in de 16e eeuw zelfs helemaal geen Frans 

spraken, - en de taal werd kunstmatig gecreëerd tijdens en na de 

Renaissance 

 



 

 
 

Zelfs in het jaar 1789, ongeveer 250 jaar nadat de Bijbel in het Frans was 

vertaald, toonde het bewijs aan dat meer dan 50 procent van de mensen 

in Frankrijk helemaal geen Frans sprak. Slechts naar schatting 10 

procent van de mensen sprak de Franse taal "redelijk". Dit betekent dat 

meer dan 90 procent van de mensen in Frankrijk geen Frans als hun 

oorspronkelijke taal sprak. 

 

Het bewijs toont aan dat de kerk en haar bondgenoten Frankrijk pas 

recentelijk in de laatste paar honderd jaar hebben overgenomen en de 

mensen met geweld een nieuwe taal hebben gegeven en de 

geschiedenis hebben veranderd. Vervolgens gaven ze de mensen een 

boek dat de Bijbel heet, in de Franse taal 

 

Het grote probleem is dit: de Bijbel is in het Frans vertaald. Voor wie 

vertaalden ze de Bijbel? Er zijn aanwijzingen dat in 1535 niemand Frans 

sprak. Vertaalden ze de Bijbel voor geesten? Of - vertellen ze leugens 

over de data van historische gebeurtenissen? 

 

Het antwoord was niet heel moeilijk. Ze vertaalden de Bijbel niet zodat 

geesten ze konden lezen. Ze logen over de data van historische 

gebeurtenissen. De geschiedenis van de kerk en de Bijbel was niets 

anders dan een leugen 

 



 

 
 

Foto hierboven - Eerste Italiaanse Bijbel - gepubliceerd 1603-1607 

 

Maar... we hebben hier een serieus probleem. Het bewijs toonde aan dat 

de mensen in Italië in de 16e eeuw helemaal geen Italiaans spraken en 

dat de taal kunstmatig werd gecreëerd tijdens en na de Renaissance 

 

 
 

Zelfs in het jaar 1861, ongeveer 250 jaar nadat de Bijbel in het Italiaans 

was vertaald, toonde het bewijs aan dat meer dan 97 procent van de 

mensen in Italië geen Italiaans sprak. 

 

Het bewijs toont aan dat de kerk en haar bondgenoten Italië onlangs in 

de afgelopen paar honderd jaar hebben overgenomen en de mensen 

met geweld een nieuwe taal hebben gegeven en de geschiedenis 

hebben veranderd 



 

 

Het grote probleem is dit: de Bijbel is in het Italiaans vertaald. Voor wie 

vertaalden ze de Bijbel? Er zijn aanwijzingen dat in 1603 niemand 

Italiaans sprak. Vertaalden ze de Bijbel voor geesten? Of - vertellen ze 

leugens over de data van historische gebeurtenissen? 

 

Het antwoord was niet heel moeilijk. Ze vertaalden de Bijbel niet zodat 

geesten ze konden lezen. Ze logen over de data van historische 

gebeurtenissen. De geschiedenis van de kerk en de Bijbel was niets 

anders dan een leugen 

 

 
 

Historici zeggen dat er in de 16e en 17e eeuw duizenden boeken zijn 

geschreven en gepubliceerd in de Franse en Italiaanse taal 

 

 
 



 

Historici zeggen dat er in de 15e eeuw en de 16e eeuw en de 17e eeuw 

miljoenen boeken in deze talen zijn gedrukt 

 

Wow - ze drukten miljoenen boeken in talen die mensen niet konden 

lezen of spreken. De geschiedenis van boeken en de drukpers klonk als 

een grap en een grote leugen 

 

Onderzoekers vonden hetzelfde probleem in andere wereldtalen. De 

meeste moderne talen zijn recentelijk in de laatste 2 eeuwen gecreëerd, 

maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

Biblioteca Girolamini Bibliotheek - Napels - Italië 

 

Voor wie drukten ze deze boeken? Geesten...? Onzichtbare mensen...? 

Onderzoekers concludeerden dat de meeste van deze boeken 

vervalsingen waren die aan het eind van de 19e eeuw en het begin van 

de 20e eeuw werden gemaakt. Hetzelfde probleem deed zich voor in 

boeken die over de hele wereld in andere talen waren geschreven. 

 

Een nauwkeurig onderzoek van boeken voor de 20e eeuw en daarna: - 

laat zien dat de meeste boeken vol historische leugens en 

tegenstrijdigheden en vervalsingen waren. Het was algemeen bekend 



 

dat er aan het eind van de 19e eeuw duizenden boeken werden gedrukt 

en verkocht aan mensen met valse historische data. De mensen aan de 

macht, die de grafische industrie reguleerden en de uitgeverij 

controleerden, verdienden veel geld met deze boeken 

 

Dit is een van de belangrijkste redenen waarom veel boeken uit de 16e 

en 17e eeuw en 18e eeuw en 19e eeuw de geschiedenis van de wereld 

voor die tijd niet eens goed kunnen weergeven. Als ze daadwerkelijk in 

die tijd waren geschreven, zouden ze nauwkeurigere details hebben. 

Maar, - in plaats daarvan vinden we veel leugens en veel 

tegenstrijdigheden en veel problemen in hun geschriften 

 

De volledige geschiedenis van de mensen die deze boeken schreven, - 

en wanneer, - en waarom, - was ook een vervalsing. Onderzoekers 

ontdekten dat de geschiedenis van de wereld een leugen was, maar dat 

verhaal is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

Het is in de traditionele geschiedenis bekend dat de Katharen 

verbonden waren met de Tempeliers 

 



 

 
 

De Tempeliers hadden een grote aanwezigheid in landen als Frankrijk, 

België, Nederland, Duitsland, Italië en Engeland 

 

 
 

De Tempeliers waren: - de Ridders van Christus en van de Tempel van 

Salomo 

 

Historici beweren dat ze een christelijke organisatie waren die katholiek 

was. Dit verhaal werd verteld door historici die manuscripten schreven 

voor de kerk en haar bondgenoten. Is dit verhaal echt waar? 

 



 

 
 

Wat bekend is uit de traditionele geschiedenis is dat de Tempeliers 

werden vernietigd door de kerk en haar bondgenoten. Het verhaal over 

hoe dit gebeurde en hoe en wanneer, is geschreven door de kerk en 

haar bondgenoten. 

 

Het is duidelijk dat dit gebeurde rond dezelfde tijd dat de Katharen en 

Bogomielen door de Kerk werden aangevallen. Historici zeggen dat dit 

in de middeleeuwen gebeurde, maar onderzoekers geloven dat de kerk 

en haar bondgenoten leugens hebben verteld. Onderzoekers geloven 

dat de Tempeliers en de Katharen en de Bogomielen meer recentelijk, in 

de 17e eeuw, werden aangevallen. 

 

 
 

In de 17e eeuw viel Willem van Oranje in 1688 vanuit Nederland 

Engeland binnen, niet ver van Normandië. Hij was de ware William die 

Engeland veroverde. Onderzoekers ontdekten dat de geschiedenis van 

Engeland was veranderd en vervalst na de invasie van 1688. De 

Tempeliers en hun bondgenoten in Engeland werden verslagen en 

vernietigd. De indringers gingen toen naar Schotland naar Ierland 

 



 

Bewijs toonde aan dat Willem de Veroveraar die Engeland in 1066 

binnenviel vanuit Normandië, niet ver van Nederland, een nepverhaal 

was en dat de volledige geschiedenis van Engeland werd gecreëerd na 

de invasie van 1688. Onderzoekers ontdekten ook dat de data van deze 

gebeurtenissen kunstmatig werden gecreëerd. De geschiedenis van 

Engeland is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

Het was algemeen bekend dat veel van de Tempeliers op mysterieuze 

wijze de taal van de Arabische Koran vloeiend spraken, niet het 

moderne Arabisch. Historici zeggen dat ze dit vooral hebben geleerd 

van de Arabieren in het Midden-Oosten, - maar onderzoekers zeggen 

dat deze geschiedenis een leugen was 

 

 
 

Wat de meeste mensen zich niet realiseren was dat Arabisch de 

internationale gemeenschappelijke taal voor de wereld was in de 

Middeleeuwen en de meeste talen hebben tegenwoordig veel Arabische 

oorsprongswoorden, maar veel mensen denken dat deze woorden uit 



 

het Hebreeuws komen. De kerk en haar bondgenoten vertaalden 

Arabisch-Europese boeken in talen zoals het Latijn. Ze veranderden 

veel boeken en vernietigden alles wat ze konden vinden. Dit werd 

gedaan door oorlog en inquisities en koloniale rijken empire 

 

 
 

De Franse taal heeft op mysterieuze wijze veel Arabische woorden en 

ook veel Franse woorden zijn duidelijk woorden die zijn aangepast 

vanuit de Arabische taal. Historici zeggen dat deze Arabische woorden 

in de oorspronkelijke Oud-Franse taal waren. Dit was de taal die werd 

gesproken door de Katharen en de Tempeliers. Veel van deze woorden 

zijn in veel Europese talen zoals Engels en Duits en Nederlands. 

 

Historici zeggen dat het woorden zijn die zijn ontleend aan de Arabische 

taal. Het bewijs toont aan dat de Fransen niet eens Frans spraken. De 

geschiedenis van de Franse taal werd vervalst. Onderzoekers ontdekten 

dat de Franse taal geen Arabische woorden leende, maar er zijn 

aanwijzingen dat mensen Arabisch spraken voordat de moderne Franse 

taal werd geïntroduceerd. Dat verhaal is te lang om hier te vermelden 

 

Waarom was de Arabische taal internationaal? Waarom Arabisch? 

Waarom was de Arabische taal in die tijd zo belangrijk? Dit zijn serieuze 

vragen 

 



 

 
 

De Tempeliers werden vernietigd. Wat we vandaag over hen weten, is 

geschreven door de kerk en haar bondgenoten. De kerk en haar 

bondgenoten zeiden dat de Tempeliers slecht waren, en dat ze 

duivelsaanbidders waren 

 

Hetzelfde verhaal als gewoonlijk 

 

 
 

De Tempeliers waren erg beroemd in de traditionele geschiedenis, die in 

leven werd gehouden door de gewone mensen in Europa. Er waren veel 

verhalen over de Tempeliers en hun connectie met de Heilige Graal, - de 

Beker van Christus 



 

 

 
 

Historici verwerpen het verhaal van de Heilige Graal en zeggen dat het 

een mythe is die in het verleden door de mensen is gecreëerd 

 

Wat is de Heilige Graal? De Heilige Graal kwam uit het verhaal van het 

Laatste Avondmaal van Christus 

 



 

 
 

Het Laatste Avondmaal van Christus was zo belangrijk in de 

geschiedenis dat er veel verhalen waren over de Heilige Graal. De 

Heilige Graal is de beker van Christus. Het is de beker waaruit Christus 

dronk tijdens het Laatste Avondmaal. 

 

Onderzoekers onderzochten waarom dit verhaal in het verleden zo 

belangrijk was. Was het slechts een mythe zoals historici zeggen, of 

was er iets belangrijkers? 

 

Jezus Christus dronk tijdens zijn leven uit vele bekers. Waarom was de 

beker van het Laatste Avondmaal zo belangrijk? Als Jezus Christus uit 

veel bekers dronk en veel maaltijden had, waarom was dan het Laatste 

Avondmaal belangrijk en waarom werd deze beker de Heilige Graal? 

 



 

 
 

De Bijbel en andere geschriften geven geen belang aan de Heilige Graal. 

Er is geen origineel historisch bewijs te vinden, - in de geschriften, - die 

werden georganiseerd door de kerk en haar bondgenoten 

 

 
 



 

Veel onderzoekers hebben zich altijd afgevraagd waarom het beroemde 

schilderij van het laatste avondmaal van Christus door Da Vinci, de 12 

sterrenbeelden liet zien. 

 

Historici gaven geen realistisch antwoord op deze vraag 

 

De Tempeliers waren verbonden met de Katharen. De Katharen waren 

verbonden met de Bogomielen. De Bogomielen die het tot op de dag 

van vandaag hebben overleefd, staan bekend als moslims. De Katharen 

zeiden dat de Bijbel een leugen was en dezelfde overtuigingen had als 

de moslims. De taal die ze spraken was Oudfrans, met veel Arabische 

woorden. Hun overtuigingen waren vergelijkbaar met de Arabische 

Koran 

 

 
 

De Arabische Koran vermeldt dat Jezus Christus God verzocht om een 

tafel met voedsel uit de hemel neer te zenden. 

 

Omdat de tafel uit de lucht of de hemel kwam, is dit waarschijnlijk de 

reden waarom de sterrenbeelden door de historici en kunstenaars in de 

stadsgebieden aan het verhaal zijn toegevoegd 

 

De Heilige Graal of Beker van Christus werd belangrijk omdat hij vanuit 

de hemel naar de aarde kwam. Het was geen bijgeloof, maar gebaseerd 

op een verhaal uit de Arabische Koran. 

 

Dit verklaarde waarom de hemel of sterrenbeelden op het schilderij van 

Da Vinci te zien waren en waarom de Heilige Graal belangrijk was. Het is 

normaal dat moslims zeggen dat de Heilige Graal belangrijk is, omdat 



 

dit verhaal in het boek staat dat ze volgen. Als de Tempeliers en de 

oerchristenen de Arabische Koran niet volgden, waarom hechtten ze 

dan zo veel belang aan de Heilige Graal? 

 

 
 

Hetzelfde probleem doet zich voor bij kerstbomen. Mensen over de hele 

wereld maken versiering op bomen om de geboorte van Jezus Christus 

te vieren. In verschillende delen van de wereld worden verschillende 

soorten bomen gebruikt 

 

De vier evangeliën in de Bijbel suggereren geen enkel verband tussen 

de geboorte van Jezus Christus en een boom, dus waarom hebben 

christenen een kerstboom? Het antwoord is niet moeilijk te achterhalen 

 

 
 

Volgens de Arabische Koran werd Jezus naast een boom geboren 

 



 

Dit verklaarde waarom het symbool van een boom zo belangrijk is voor 

de geboorte van Jezus Christus. Het is normaal dat moslims zeggen dat 

dit verhaal belangrijk is, omdat dit verhaal in het boek staat dat ze 

volgen. Maar waar haalden christenen dit idee vandaan? Het antwoord 

is niet moeilijk te achterhalen 

 

De traditie van de kerstboom is zo'n grote traditie en volgens moderne 

historici vertellen ze je dat het waarschijnlijk een heidense traditie is 

van vele eeuwen geleden en zeggen ze veel verschillende dingen die je 

enorm in verwarring brengen, maar geen van alle is logisch. Sommige 

onderzoekers zeggen dat dergelijke dingen met opzet zijn ontworpen 

om de waarheid te verbergen - en om zo'n verwarring en moeilijkheid 

voor onderzoekers te creëren om het uiteindelijk op te geven - of om 

eindelijk te denken dat er geen waarheid bestaat 

 

 
 

De Tempeliers werden verbrand, gemarteld en vermoord rond de tijd dat 

de Katharen werden vernietigd. Dit gebeurde in Engeland, Frankrijk, 

Duitsland, Italië, Nederland en in heel Europa 

 

 



 

 

Hun ware geschiedenis werd vernietigd. Wat we over hen weten, is 

geschreven door historici die voor de kerk en haar bondgenoten 

werkten. Deze historici zeiden dat de Tempeliers duivelsaanbidders 

waren. Ze schreven soortgelijke dingen over de Katharen 

 

 
 

Onderzoekers ontdekten dat de Tempeliers de kruisiging ontkenden, net 

als de Katharen en moslims 

 

 
 

Onderzoekers ontdekten dat de Tempeliers niet geloofde dat Jezus 

Christus de zoon van God was, net als de katharen en moslims 

 



 

 
 

Onderzoekers ontdekten dat historici die voor de kerk en haar 

bondgenoten schreven, zeiden dat de eerste aanklacht tegen de 

Tempeliers was: - spugen op het kruis 

 

Dit was niet tegen normale kruisen, maar tegen de kruisen die door de 

kerk en haar bondgenoten als symbool werden gebruikt toen ze ten 

strijde trokken om mensen te vermoorden. Bekeren of sterven was het 

basisbeleid van de kerk en haar bondgenoten 

 

 
 

Historici die voor de kerk en haar bondgenoten schreven, zeiden dat de 

moslims spuugden op de kruisen die door de kerk en haar bondgenoten 

werden gebruikt, maar niet op normale kruisen 

 



 

 
 

De moslims werden door de kerk en haar bondgenoten beschuldigd van 

het aanbidden van de duivel. Er leek weinig verschil te zijn tussen de 

moslims en de katharen en de tempeliers. Ze hadden allemaal dezelfde 

overtuigingen en de kerk en haar bondgenoten vochten tegen ze 

allemaal. De kerk vermoordde deze mensen overal waar ze maar 

konden. Waren moslims en katharen en tempeliers allemaal dezelfde 

mensen? 

 

 
 

Uit de geschriften van kerkhistorici en hun bondgenoten blijkt duidelijk 

dat de islam en de oerchristenen in de middeleeuwen geen aparte 

religie waren. De oorspronkelijke moslims en de oorspronkelijke 

christenen waren dezelfde mensen, strijdend tegen de kerk en haar 

bondgenoten. De oorspronkelijke moslims waren de oorspronkelijke 

christenen. Oorspronkelijke islam was oorspronkelijk christendom 

 

De oorspronkelijke moslims waren christenen in de ogen van de kerk en 

haar bondgenoten. Dit is duidelijk te zien in de geschiedenis 

geschreven door de kerk en haar bondgenoten all 

 



 

 
 

De oorspronkelijke moslims zeiden dat Jezus Christus een profeet was 

en dat hij niet de zoon van God was en zij verwierpen de kruisiging 

 

De Kerk en haar bondgenoten versloegen de oerchristenen of 

oermoslims in Europa. Ze schreven de geschiedenis. In hun woorden 

zeggen ze dat het christendom of christenen streden tegen de 

oorspronkelijke moslims. De waarheid is eenvoudig en niet hard: - het 

waren de Kerk en haar bondgenoten die tegen de oorspronkelijke 

moslims waren, en de oermoslims waren oerchristenen. Dit is waarom 

we zien dat de kerk en haar bondgenoten overal tegen deze mensen 

vechten en dat deze mensen dezelfde overtuigingen hadden 

 

Nadat de kerk en haar bondgenoten de Katharen en de Tempeliers en de 

oorspronkelijke moslims op het vasteland van Europa hadden vermoord 

en vermoord, gaven ze de kinderen en de mensen een nieuwe 

geschiedenis en de Bijbel en nieuwe talen. 

 

Deze nieuwe geschiedenis laat zien dat moslims mensen zijn die zich 

buiten Europa bevinden en toont hen als een aparte religie. Er zijn 

tegenwoordig christenen in het Midden-Oosten die de Bijbel volgen, - en 

het bewijs toont aan dat deze groepen ook door de kerk en haar 

bondgenoten zijn opgericht - maar die geschiedenis is te lang om hier te 

vermelden  

 



 

 
 

De Tempeliers werden beschuldigd van het liefhebben van: - 

"Baphomet". Baphomet werd later in de 19e eeuw veranderd in een 

mystieke heidense figuur. Onderzoekers geloven dat dit opzettelijk is 

gedaan om de geschiedenis van de Tempeliers en de geschiedenis van 

Europa te verbergen 

 

 
 

Wie was Baphomet? Volgens historici: - de eerste bekende vermelding 

van de Baphomet was in 1098, - waarin staat dat de kerkkruisvaarders 

het woord Baphomet gebruikten, - om te beschrijven dat de Turken het 

woord Baphomet riepen. De Turken zeggen eigenlijk Mahomet - en de 

Arabieren zeggen Mohamed. Onderzoekers ontdekten ook dat de 



 

datering van de kruistochten tegen de oorspronkelijke islam vervalst 

was, maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden 

 

In eenvoudige bewoordingen was Baphomet Mahomet of Mohamed. De 

Tempeliers waren volgelingen van Mahomet of Mohamed 

 

Op het moment dat de Tempeliers werden gearresteerd, werden ze door 

de kerk en haar bondgenoten beschuldigd van het liefhebben van een 

bebaarde man genaamd Baphomet.  

 

 
 

Het was duidelijk dat de Tempeliers werden beschuldigd van het volgen 

van de profeet Mohammed. Ze werden ervan beschuldigd samen te zijn 

met de oorspronkelijke moslims. Om hen te demoniseren, creëerden de 

kerkhistorici en hun bondgenoten gekke verhalen over hen en zeiden 

dat ze duivelaanbidders waren en leugens over hen schreven. 

 

In de 19e eeuw ontstonden nieuwe verhalen om aan te tonen dat 

Baphomet een heidens idool was, om ervoor te zorgen dat mensen de 

ware geschiedenis niet zouden vinden. Nieuwe organisaties werden 

opgericht met de naam en de erfenis van de Tempeliers, maar deze 

mensen hadden niets te maken met de oorspronkelijke Tempeliers. Het 

was een geweldige manier om te veranderen en te vernietigen, - de 

oorspronkelijke geschiedenis van de Tempeliers 

 



 

 
 

Historici, die voor de kerk en haar bondgenoten werkten, schreven veel 

verschillende dingen over de Katharen en de Tempeliers. Ze schreven 

veel verschillende vreemde verhalen om ervoor te zorgen dat mensen 

niet achter de waarheid over de geschiedenis zouden komen. 

 

Deze verhalen hielpen om veel geld te verdienen voor schrijvers en voor 

het toerisme. Er zijn veel verschillende theorieën en verhalen 

beschikbaar over de Tempeliers: - mysteries, geheimen, rituelen en 

codes. Nieuwe samenlevingen werden gecreëerd voor de leugens die 

werden verteld over de Katharen en de Tempeliers. Dit was een 

geweldige manier om mensen te misleiden en weg te houden van de 

waarheid 

 

Dit betekent dat de kerk en haar bondgenoten bang waren voor de 

waarheid, en de waarheid is krachtiger dan de leugens 

 



 

 
 

Het bewijs toont feitelijk aan dat de Tempeliers de volgelingen waren 

van de profeet Mohamed en werden gezien als moslims. De Katharen en 

de Tempeliers werden vernietigd. Maar - de kerk en haar bondgenoten 

slaagden er niet in de moslims te vernietigen die in de berg- en 

woestijngebieden overleefden. Hebben de moslims de geheimen of 

mysteries van de Tempeliers bewaard? 

 

De Tempeliers stonden bekend als de Ridders van Christus en van de 

Tempel van Salomo. Waarom koning Salomo? 

 

Hieronder is een standbeeld van Karel de Grote te zien in de Notre 

Dame kathedraal - waarom Karel de Grote? En wie is deze man 

eigenlijk? Wat historici ons over hem hebben verteld, is dat hij een 

zogenaamde leider was die in de mysterieuze donkere middeleeuwen 

leefde - en omdat die periode in de geschiedenis donker is - hebben we 

niet veel nauwkeurige informatie over hem, indien die er al is. Bijna 

alsof hij niet bestond - of alsof hij een mythisch personage uit het 

verleden is. 

 

Onderzoekers beweren dat er een soortgelijk probleem is bij het 

bestuderen van Jezus Christus en Alexander de Grote, en vele andere 

historische figuren. 

 



 

 
 

Ofwel hebben we niet veel informatie over de grote man genaamd Karel 

de Grote of op een bepaald moment in het verleden - er was een 

opzettelijke campagne om zijn ware historische identiteit uit te wissen 

of misschien werd deze opzettelijk veranderd of verborgen - voor 

politici of Fransen Nationalisten. 

 

Victor Hugo zegt dat de bouw van de Notre Dame begon in de tijd van 

Karel de Grote. Onderzoekers vragen wanneer Victor Hugo leefde - en of 

dat zijn echte naam was - en of we echt zijn originele geschriften 

hebben - of dat ze na 1860 zijn gewijzigd of zelfs gemaakt. 

 



 

 
 

The Hunchback of Notre Dame - door Victor Hugo 

 

Onderzoekers vragen wie deze Karel de Grote was - en zeggen dat het 

erg belangrijk is om deze zogenaamde Karel de Grote te identificeren 

omdat de Notre Dame een zeer belangrijk gebouw is met architectuur in 

Tartaarse stijl. Veel gebouwen met vergelijkbare architectuur zijn over 

de hele wereld te zien. 

 

Wie heeft ze echt gebouwd of waar komt de technologie vandaan om 

zulke fantastische gebouwen te bouwen? Velen van hen laten 

geavanceerde constructiemethoden zien, en vele kunnen zelfs vandaag 

de dag moeilijk te dupliceren of te construeren zijn. Ook zijn er in 

sommige landen veel gebouwen die stadhuizen zijn die erg op kerken 

lijken of vergelijkbare constructieontwerpen vertonen. Onderzoekers 



 

vragen hoe de kerk dergelijke gebouwen heeft verworven? Hebben ze 

de gebouwen bezet na een wereldwijde ramp of modderstroom - en wat 

was de oorspronkelijke functie van deze kerken? 

 

Wie was Karel de Grote? 

 

Veel mensen uit oosterse landen spreken zijn naam meteen uit - 

Sharleyman - en ze denken meteen aan Shuleyman of Suleyman in hun 

geschiedenis en religies. Suleyman staat in het Engels bekend als 

Solomon. Onderzoekers begonnen zich af te vragen of het verhaal van 

Karel de Grote was gekopieerd en gewijzigd van het verhaal van koning 

Salomo. Is Karel de Grote koning Salomo? 

 

Het was niet moeilijk om te zien dat Karel de Grote - Sharleyman - 

Suleyman was: - Koning Salomo 

 

 
 

Het is bekend dat de Tempeliers betrokken waren bij de bouw en 

financiering van vele kastelen en gotische gebouwen. De woorden Goth 



 

en Cath zijn verbonden met het woord Kathar. Omdat de kerk en haar 

bondgenoten de geschiedenis van de Tempeliers vernietigden, werden 

er veel leugens geschreven over wie de kathedralen bouwde, en hoe ze 

ze bouwden en waarom ze ze bouwden 

 

De bouw van de Notre Dame-kathedraal van Parijs vond plaats rond de 

tijd van de Tempeliers. Veel tradities zeggen dat de arbeiders die veel 

van de gotische kathedralen bouwden, bekend stonden als de Kinderen 

van Salomo, omdat ze vernoemd waren naar koning Salomo. Koning 

Salomo...? 

 

 
 

Er wordt gezegd dat de Tempeliers de Kinderen van Salomo 

organiseerden en regeerden. De volledige geschiedenis is niet duidelijk 

omdat de kerk en haar bondgenoten ervoor hebben gezorgd dat ze de 

geschiedenis van de Tempeliers hebben vernietigd 

 



 

 
 

De woorden Katharen en Kathedraal zijn vergelijkbaar met het woord 

"kathode". Kathodes hebben een hoge temperatuur en worden gebruikt 

in apparaten zoals radio's en magnetrons en televisies en computers en 

röntgenapparaten enz. Sommige kathoden staan bekend als koude 

kathoden, maar ze zijn eigenlijk heet van temperatuur 

 

 
 

Historici zeggen dat het woord "kathode" in de 19e eeuw uit de Griekse 

taal is ontstaan. Het verhaal klonk als een grap. De geschiedenis van de 

19e eeuw was vol leugens, maar dat verhaal is te lang om hier te 

vermelden. 

 

Onderzoekers ontdekten dat er een onzinverhaal werd verteld om de 

oorsprong van het woord kathode te beschrijven. Dit verhaal moet zijn 



 

gemaakt om de relatie met de woorden te verbergen - Khod - God - Gott 

- Goth - Cath - Cathar en Cathedral en kathedraal en kathar en kath 

 

 
 

Kathodes zijn te vinden in Magnetrons. Magnetrons worden gebruikt in 

onder meer: - magnetrons en vliegtuigen en onderzeeërs en schepen. 

Een Cavity Magnetron is een vacuüm dat microgolven genereert. 

Magnetrons hebben geen externe elementen nodig, behalve een 

voeding 

 

 
 



 

Kathodestralen zijn normaal gesproken onzichtbaar, maar kunnen 

worden gezien wanneer ze in wisselwerking staan met andere dingen 

 

 
 

Foto hierboven - voorbeeld van Magnetrons en Kathodes 

 

 
 

Er zijn veel verschillende soorten Magnetrons en Kathodes, afhankelijk 

van waarvoor ze worden gebruikt 

 



 

 
 

De foto hierboven toont kathedraalvensters in vergelijking met 

magnetrons en kathodes. Onderzoekers merkten dat ze erg op elkaar 

leken. Er zijn veel verschillende soorten Magnetrons en Kathodes. 

Sommige zijn zeer geavanceerd en zeer ingewikkeld 

 

 
 



 

Foto hierboven - meer voorbeelden van Magnetrons en Kathodes 

 

 
 

Foto hierboven - meer voorbeelden van gotische kathedraalramen 

 

De overeenkomsten in de patronen waren duidelijk en duidelijk in veel 

kerk- en kathedraalramen 

 



 

 
 

Foto hierboven - Abdij van Villers, België 

 

 
 

De Abdij van Villers is een perfect voorbeeld van verdachte 

geschiedenis. Abdij van Villers is een gotisch gebouw in de middle of 

nowhere en er woont bijna niemand. Er zijn veel vergelijkbare 

gebouwen in het midden van nergens 

 



 

 
 

Historici zeggen dat het in de 13e eeuw werd gebouwd. Historici zeggen 

dat de wereldbevolking in die tijd veel lager was. Historici zeggen dat de 

abdij van Villers rond het einde van de 18e eeuw werd verlaten en 

verwoest. 

 

Hoe bouwden ze in de 13e eeuw zo'n plek in de middle of nowhere met 

paarden en ezels? Als er niet veel mensen wonen, hoe hebben ze dan 

de kathedraal gebouwd met heel weinig arbeiders? 

 

 
 

Foto hierboven - Altenberger Kathedraal, Duitsland 

 



 

 
 

De gotische kathedraal van Altenberger is een perfect voorbeeld van 

verdachte geschiedenis. De kathedraal ligt in de middle of nowhere en 

er woont niemand. Er zijn veel vergelijkbare gebouwen in het midden 

van nergens 

 

 
 

Historici zeggen dat het in de 13e eeuw werd gebouwd. Historici zeggen 

dat de wereldbevolking in die tijd veel lager was. Hoe bouwden ze in de 

13e eeuw zo'n plek in de middle of nowhere met paarden en ezels? Er 

woont bijna niemand. Misschien bouwden ze de Altenberger Kathedraal 

voor geesten of onzichtbare mensen. 

 

Als er niet veel mensen wonen, hoe hebben ze dan de kathedraal 

gebouwd met heel weinig arbeiders? Hoe hebben ze destijds zo'n plek 

gebouwd zonder moderne mijnbouw en zonder moderne machines? 

Was de Altenberger Dom echt een plaats om tot de zoon van God te 

bidden? Zelfs een kind kan zien dat deze geschiedenis een leugen is 

 

Waarom hebben ze zo'n groot gebouw als er weinig of geen mensen 

zijn? Hebben ze het gemaakt voor geesten? Hebben ze het gemaakt 

voor onzichtbare mensen? Deze geschiedenis klonk als onzin 



 

 

 
 

Hier is een voorbeeld van het soort mensen dat volgens historici in de 

13e eeuw in Europa leefde. Historici zeggen dat de meeste van deze 

dorpelingen niet konden lezen of schrijven en dat ze eenvoudige 

taalvaardigheden hadden. Ze hadden geen elektriciteit of machines, 

maar ze bouwden al deze geweldige gebouwen in het midden van 

nergens 

 

Historici zeggen dat de Altenberger-kathedraal rond het einde van de 

18e eeuw op mysterieuze wijze werd verwoest en rond de jaren 1860 

werd gerestaureerd en aangepast. Het was voor onderzoekers duidelijk 

dat de kerk en haar bondgenoten dit gebouw rond die tijd overnamen en 

vernietigden. Ze hebben de oorspronkelijke inhoud in het gebouw 

verwijderd en vervolgens het gebouw aangepast en het een zielige 

geschiedenis gegeven.  

 



 

 
 

Foto hierboven - Ely Cathedral, Engeland 

 

 
 

De gotische kathedraal van Ely is een perfect voorbeeld van verdachte 

geschiedenis. De kathedraal ligt in het midden van nergens en er 

hebben niet veel mensen gewoond. Er zijn veel vergelijkbare gebouwen 

in het midden van nergens 

 



 

 
 

In het jaar 1800 waren er bijvoorbeeld minder dan 4000 mensen in Ely. 

Dit omvatte mannen en vrouwen en kinderen en baby's en oude mensen 

 

 
 

Historici zeggen dat het in de 11e eeuw werd gebouwd. Tijdens en na de 

18e eeuw vonden er grote restauraties en aanpassingen aan de 

kathedraal plaats. 

 

Hoe bouwden ze in de 11e eeuw zo'n plek in de middle of nowhere met 

paarden en ezels?  

 



 

 
 

Volgens historici woonden er rond de tijd dat de kathedraal werd 

gebouwd slechts naar schatting 100 huishoudens op het platteland van 

Ely. Er woonde toen bijna niemand. Misschien hebben ze Ely Cathedral 

gebouwd voor geesten of onzichtbare mensen. 

 

Hoe hebben ze destijds zo'n plek gebouwd zonder moderne mijnbouw 

en zonder moderne machines? Als er niet veel mensen wonen, hoe 

hebben ze dan de kathedraal gebouwd met heel weinig arbeiders? 

Hebben geesten of buitenaardse wezens het gebouw gebouwd? 

 

 
 

Veel gotische kathedralen hebben zeer dikke muren, tot 10 of 20 voet 

diep. Zijn deze gebouwen gewone kerken? Kijkend naar het soort 

mensen dat in de middeleeuwen leefde en deze verbazingwekkende 

grootse gebouwen, was het duidelijk dat de geschiedenis van deze 

gebouwen een leugen was. Er zijn vandaag de dag miljarden mensen in 

duizenden vergelijkbare dorpen in de wereld, en zelfs geen enkel dorp 

ter wereld is in de afgelopen 100 jaar in staat geweest om een 

soortgelijk gebouw te bouwen zonder het gebruik van moderne 

machines. 

 



 

Maar, - historici en hun bondgenoten hebben de wereld verteld dat veel 

kleine dorpen met een paar honderd mensen - in de middeleeuwen 

duizenden kastelen en kerken bouwden zonder de hulp van machines. 

Het klonk zielig. En raad eens... mensen geloven het 

 

 
 

Anatoly Fomenko wees erop dat de Katharen en Tempeliers en de 

oorspronkelijke moslims en hun bondgenoten veel steden en kastelen 

en kathedralen hadden. Nadat de paus en de kerk en hun bondgenoten 

veel landen in Europa hadden overgenomen: - gotische kathedralen die 

toebehoorden aan de katharen en hun bondgenoten, werden nu op 

mysterieuze wijze - "christelijke kerken" of "katholieke kerken" 

 

Veel onderzoekers concludeerden dat: - De Kerk en haar bondgenoten 

de oerchristenen en oermoslims in Spanje en Frankrijk en Engeland en 

Duitsland en Italië en Nederland, en op vele andere plaatsen in de 

wereld, vernietigden. De kerk en haar bondgenoten namen vervolgens 

deze gebouwen over en vernietigden de oorspronkelijke functie van 

deze gebouwen. Deze gebouwen werden toen christelijke kerken 

genoemd 

 



 

 
 

Nadat de kerk en haar bondgenoten deze gebouwen hadden 

overgenomen, hebben ze de gebouwen aangepast. Ze noemden het 

restauratiewerk. De originele voorwerpen die in de gebouwen werden 

gevonden, werden verwijderd of vernietigd. Veel valse beelden en valse 

voorwerpen werden aan de gebouwen toegevoegd om een valse 

geschiedenis te creëren en om de oorspronkelijke functie en het doel 

van de gebouwen te verbergen 

 

Over de hele wereld gebeurde hetzelfde. Gebouwen en monumenten 

werden aangepast om een valse geschiedenis te creëren om de 

waarheid te verbergen 

 



 

 
 

Veel van de ramen waren voorzien van nieuwe versieringen, 

restauraties genoemd. Deze decoraties werden toegevoegd om een 

nieuwe geschiedenis voor deze gebouwen te creëren. In veel gebouwen 

werden de ramen geblokkeerd of aangepast 

 

Veel gotische kerken zijn leeg en gesloten en bijna niemand gaat er naar 

toe. In de 19e eeuw gingen meer mensen naar kerken omdat ze 

gedwongen werden door de scholen en weeshuizen die door de kerken 

werden gecontroleerd, - maar dat verhaal is te lang om hier te 

vermelden. Veel gotische kathedralen en kerken zijn verwoest en hun 

ruïnes zijn over de hele wereld te zien. 

 

De Kerk en haar bondgenoten vernietigden veel van deze gebouwen en 

beweerden dat ze werden gebruikt door duivelaanbidders zoals 

Katharen en de Tempeliers en Oorspronkelijke Moslims, die de 

Oorspronkelijke Christenen waren. Het verhaal dat historici zeiden was 

een grote grap. Het was duidelijk dat ze de ware geschiedenis 

verborgen hielden 

 

De geschiedenis van gotische kathedralen was een leugen. Er zijn veel 

verschillende soorten kathedralen en kerken en ze kunnen 

verschillende soorten functies hebben gehad. 

 

Over West-Europa in de Middeleeuwen: - 

 



 

De Tempeliers bevonden zich meestal in het noorden en westen van 

Europa - Engeland en Frankrijk 

De Katharen bevonden zich meestal in het centrum en het westen van 

Europa - Frankrijk en Italië 

De oorspronkelijke moslims bevonden zich meestal in het zuiden en 

westen van Europa - Italië en Spanje 

 

Historici die voor de kerk en haar bondgenoten werkten, gaven deze 

mensen namen als Katharen en Tempeliers, maar het is duidelijk dat ze 

dezelfde soort mensen waren, met dezelfde overtuigingen 

 

De kerk zag ze allemaal als vijanden. De kerk en haar bondgenoten 

vochten in dezelfde periode tegen al deze mensen. Ze hadden allemaal 

overeenkomsten in hun overtuigingen en ze hebben allemaal geweldige 

gebouwen gebouwd 

 

Niet alleen gotische kerken en kastelen zijn in the middle of nowhere te 

vinden. Over de hele wereld zijn er vreemde gebouwen die in het 

midden van nergens te vinden zijn 

 

 
 

Foto hierboven - Levengevende Kerk van de Heilige Drie-eenheid, 

Pyatino, Noord-Rusland 

 



 

 
 

Een beter zicht op de levengevende kerk van de Heilige Drie-eenheid, 

Pyatino, Noord-Rusland 

 

 
 

Binnen: - het gebouw is erg groot en geweldig en het ligt echt in het 

midden van nergens. Binnen in het gebouw zijn er versieringen om te 

laten zien dat dit gebouw een kerk was 



 

 

 
 

Historici zeggen dat een vrouw dit gebouw in de middle of nowhere 

bouwde, omdat ze wilde dat God haar zoon zou vergeven. Historici 

zeggen dat het in de jaren 1830 werd gebouwd met paarden en ezels. 

Onderzoekers geloven dat dit verhaal niets anders is dan onzin. 

 

Een vrouw zei dat ze deze plek in de middle of nowhere moesten 

bouwen, alleen maar omdat ze wilde dat haar zoon vergeven zou 

worden...? Een groots, geweldig gebouw dat niemand zal gebruiken, 

omdat er niemand woont. Het verhaal was niets anders dan een leugen. 

Het is een serieuze vraag - wie heeft deze gebouwen gebouwd en 

waarom? 

 

 



 

 

Foto hierboven - decoraties in het gebouw 

 

Onderzoekers geloven dat de versieringen om aan te tonen dat het 

gebouw een kerk was, - valselijk zijn gemaakt om de echte 

oorspronkelijke functie van het gebouw te verbergen 

 

Hoe bouwden ze dit grote verbazingwekkende gebouw in het noorden 

van Rusland, in de jaren 1830 in het midden van nergens in een tijd dat 

de wereld geen moderne geavanceerde machines had? Het verhaal 

sloeg nergens op. Een andere serieuze vraag is wie dit gebouw heeft 

vernietigd en waarom? 

 

Het was onderzoekers duidelijk dat historici leugens vertelden om de 

geschiedenis van de wereld te verbergen. Er zijn duizenden geweldige 

gebouwen in het midden van nergens, over de hele wereld 

 

 
 

Foto hierboven - Trinity Church, Novotroitskoye, Lipetsk Oblast, 

Rusland 

 



 

 
 

Een beter zicht op de Trinity Church, Novotroitskoye, Lipetsk Oblast, 

Rusland. Het gebouw is erg groot en geweldig en het ligt echt in het 

midden van nergens. 

 

 
 

Historici zeggen dat dit gebouw rond 1820 is gebouwd met paarden en 

ezels. Onderzoekers geloven dat dit verhaal niets anders is dan onzin, 

dat is gemaakt om de ware geschiedenis van het gebouw en de ware 

geschiedenis van de wereld te verbergen. Dit gebouw stond in de 

middle of nowhere en de geschiedenis klopte niet 

 



 

 
 

Historici en de media hebben veel verschillende theorieën en ideeën 

gepromoot en geadverteerd over hoe deze kastelen en kerken werden 

gebouwd. Ze zeggen dat de bouwmethoden verloren zijn gegaan of ze 

vertellen gekke verhalen waaruit blijkt dat deze gebouwen decennia of 

honderden jaren nodig hadden om te bouwen 

 

Er worden veel verschillende verhalen verteld en ze zeggen dat er veel 

geheimen en mysteries zijn. Met zulke verhalen hebben historici en hun 

bondgenoten miljoenen dollars verdiend. 

 

Het woord "knights-ridders" had ook een verdachte geschiedenis, veel 

soortgelijke "knights-ridders" stonden bekend als "khanates" die 

destijds in steden in Oost-Europa en Azië werden gezien, maar die 

geschiedenis is te lang om hier te vermelden 

 

De Kerk en haar bondgenoten hebben de Katharen en de Tempeliers en 

hun geschiedenis volledig vernietigd. Een historisch document van de 

oorspronkelijke moslims overleeft vandaag de dag genaamd de 

Arabische Koran 

 

De Arabische Koran verbergt de geheimen van koning Salomo niet. Het 

vertelt het verhaal van de bouwgeheimen van koning Salomo. De 

oorspronkelijke moslims stonden bekend als de oorspronkelijke 



 

christenen. De oorspronkelijke moslims classificeerden zichzelf als de 

ridders van Jezus Christus, vechtend tegen de kerk en haar 

bondgenoten. 

 

 
 

Nadat de kerk en haar bondgenoten Europa hadden overgenomen, 

veranderden ze de geschiedenis en de talen van de mensen. Ze 

vertelden de kinderen op scholen dat het christendom de islam als een 

valse religie zag, omdat het niet accepteert dat Jezus Christus de zoon 

van God is en de kruisiging niet accepteert. Ze adverteren dit en 

promoten dit 

 

Wat ze niet adverteren of promoten, is dat de kerk iedereen heeft 

vermoord die deze overtuigingen niet accepteerde. Het was moord. Wat 

ze niet adverteren of promoten, is dat de oorspronkelijke moslims 

bekend stonden als de oorspronkelijke christenen.  

 



 

 
 

De kerk en haar bondgenoten namen vele delen van de wereld over en 

creëerden natiestaten. Ze schreven niet alleen frauduleuze 

geschiedenis, maar ze creëerden valse nieuwe religies en sekten en 

organisaties om de wereld te beheersen 

 

 
 



 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 34, vers 13 

 

De Arabische koran vermeldt de geschiedenis van koning Salomo of de 

profeet Salomo. In de Arabische Koran staat dat een ras van 

buitenaardse wezens naast mensen op aarde leeft. 

 

De Arabische Koran beschrijft ook de mogelijkheden van veel van deze 

buitenaardse wezens. 

 

Deze mogelijkheden zijn praktisch hetzelfde als de mogelijkheden van 

kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

 

De Arabische Koran zegt dat deze aliens nog leven en dat ze voor 

koning Salomo werkten. De Arabische Koran zegt dat ze paleizen en 

forten en kastelen en tempels en waterwegen en reservoirs en meren en 

verwarmingsketels bouwden, - die zijn vast op hun locaties 

 

Deze buitenaardse wezens in de Arabische taal worden Jinn genoemd. 

 

Er zijn veel verhalen over de buitenaardse wezens genaamd Jinn, maar 

velen zijn vervalst om ervoor te zorgen dat mensen niet ontdekken wie 

ze werkelijk zijn.  

 

 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 7, vers 27 

 



 

De Arabische Koran stelt dat veel van de buitenaardse wezens die de 

Jinn worden genoemd, een leider hebben die Satan wordt genoemd. De 

Arabische Koran stelt dat niet alle buitenaardse wezens die Jinn worden 

genoemd - niet allemaal Satan volgden. 

 

De Arabische Koran zegt dat Satan en zijn volgelingen naar ons kijken, 

maar wij kunnen ze niet zien. 

 

 
 

Afbeelding hierboven - Arabische koran, hoofdstuk 15, vers 27 

 

De Arabische Koran zegt ook waaruit deze buitenaardse wezens zijn 

gemaakt. De Arabische Koran stelt dat mensen gemaakt zijn van vast en 

vloeibaar en dat de buitenaardse Jinn, - ze zijn gemaakt van een soort 

vlam, een vlam die geen rook vertoont, een soort uitgestraalde vlam, - of 

een onzichtbare vlam 

 

De Arabische Koran stelt duidelijk dat de buitenaardse wezens 

genaamd Jinn bouwwerkzaamheden en vele andere soorten werk voor 

koning Salomo deden 

 

Constructie met behulp van elektrische wezens, - en het bestaan van 

geavanceerde technologie, - wordt genoemd in de Arabische Koran. Dit 

is het geheim en mysterie van koning Salomo. Het volledige verhaal 

wordt in detail beschreven in de Arabische Koran over deze kwestie. 

 



 

De Arabische Koran zegt dat je de wereld moet gaan onderzoeken. De 

Arabische Koran zegt dat deze mensen leugenaars zijn. De Arabische 

Koran zegt dat de wereld in het verleden vooruitstrevend en machtig 

was. Maar - historici zeggen dat de wereld in het verleden niet 

geavanceerd of machtig was en de kerkhistorici laten in hun geschriften 

zien dat de wereld niet geavanceerd was. 

 

De Arabische Koran verbergt de geschiedenis van technologie en bouw 

en mijnbouw niet. De Arabische Koran zegt niet dat het een geheim of 

mysterie is. De djinns of buitenaardse wezens die in de Arabische 

Koran worden beschreven, worden gezien als een soort onzichtbaar en 

elektrisch wezen. De gotische kathedralen en kathoden en elektriciteit 

hebben allemaal een verband en onderzoekers hebben hier veel bewijs 

over gepresenteerd, maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden.  

 

Koning Salomo was de leider van een grote geavanceerde beschaving 

volgens de Arabische Koran. Er moet overal ter wereld bewijs zijn van 

deze beschaving, en historici noemen het niet. Historici en de Bijbel 

zeggen dat koning Salomo een plaatselijke leider was in het Midden-

Oosten van een klein stamvolk. De Bijbel en historici laten over het 

algemeen zien dat koning Salomo zijn paarden en ezels had en laten 

een beschaving zien die niet vergevorderd was 

 

Het is duidelijk waarom de Kerk en haar bondgenoten niet van de 

oorspronkelijke moslims of de Arabische Koran hielden. Ze werden 

door de kerk en haar bondgenoten duivelaanbidders genoemd. 

 

De mensen die de Katharen en de Tempeliers hebben vernietigd, wilden 

deze geschiedenis verbergen en geheim houden en deze technologie 

voor zichzelf houden. De kerk en haar bondgenoten vormden regerende 

naties en staten. De meeste van deze staten en hun historici vertelden 

de wereld dat mensen mogelijk afkomstig zijn van apen en dat er in het 

verleden geen technologie was. Maar de Arabische Koran zegt dat ze 

leugenaars zijn en zegt een totaal andere geschiedenis 

 

Het is duidelijk waarom de Kerk en haar bondgenoten de 

oorspronkelijke moslims wilden vernietigen die bekend stonden als de 

oorspronkelijke christenen. Het is duidelijk waarom de kerk en haar 



 

bondgenoten de Arabische Koran wilden vernietigen, en deze oorlog 

gaat vandaag door 

 

 
 

De kerk en haar bondgenoten, en kerkhistorici uit het verleden en 

moderne historici hebben hun historische manuscripten geverifieerd en 

gecontroleerd. Het bewijs toont aan dat deze manuscripten zijn 

aangepast en veel fouten bevatten. Dit kunnen ze niet verbergen. Ze 

zorgden ervoor dat de wereld zich op deze boeken concentreerde. 

 

Wat ze niet vaak zeggen, is dat de kerk en haar bondgenoten mensen in 

Europa hebben vermoord en dat ze het bewijs hebben verbrand - dit 

werd verificatie en controle genoemd door de kerk en haar bondgenoten 

- inquisitie. Van criminelen is normaal gesproken bekend dat ze het 

bewijsmateriaal vernietigen 

  



 

 
 

Door heel Europa zijn er veel kanalen. De foto hierboven toont de stad 

Amsterdam in Nederland - Nederland. Amsterdam staat bekend om zijn 

grachten en waterwegen 

 

 
 

Historici zeggen dat de 3 belangrijkste grachten van Amsterdam vóór 

het jaar 1660 zijn gebouwd 

 



 

 
 

Holland - Nederland, heeft naar schatting 6000 kilometer bevaarbare 

waterwegen 

 

 
 

Er zijn veel meren of waterbassins in Nederland en ze zijn met elkaar 

verbonden door kanalen en waterwegen. Historici zeggen dat veel van 

hen natuurlijke kenmerken zijn of in het verleden zijn gemaakt zonder 

technologie. Historici zeggen dat ze dingen als paarden en ezels 

gebruikten 

 

Er zijn veel vergelijkbare meren of waterbassins en kanalen of 

waterwegen die in heel Europa en over de hele wereld te zien zijn. 

 



 

 
 

Historici zeggen dat er in 1830 in de Verenigde Staten van Amerika meer 

dan 3000 mijl aan kanalen of waterwegen zijn aangelegd die met elkaar 

verbonden waren. Historici zeggen dat ze dingen als paarden en ezels 

gebruikten 

 

Ga de mensen van Bangladesh vertellen dat ze kanalen en waterwegen 

moeten aanleggen - een land dat lijdt onder waterproblemen en ernstige 

overstromingen. Miljoenen mensen in Bangladesh hebben de afgelopen 

100 jaar geen enkel kanaal of waterweg kunnen bouwen met hun 

paarden en ezels. Ze zijn erin geslaagd om enkele waterwegen en 

kanalen aan te leggen, maar met behulp van moderne technologie 

 

Onderzoekers concludeerden dat het verhaal over hoe deze plaatsen 

werden gebouwd een leugen was 

 

De Tempeliers en Katharen en de oorspronkelijke moslims waren 

beroemd om hun kastelen en forten en vestingsteden. Er zijn veel 

vergelijkbare forten over de hele wereld. Ze hebben veel vormen en 

ontwerpen en sommige staan bekend als sterforten, maar niet allemaal. 

Veel onderzoekers hebben ontdekt dat de geschiedenis van wie deze 

plaatsen heeft gebouwd en hoe en waarom, - vol leugens was.  

 



 

 
 

Foto hierboven - Rocroi-dorp, Noord-Frankrijk en kaart van de stad 

Turijn 1750, Italië 

 

Van middeleeuwse kastelen en steden en forten is bekend dat ze 

worden omringd door rivieren of kunstmatige kanalen of waterwegen 

 

De Tempeliers waren beroemd om hun relatie met de geheimen en 

mysteries van de bouwtechnologie van koning Salomo. De Arabische 

Koran zegt duidelijk dat koning Salomo en zijn beschaving grote forten 

en kastelen bouwden, - en vele meren, waterbassins, waterwegen, - en 

verwarmingsmachines bouwden - die op het land werden gebouwd, vast 

op hun locaties. Koning Salomo deed dit door de Djinns of buitenaardse 

wezens of elektrische wezens te gebruiken om ze te bouwen. Veel 

mensen hebben gemerkt dat de vormen van rivieren en forten, - een 

verbinding hebben met de sterren en water en elektriciteit, maar dat 

verhaal is te lang om hier te vermelden. 

 

Het was duidelijk dat de Tempeliers verbonden waren met de verhalen 

van de Heilige Graal en de geheimen van koning Salomo en de profeet 

Mohammed. Deze verhalen zijn te vinden in de Arabische Koran. De 

Tempeliers waren oerchristenen. Men zag dat ze dicht bij de 

oorspronkelijke moslims stonden, die oorspronkelijke christenen 

waren. Ze stonden dicht bij de Katharen, die oerchristenen waren 

 



 

 
 

Rond de tijd dat de Katharen werden vernietigd, gingen de Kerk en haar 

bondgenoten vanuit Frankrijk naar het zuiden en Spanje binnen. 

Langzaam doodden en vermoordden ze mensen die weigerden te 

accepteren dat Jezus Christus de zoon van God was. Ze verbrandden 

mensen die weigerden te accepteren dat Jezus Christus werd 

gekruisigd. Spanje was destijds het grondgebied van de oorspronkelijke 

moslims en deze mensen werden geclassificeerd als oorspronkelijke 

christenen. Er werd niet gezien als een andere religie of aparte religie. 

De oorspronkelijke moslims waren de oorspronkelijke christenen 

 

Volgens historici kwamen de kerk en haar bondgenoten toen aan in 

Granada, in het zuiden van Spanje, en in 1499 verbrandden ze de 

Arabische Koran en andere boeken in de Arabische taal of alles wat ze 

niet leuk vonden. De datum 1499 is vervalst, maar dat verhaal is te lang 

om hier te vermelden.  

 

Natuurlijk bewaarde de kerk en haar bondgenoten de boeken die ze 

wilden, en deze boeken bevatten informatie over de wetenschap en de 

bouw van de kastelen en kerken die de Spaanse moslims hadden 

gebouwd. 

 

Dit betekent dat de manuscripten en boeken die vandaag beschikbaar 

zijn, degene zijn die de Kerk en haar bondgenoten aan de wereld 

hebben gegeven. 

 



 

Ze hebben het bewijs verbrand. Ze hebben de geschiedenis verbrand. 

Dit werd verifiëren en controleren genoemd. De kerk en haar 

bondgenoten hebben de manuscripten in Europa geverifieerd en 

gecontroleerd. Ze hebben de geschiedenis geverifieerd en 

gecontroleerd. Dus de enige geschiedenis die je zult vinden, is:  

 

1 - De geschiedenis die de kerk en haar bondgenoten aan Europa 

hebben gegeven 

 

Of 

 

2 - De geschiedenis in de Arabische Koran die oorspronkelijk werd 

gezien als een boek dat door de oerchristenen werd gebruikt 

 

De Arabische Koran is niet gecontroleerd en geverifieerd door de kerk 

en haar bondgenoten. Ze slaagden er niet in dit boek te vernietigen. Ze 

hebben dit boek afgewezen. Dit boek is vandaag beschikbaar als 

iemand wil zien en begrijpen tegen wie de kerk en haar bondgenoten 

vochten 

 

De Arabische Koran zegt dat de ware naam van Jezus Christus was: - 

Isa 

 

 
 

Tijdens de Renaissance werd de letter "J" geïntroduceerd 



 

 

 
 

Het wijdverbreide gebruik van de letter "J" gebeurde pas na het midden 

van de 18e eeuw 

 

De Latijnse alfabetten werden op dat moment bijgewerkt. Dit riep de 

vraag op: was het Latijn echt een oude taal of werd het gecreëerd 

tijdens en na de Renaissance? Onderzoekers onderzoeken deze kwestie 

momenteel. Is het Latijn gemaakt om de taal van de Arabische Koran te 

vervangen?  

 

 
 

Jezus stond eeuwenlang in Europa bekend als Iesu (of Iesus) of Isa, 

totdat de naam werd veranderd in Jezus. De Arabische Koran was 

correct om te zeggen dat de naam van Jezus Iesu of Isau of Isa is 

 

De moslims zeggen dat het ware woord voor God Allah was, maar de 

Bijbel en andere manuscripten zeggen dat het Elah is. 

 



 

Wat is de naam van God die door Jezus Christus en de oerchristenen 

wordt gebruikt? 

 

 
 

In het Aramees is het woord voor God - Elah of Alah, afhankelijk van 

hoe je het wilt uitspreken 

 

Onderzoekers merkten op dat verschillende mensen deze woorden op 

verschillende manieren opschreven in moderne talen. Verschillende 

mensen in verschillende delen van de wereld spreken woorden op 

verschillende manieren uit 

 

Alah en Elah waren hetzelfde woord dat verschillend werd geschreven 

en uitgesproken, afhankelijk van de mensen 

 

 
 



 

Historici zeggen dat Jezus Christus een taal sprak die Aramees werd 

genoemd 

 

Wat wel duidelijk is, is dat Jezus Christus en zijn oorspronkelijke 

volgelingen het woord Elah of Alah gebruikten. Jezus sprak geen 

Engels of Frans of Spaans. De meeste hedendaagse volgelingen van 

Jezus Christus zijn zich daar door de veranderingen in de geschiedenis 

niet meer van bewust. Veel christenen die tegenwoordig het woord Elah 

of Alah gebruiken, zijn normaal gesproken mensen die in het Midden-

Oosten wonen. 

 

De belangrijkste groepen mensen in de wereld van vandaag die God - 

Elah of Alah noemen, zijn het Joodse volk en de moslims 

 

Was het oorspronkelijke woord voor God - Allah of Elah? 

 

 
 

Het Hebreeuwse alfabet heeft geen klinkers. 

 

Dus het woord voor God, is het Elah of Allah? 

 



 

 
 

In de Middeleeuwen of Donkere Tijden besloot een groep geleerden een 

nieuw systeem te creëren voor het uitspreken van Hebreeuwse of 

Aramese woorden, afhankelijk van wat ze wilden. Deze groepen mensen 

stonden bekend als de Masoreten. Veel onderzoekers geloven dat deze 

geschiedenis is vervalst om overeen te komen met de valse historische 

tijdlijn. Veel onderzoekers geloven dat deze masoreten plaatsvonden 

tijdens en na de Renaissance 

 

 
 

Wat zijn de Masoreten? 

 

De masoreten laten je zien hoe je een woord uitspreekt door punten en 

streken toe te voegen - (cirkels of lijnen) 

 



 

 
 

Hier kunnen we het Hebreeuwse woord voor Elah en Allah zien. Het 

woord is precies hetzelfde, maar de punten en lijnen zijn anders 

geplaatst. Zonder de punten en lijnen werd het woord voor God 

oorspronkelijk uitgesproken als Allah, door joden en moslims en 

christenen 

 

Deze stippen en lijnen zijn gemaakt door een groep mannen die door 

historici 'geleerden' worden genoemd. Deze mannen worden de 

Masoreten genoemd. Ze besloten dat het woord voor God - Allah, nu 

moet worden uitgesproken als Elah. Wie waren deze mannen en wat gaf 

hen het recht hierover te beslissen? 

 

Het was duidelijk dat het oorspronkelijke woord voor God Allah was 

 

Iets soortgelijks gebeurde met de woorden: - Eropean en Arapean, 

Eropa en Arapa en Arabe, European en Arabean. Ze waren duidelijk 

hetzelfde woord, maar de manier waarop ze werden uitgesproken, is 

opzettelijk veranderd 

 

De Masoreten, wat ze deden was niet klein. Het betekende nu dat 

mensen woorden zullen uitspreken op basis van hoe geleerden 

beslissen en dit hielp om de oorspronkelijke taal die mensen gebruikten 

te veranderen en aan te passen 

 

Veel andere geleerden hebben de woorden en de spelling totaal 

veranderd. Het betekende dat de oorspronkelijke Arabische en 



 

Hebreeuwse woorden verdeeld en verschillend werden. Iets soortgelijks 

gebeurde tijdens en na de Renaissance en in recente tijden, toen 

moderne talen werden gegeven aan mensen in de natiestaten 

 

Historici hebben bewijs gevonden dat de geschiedenis van de Aramese 

taal bedrog was en door de kerk en haar bondgenoten werd gecreëerd, 

maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

Dit creëert nu een serieus probleem, - het betekent dat de Bijbel en alle 

duizenden geschriften en manuscripten die aantonen dat de naam van 

God is: - Elah of Eloi of Eli, geschreven moeten zijn nadat deze 

veranderingen plaatsvonden. En deze veranderingen vonden volgens 

historici plaats in de middeleeuwen. Dit betekent dat de Bijbel en deze 

geschriften niet ouder zijn dan de Middeleeuwen 

 



 

 
 

Historici zeggen dat de oudste manuscripten van masoretische teksten 

uit de 9e eeuw stammen, maar de onderzoekers hebben aangetoond dat 

het veel later is. Dit betekent dat de Bijbel en deze geschriften zijn 

geschreven nadat deze veranderingen plaatsvonden 

 

 

Historici zeggen dat de Katharen, Bogomielen, Tempeliers en Masoreten 

allemaal in de tijd van de Middeleeuwen waren, maar onderzoekers 

hebben aangetoond dat de datering van veel gebeurtenissen een leugen 

was, net zoals de geschiedenis een leugen was. Het verhaal van de 

fraude in historische data en tijdlijnen is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

Hoe vochten de kerk en haar bondgenoten tegen de katharen en de 

tempeliers en de oorspronkelijke moslims? De bondgenoten van de 

kerk werden betaald. De Kerk van God - vertelde hun bondgenoten om 

te doen wat ze wilden. Je kunt alles houden, je kunt stelen, je kunt 



 

verkrachten en je kunt moorden. Maar - zorg ervoor dat je het bewijs 

vernietigt 

 

Wie is de kerk? 

 

 
 

Juda is een groep mensen uit de kinderen van Israël. De rest van de 

Israëlieten is niet het volk van Juda. In de moderne wereld worden alle 

kinderen van Israël of volgelingen van de profeet Mozes soms Joden 

genoemd. Maar in het verleden had Juda een andere betekenis 

 



 

 
 

Volgens de Bijbel had Jezus een apostel genaamd Jude of Juda of 

Judas, de broer van Jakobus, en een andere man genaamd Judas 

Iskariot. De naam Jude en Juda en Judas zijn allemaal geschreven in de 

Griekse manuscripten met hetzelfde woord - Yudas of tegenwoordig 

bekend als Judas 

 

De Bijbel zegt duidelijk dat Juda Iskariot of Judas Iskariot Jezus 

Christus hebben verraden. In eenvoudige bewoordingen: - Juda of 

Judas gaf Jezus Christus aan de Joodse leiders en priesters 

 



 

 
 

Volgens de Bijbel werd Jezus Christus gearresteerd en naar het 

Sanhedrin gebracht, dat grotendeels bestond uit Sadduceeën - 

Farizeeën en priesters, en hun leider was de Hogepriester 

 

 
 

De Farizeeën waren in feite een groep religieuze leraren of rabbijnen 

 

 
 



 

De Sadduceeën waren in feite een groep hogepriesters en 

aristocratische heersende families en zakenlieden 

 

 
 

De Bijbel zegt dat het Sanhedrin Jezus Christus dood wilde hebben. De 

priesters en aristocratische heersende families en zakenlieden - ze 

wilden allemaal dat Jezus Christus dood was 

 

 
 

Degene die de Griekse bijbels en manuscripten heeft geschreven, heeft 

bewust een soortgelijk woord gebruikt voor de naam Judas en Juda en 

het woord Judees of "Jood". Dit is de reden waarom de volgelingen van 

de profeet Mozes, die ook bekend stonden als joden, de schuld kregen 

van de acties van Judas Iskariot en het joodse Sanhedrin - een groep 

priesters en aristocratische heersende families en zakenlieden. 

 

Het was duidelijk dat ze ervoor wilden zorgen dat het gewone gewone 

Joodse volk de schuld kreeg van wat er gebeurde. Waarom…? Dan 

zullen mensen niet beseffen wie er achter de arrestatie van Jezus 



 

Christus zat. Het was niet het gewone Joodse volk, maar een groep 

priesters en aristocratische heersende families en zakenlieden 

 

 
 

Anatoly Fomenko wees erop dat bewijs gevonden in middeleeuwse 

teksten in Oost-Europa in Slavische geschriften aantoonde dat het 

woord 'jood' en het woord 'priester' in de middeleeuwen hetzelfde 

woord waren. 

 

Jood = Priester 

 

De Bijbel zegt duidelijk dat een groep Joodse priesters en 

aristocratische heersende families en zakenlieden Jezus Christus dood 

wilden hebben. Deze mensen waren de priesters en hun bondgenoten. 

Het was niet het gewone Joodse volk, en niet de volgelingen van de 

profeet Mozes 

 



 

 
 

De mensen die vochten tegen de Katharen en de Tempeliers en de 

Oorspronkelijke Moslims, waren de priesters en aristocratische 

heersende families en zakenlieden. Ze namen langzaamaan veel delen 

van de wereld over en gaven de wereld een nieuwe geschiedenis en 

nieuwe talen en een mondiaal systeem. Zij zijn tegenwoordig de 

heersende machten in vele delen van de wereld 

 

Veel onderzoekers concludeerden dat de kerk de groep priesters is die 

Jezus Christus dood wilden hebben. Dit is waarom ze iedereen hebben 

vermoord die de dood en kruisiging van Jezus Christus niet 

accepteerde. Ze hebben vanaf het begin tegen Jezus Christus 

gevochten en de oorlog duurt vandaag voort 

 



 

 
 

Er zijn veel verschillende verhalen over Jezus Christus te vinden in veel 

historische manuscripten en geschriften. Wat uit deze verhalen duidelijk 

werd, is dat Jezus Christus de leider was van een verzetsbeweging 

tegen de machthebbers en hun systeem van heerschappij en manier 

van leven 

 

 
 

Foto hierboven - Afghanistan, Centraal-Azië 

 

Iets soortgelijks is te zien in de wereld van vandaag. Er zijn veel 

verzetsbewegingen over de hele wereld, tegen de mensen die 



 

tegenwoordig aan de macht zijn en hun systeem van heerschappij en 

manier van leven. 

 

Veel mensen in deze verzetsbewegingen, - leken erg op of identiek, - 

aan de mensen van Jezus Christus, die worden beschreven in de 

historische manuscripten en geschriften. 

 

Het vreemde is dat veel van deze verzetsbewegingen tegenwoordig 

bekend staan als moslims of volgelingen van de islam. Deze mensen 

waren volgelingen van de Arabische Koran. Deze moderne moslims 

beweerden dat ze het voorbeeld van Jezus Christus en andere profeten 

van God volgden. Moderne historici hebben deze mensen als gek of 

krankzinnig bestempeld 

 

Er komt veel politiek bij kijken, en de machthebbers doen er alles aan 

om deze verzetsbewegingen te vernietigen, - en het ware verhaal van 

waarom ze vechten wordt verborgen door de media en de 

machthebbers. Er zijn nep-islamitische groepen en organisaties 

opgericht door wereldmachten om ervoor te zorgen dat deze mensen 

worden vernietigd, maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden 

 

Wie schreef de Bijbel en de geschiedenis van Europa? 

 

Volgens historici waren er in Europa veel verschillende organisaties die 

monniken hadden tussen de 15e en 17e eeuw. De meeste van deze 

organisaties waarover ons wordt verteld, - door historici, - zijn 

gerelateerd aan het christendom en verschillende kerkelijke 

organisaties 

 



 

 
 

Monniken werden opgeleid om boeken te schrijven en ook om 

tekeningen te maken. Uit het bewijsmateriaal van kloosters blijkt dat ze 

als een team samenwerkten en dat veel mensen bij het schrijven 

betrokken waren. Het was als een fulltime baan. 

 

 
 

Volgens historici waren de meeste schrijvers in de 15e eeuw monniken. 

Deze monniken werden van kinds af aan opgevoed door organisaties 



 

die door kerken werden gecontroleerd. De meeste historische 

manuscripten in Europa zijn gemaakt door deze monniken 

 

 
 

Volgens historici had de Kerk bijna het monopolie op de productie en 

bewaring van manuscripten in Europa. Ze domineerden dit gebied. 

 

Daarom zijn bijna alle manuscripten die we vandaag hebben, door de 

kerk gemaakt. Dit betekent dat de geschiedenis die vandaag in Europa 

wordt gevonden, is geschreven en gecreëerd door 1 groep mensen die 

de kerk wordt genoemd 

 

De kerk verbrandde en vernietigde al het andere 

 

Deze monniken schreven duizenden exemplaren van de bijbelse 

manuscripten, zodat ze naar alle dorpen en steden in Europa kunnen 

worden gestuurd, - die met geweld door de kerk en haar bondgenoten 

zijn overgenomen. Dit is waarom we zoveel manuscripten hebben 

 

 

Latijn was de taal die de kerken in het westen en Grieks in het oosten 

gebruikten. Nadat de Kerk al het bewijsmateriaal had vernietigd, wat 

moordenaars normaal doen, - schreven ze gekke verhalen over de 

Katharen en Bogomielen en Tempeliers en oerchristenen en 

oermoslims van Europa 

 



 

 
 

De mensen in de steden die door de kerk en haar bondgenoten met 

geweld werden ingenomen, - werden in de Latijnse taal (Engels - urban, 

Frans - urbain, Spaans - urbano, Italiaans - urbano) "urban-stedelijke" 

mensen genoemd. De "Urban mensen" waren de mensen in de steden 

vóór de 17e eeuw. Tegenwoordig heeft het woord veel verschillende 

betekenissen 

 

 
 

Er was geen letter "u" in het Latijnse alfabet tot de 17e eeuw, en het 

werd niet veel gebruikt tot de 19e eeuw 

 

De stadsmensen werden "Urban" mensen genoemd. Er was toen geen 

letter "u". Dit woord zou worden uitgesproken als "Arban" mensen. 



 

Onderzoekers vermoedden dat het met een letter "u" was geschreven 

om de geschiedenis van Europa te verbergen 

 

"Arban" mensen in de steden of Arabieren? 

 

Waarom werden de stadsmensen "Arbans" of Arabieren genoemd? 

 

 
 

De Spaanse kolonialisten noemden het gewone volk en de dorpelingen - 

"Arrabales".  

 

 
 

Dit woord komt van een Arabisch woord, die Arabean of Eropean of 

gewone mensen of Arabische taal spreker betekent. De gewone mensen 

in bijvoorbeeld Spanje en Frankrijk en Italië stonden algemeen bekend 

als de Arrabales of Arabieren, door de heersende machten die het land 

tijdens en na de Renaissance met geweld overnamen. 

 



 

Waarom stonden de gewone mensen in Europa en op veel andere 

plaatsen bekend als Arrabales of Arabisch sprekenden? De gewone 

mensen in de dorpen vertegenwoordigden destijds 90 procent van de 

mensen 

 

 
 

Tegenwoordig verwijst het woord Arrabales naar arme of gewone 

mensen in veel landen over de hele wereld. Het Engelse woord "rabble", 

was de naam van de massa of meerderheid van het gewone volk. Het 

gewone volk vertegenwoordigde meer dan 90 procent van het volk. Het 

Engelse woord "rabble" kwam van het woord: - Arrabales - Arab 

 

Rabble - Rabbal - Arrabales - Arab 

 

 
 

Het woord rabble is verbonden met het Engelse woord "rubbish", dat 

ook verbonden is met het woord "Arab". De heersende machten die de 

Engelse taal hebben gecreëerd en bewerkt, zorgden ervoor dat deze 



 

woorden een negatieve betekenis kregen. Het was duidelijk dat ze een 

hekel hadden aan het woord Arabisch en aan de gewone mensen. Het 

was ook duidelijk dat de gewone mensen in Europa bekend stonden als 

Arrabales of Arabieren of Arapeanen of Eropeanen of Europeanen. 

 

 
 

Het gebruikelijke Europese woord voor landbouwgrond - is het Latijnse 

woord "arabilis". Hier woonden de gewone mensen en deden ook 

landbouw. Dit staat bekend als "arable - akkerland" of het land van het 

gewone volk, het land van de Arrabales of het Arabische volk 

 

Een Arabier is in feite een persoon die de Arabische taal spreekt. Geen 

Arabier van ras. De Urban-Arban mensen en Arrabales: - het is niet 

moeilijk te raden wie deze mensen waren en wat hun taal en religie was, 

- voordat moderne talen werden gecreëerd 

 

Er zijn zoveel historische overblijfselen in Europa zoals Arabische 

munten waaruit blijkt dat oerchristenen, ook wel oermoslims genoemd, 

deel uitmaakten van Europa, maar dat verhaal is te lang om hier te 

vermelden  

 



 

 
 

Historici zeggen dat de kerk en haar bondgenoten de eerste kruistocht 

in de 11e eeuw creëerden - 1095, - tegen de oorspronkelijke moslims, - 

die bekend stonden als de oorspronkelijke christenen 

 

 
 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko hebben veel bewijs getoond dat 

de geschiedenis van Jezus Christus en het christendom en de Bijbel en 

de manuscripten een leugen waren. Ze wezen erop hoe dom de 

wereldgeschiedenis was volgens kerkhistorici en hun bondgenoten 

 

De mensen van de wereld krijgen van historici te horen dat Jezus 

Christus is vermoord en gekruisigd, en 1000 jaar later worden de 

Europeanen wakker nadat ze sliepen. Ze sliepen 1000 jaar. Wauw! Ze 

werden toen wakker en gingen vechten en begonnen kruistochten. Ze 

vochten in Europa en gingen naar het Midden-Oosten, velen van hen 



 

liepen honderden kilometers in de Middeleeuwen. Eindelijk gingen ze 

wraak nemen voor de moord op Jezus Christus, 1000 jaar later. De 

mensen die ze in het Midden-Oosten vonden, waren op mysterieuze 

wijze moslims, die op mysterieuze wijze de oorspronkelijke christenen 

waren, en deze moslims bouwden op mysterieuze wijze een 

internationaal wereldrijk op, het kalifaat, zo snel van oost naar west 

 

De Europeanen zijn 1000 jaar lang vergeten de kruistochten te 

beginnen. Wat een grap. Zelfs een kind zal weten dat deze geschiedenis 

een oplichterij en een grap is. Stel je voor dat je 1000 jaar moet wachten 

op de bus of trein. Deze mensen wachtten 1000 jaar, - volgens historici. 

Het verhaal klonk als een grap 

 

 
 

Ze vochten kruistochten en voerden inquisities uit tegen de Katharen en 

Bogomielen en Tempeliers en de oorspronkelijke moslims die bekend 

stonden als oorspronkelijke christenen. Het was duidelijk dat aan de 

ene kant de kerk en haar bondgenoten waren en aan de andere kant de 

mensen die zeiden dat de Bijbel een leugen was en de mensen die 

zeiden dat Jezus Christus een profeet was en de mensen die zeiden dat 

de kruisiging niets was maar een leugen 

 

 



 

 

Jezus Christus at geen varkensvlees. De oerchristenen en oermoslims 

aten geen varkensvlees, ook de apostelen niet. Veel christenen aten 

varkensvlees. Veel moderne christenen die zeggen dat de Bijbel het 

woord van God is en zeggen dat Jezus Christus de zoon van God is: - 

eet varkensvlees. Het bewijs toont aan dat het moderne christendom 

een valse religie is en niets te maken heeft met Jezus Christus 

 

 
 

De geschiedenis van Jezus en de oerchristenen en oermoslims is zeer 

verdacht. De Bijbel zegt, zelfs met al zijn frauduleuze aanpassingen, dat 

Jezus Christus Shalom Aleykhem of Shalam Aleykum of Salam Aleykum 

zei.  

 

Deze zin betekent - Vrede zij u. De moslims en veel Joodse mensen 

zeggen dezelfde woorden. De meerderheid van de christenen zegt deze 

woorden niet, behalve de woorden die voornamelijk in het Midden-

Oosten voorkomen. 

 

Onderzoekers vonden bewijs dat aantoonde dat de Aramese, Syrische 

of Arabische christenen niet oud waren, maar op frauduleuze wijze 

werden gecreëerd door de bondgenoten van de kerk, met de hulp van 

koloniale militaire rijken. Dit gebeurde in de laatste 3 eeuwen. De kerk 

en haar bondgenoten creëerden vele andere kerkelijke groepen, zoals 

de protestantse in de 19e eeuw, en gaven hun een valse geschiedenis. 

Deze groepen waren acceptabel omdat ze de Bijbel en manuscripten 

gebruikten die door de kerk en haar bondgenoten waren gemaakt. De 

Arabische Koran vermeldt een totaal andere geschiedenis, dus het was 

onaanvaardbaar 



 

 

 
 

De oermoslims werden gezien als oerchristenen. De Bijbel zegt zelfs dat 

Jezus Christus bad door op de grond te vallen in het evangelie van 

Matteüs. De Bijbel laat veel voorbeelden van gebed zien die hetzelfde 

lijken te zijn als de manier waarop moslims bidden. De oorspronkelijke 

moslims hebben de tradities van Jezus Christus eeuwenlang levend 

gehouden. De hele geschiedenis van Jezus Christus is niets anders dan 

bedrog 

 

Een zeer serieuze vraag was: - Wanneer leefde Jezus Christus eigenlijk? 

Leefde hij echt 2000 jaar geleden? Of leefde hij 1000 jaar geleden? Ze 

vergaten de kruistochten voor 1000 jaar 

 

Gebaseerd op de geschiedenis van de Bijbel en de geschriften en 

historische manuscripten, hebben historici gezegd dat ze geen bewijs 

hebben gevonden dat aantoont dat Jezus Christus ooit heeft bestaan. 

Dit is heel duidelijk te begrijpen. 

 

Het onderzoek van historici is gebaseerd op historische manuscripten 

die zijn gemaakt door de kerk en haar bondgenoten. Deze manuscripten 

toonden niets anders dan de leugens die door de kerk en haar 



 

bondgenoten waren verzonnen. Dit is de reden waarom ze geen enkel 

bewijs kunnen vinden dat aantoont dat Jezus Christus heeft bestaan 

 

 
 

Onderzoekers zoals Anatoly Fomenko ontdekten dat de geschiedenis 

van de profeet Mozes en Jezus Christus in de Arabische Koran anders 

was dan wat historici zeiden. Anatoly Fomenko toonde bewijs uit de 

Arabische Koran waaruit blijkt dat de Maagd Maria, de moeder van 

Jezus Christus, de zus was van Aäron en de profeet Mozes. 

 

Dit veranderde de tijdlijn van de wereldgeschiedenis totaal. Leefde de 

profeet Mozes rond de tijd van Jezus Christus? Leefde Jezus Christus 

echt 2000 jaar geleden? Was de tijdlijn van de wereldgeschiedenis een 

leugen? De Arabische Koran toonde een andere tijdlijn van de 

wereldgeschiedenis. De Arabische Koran was het niet eens met de door 

historici opgestelde tijdlijn. Geen wonder dat historici en hun meesters 

tegen de Arabische Koran waren. Onderzoekers begonnen de Arabische 

Koran te onderzoeken 

 

Het verhaal van Jezus Christus in de Bijbel heeft veel problemen. 

Hieronder staan enkele voorbeelden van de problemen die 

onderzoekers hebben gevonden. Het zegt één ding op één plaats, en 

zegt dan iets anders. De kerk zegt dat het geen leugens zijn. Mensen die 

dit in het verleden niet accepteerden, werden vermoord 

 

========================= 

Hoe ontdekte Simon Petrus dat Jezus de Christus was? 



 

(a) Door een openbaring uit de hemel (Mattheüs 16:17) 

(b) Zijn broer Andreas vertelde hem (Johannes 1:41) 

========================= 

De evangeliën zeggen dat Jezus een vijgenboom vervloekte. Verdorde 

(stierf) de boom onmiddellijk? 

(a) Ja. (Mattheüs 21:19) 

(b) Nee. Het verdorde van de ene op de andere dag (Markus 11:20) 

========================= 

Heeft Judas Jezus gekust? 

(a) Ja (Mattheüs 26: 48-50) 

(b) Nee. Judas kon niet dicht genoeg bij Jezus komen om hem te 

kussen (Johannes 18: 3-12) 

========================= 

Droeg Jezus zijn eigen kruis? 

(a) Ja (Johannes 19:17) 

(b) Nee (Mattheüs 27: 31-32) 

========================= 

Is Jezus gestorven voordat het gordijn van de tempel werd gescheurd? 

(a) Ja (Mattheüs 27: 50-51 en Markus 15: 37-38) 

(b) Nee. Nadat het gordijn was gescheurd, zei Jezus terwijl hij met luide 

stem riep: "Vader, in uw handen draag ik mijn geest over!" Nadat hij zei 

dat hij zijn laatste adem uitblies (Lucas 23: 45-46) 

========================= 

Heeft Jezus in het geheim iets gezegd? 

(a) Nee. "Ik heb in het geheim niets gezegd" (Johannes 18:20) 

(b) Ja. Hij zei: "Aan jou is het gegeven de geheimen van het koninkrijk 

der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven" (Matteüs 13: 10-

11) 

========================= 

Waar was Jezus op het zesde uur op de dag van de kruisiging? 

(a) Aan het kruis (Marcus 15:23) 

(b) In de rechtbank van Pilatus (Johannes 19:14) 

========================= 

De evangeliën zeggen dat twee dieven samen met Jezus werden 

gekruisigd. Hebben beide dieven Jezus beledigd? 

(a) Ja (Markus 15:32) 

(b) Nee. Een van hen beledigde Jezus, de ander verdedigde Jezus 

(Lukas 23:43) 

========================= 



 

Ging Jezus naar het paradijs op dezelfde dag van de kruisiging? 

(a) Ja. Hij zei tegen de dief die hem verdedigde: "Vandaag zul je met mij 

in het paradijs zijn" (Lucas 23:43) 

(b) Nee. Twee dagen later zei hij tegen Maria Magdalena: "Ik ben nog 

niet opgevaren naar de Vader" (Johannes 20:17) 

========================= 

Toen Paulus op weg was naar Damascus, zag hij een licht en hoorde 

een stem. Hoorden degenen die bij hem waren de stem? 

(a) Ja (Handelingen 9: 7) 

(b) Nee (Handelingen 22: 9) 

========================= 

Toen Paulus het licht zag, viel hij op de grond. Vielen zijn reisgenoten 

ook op de grond? 

(a) Ja (Handelingen 26:14) 

(b) Nee (Handelingen 9: 7) 

========================= 

Heeft de stem Paulus verteld wat hij moest doen? 

(a) Ja (Handelingen 26: 16-18) 

(b) Nee. De stem beval Paulus de stad Damascus binnen te gaan en 

daar zal hem worden verteld wat hij moet doen. (Handelingen 22:10) 

========================= 

Wie liet David de strijders van Israël tellen? 

(a) God deed (2 Samuël 24: 1) 

(b) Satan deed (1 Kronieken 21: 1) 

========================= 

Hoeveel strijders vond David in Israël? 

(a) Achthonderdduizend (2 Samuël 24: 9) 

(b) Een miljoen, honderdduizend (1 Kronieken 21: 5) 

========================= 

Hoeveel strijders zijn er in Juda gevonden? 

(a) Vijfhonderdduizend (2 Samuël 24: 9) 

(b) Vierhonderdzeventigduizend (I Kronieken 21: 5) 

========================= 

God stuurde een profeet om David te bedreigen met hoeveel jaren van 

hongersnood? 

(a) Seven (2 Samuël 24:13) 

(b) Drie (1 Kronieken 21:12) 

========================= 

Hoe oud was Ahazia toen hij over Jeruzalem begon te regeren? 



 

(a) Tweeëntwintig (2 Koningen 8:26) 

(b) Tweeënveertig (2 Kronieken 22: 2). Sommige vertalingen schrijven 

nu 22 jaar oud 

========================= 

Hoe oud was Jojachin (Jechonia) toen hij koning van Jeruzalem werd? 

(a) Achttien (2 Koningen 24: 8) 

(b) Acht (2 Kronieken 36: 9) 

========================= 

Hoe lang regeerde Jojachin (Jechonia) over Jeruzalem? 

(a) Drie maanden (2 Koningen 24: 8) 

(b) Drie maanden en tien dagen (2 Kronieken 36: 9) 

========================= 

Wat zei Jezus in het evangelie van Johannes? 

(a) "Als ik voor mezelf getuigen, is mijn getuigenis NIET WAAR" 

(Johannes 5:31) 

(b) 'Als ik voor mezelf getuig, is mijn getuigenis WAAR' (Johannes 8:14) 

========================= 

Toen Jezus Jeruzalem binnenkwam, reinigde hij de tempel diezelfde dag 

nog? 

(a) Ja (Mattheüs 21:12) 

(b) Nee. Hij ging de tempel binnen, maar het was erg laat. Hij ging naar 

Bethanië en keerde de volgende ochtend terug om de tempel te reinigen 

(Marcus 11: 1-17). 

========================= 

Toen de Israëlieten in Sittim woonden, pleegden ze overspel met de 

dochters van Moab. God sloeg hen met een plaag. Hoeveel mensen 

stierven in die plaag? 

(a) Vierentwintigduizend (Numeri 25: 1-9) 

(b) Drieëntwintig duizend (1 Korintiërs 10: 8) 

========================= 

Hoeveel leden van het huis van Jakob gingen naar Egypte? 

(a) Zeventig (Genesis 4 & 27) 

(b) Vijfenzeventig (Handelingen 7:14) 

========================= 

Wat deed Judas met het bloedgeld dat hij ontving voor het verraden van 

Jezus? 

(a) Judas kocht zelf een akker (Handelingen 1:18) 

(b) Judas gooide alles in de tempel en ging weg. De priesters gebruikten 

het om een veld te kopen (Mattheüs 27: 5) 



 

========================= 

Hoe stierf Judas? 

(a) Nadat hij het geld in de tempel had gegooid, ging hij weg en hing 

zichzelf op (Mattheüs 27: 5) 

(b) Nadat hij het veld had gekocht met de prijs van zijn slechte daad, viel 

hij halsoverkop neer en barstte in het midden open en al zijn 

ingewanden spoten eruit (Handelingen 1:18) 

========================= 

Waarom wordt het veld het "Bloedveld" genoemd? 

(a) Omdat de priesters het kochten van het bloedgeld (Mattheüs 27: 8) 

(b) Vanwege de bloedige dood van Judas in het veld (Handelingen 1:19) 

========================= 

Wie is een losprijs voor wie? 

(a) 'De Mensenzoon kwam ... om zijn leven te geven als losprijs voor 

velen' (Markus 10:45). "Christus Jezus die zichzelf gaf als losprijs voor 

allen ..." (1 Timoteüs 2: 5-6) 

(b) 'De goddelozen is een losprijs voor de rechtvaardigen, en de 

ongelovigen voor de oprechten' (Spreuken 21:18) 

========================= 

Is de wet van Mozes nuttig? 

(a) Ja. "Alle Schrift is ... nuttig ..." (2 Timoteüs 3:16) 

(b) Nee. "Een vroeger gebod wordt terzijde geschoven vanwege zijn 

zwakheid en nutteloosheid." (Hebreeën 7:18) 

========================= 

Wat was de exacte formulering op het kruis? 

(a) "Dit is Jezus, de Koning der Joden" (Mattheüs 27:37) 

(b) „De koning der joden” (Markus 15:26) 

(c) "Dit is de Koning van de Joden" (Lucas 23:38) 

(d) "Jezus van Nazareth, Koning der Joden" (Johannes 19:19) 

========================= 

Wilde Herodes Johannes de Doper vermoorden? 

(a) Ja (Mattheüs 14: 5) 

(b) Nee. Het was Herodias, de vrouw van Herodes die hem wilde doden. 

Maar Herodes wist dat hij een rechtvaardig man was en hield hem veilig 

(Marcus 6:20) 

========================= 

Wie was de tiende discipel van Jezus in de lijst van twaalf? 

(a) Thaddaeus (Mattheüs 10: 1-4; Markus 3: 13-19) 

(b) Judas, de zoon van Jakobus (Lukas 6: 12-16) 



 

========================= 

Jezus zag een man op het kantoor van de belastinginner zitten en riep 

hem als zijn discipel. Wat was zijn naam? 

(a) Mattheüs (Mattheüs 9: 9) 

(b) Levi (Marcus 2:14; Lucas 5:27) 

========================= 

Werd Jezus overdag gekruisigd vóór de paasmaaltijd of overdag erna? 

(a) Na (Markus 14: 12-17) 

(b) Voorheen. Voor het feest van het Pascha (Johannes 1) ging Judas 's 

nachts uit (Johannes 13:30). De andere discipelen dachten dat hij naar 

buiten ging om voorraden te kopen om zich voor te bereiden op het 

Paasmaal (Johannes 13:29). Toen Jezus werd gearresteerd, gingen de 

Joden de rechtszaal van Pilatus niet binnen omdat ze rein wilden blijven 

om het Pascha te eten (Johannes 18:28). Toen het oordeel tegen Jezus 

werd uitgesproken, was het ongeveer het zesde uur op de dag van 

voorbereiding op het Pascha (Johannes 19:14) 

========================= 

Bad Jezus tot de Vader om de kruisiging te voorkomen? 

(a) Ja. (Matteüs 26:39; Marcus 14:36; Lucas 22:42) 

(b) Nee. (Johannes 12:27) 

========================= 

In de evangeliën die zeggen dat Jezus bad om het kruis te vermijden, 

hoe vaak ging hij weg van zijn discipelen om te bidden? 

(a) Drie (Mattheüs 26: 36-46 en Markus 14: 32-42) 

(b) Een. Geen ruimte voor 2 andere keren. (Lucas 22: 39-46) 

========================= 

Matthew en Mark zijn het erover eens dat Jezus wegging en drie keer 

bad. Wat waren de woorden van het tweede gebed? 

(a) Marcus geeft de woorden niet, maar hij zegt dat de woorden 

hetzelfde waren als het eerste gebed (Marcus 14: 3 9) 

(b) Mattheüs geeft ons de woorden, en we kunnen zien dat ze niet 

hetzelfde zijn als in de eerste (Mattheüs 26:42) 

========================= 

Wat zei de hoofdman toen Jezus stierf? 

(a) "Deze man was beslist onschuldig" (Lukas 23:47) 

(b) 'Deze man was echt de Zoon van God' (Markus 15:39) 

========================= 

Toen Jezus zei: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" in 

welke taal sprak hij? 



 

(a) Hebreeuws: de woorden zijn "Elah, Elah." (Mattheüs 27:46) 

(b) Aramees: de woorden zijn "Elah, Elah." (Marcus 15:34) 

========================= 

Wat waren volgens de evangeliën de laatste woorden van Jezus voordat 

hij stierf? 

(a) "Vader, in uw handen draag ik mijn geest op!" (Lucas 23:46) 

(b) 'Het is volbracht' (Johannes 19:30). 

========================= 

Toen Jezus Kapernaüm binnenkwam, genas hij de slaaf van een 

centurio. Kwam de centurio persoonlijk om Jezus hierom te vragen? 

(a) Ja (Mattheüs 8: 5) 

(b) Nee. Hij stuurde een aantal oudsten van de Joden en zijn vrienden 

(Lukas 7: 3-6) 

========================= 

(a) Adam kreeg te horen dat als en wanneer hij de verboden vrucht zou 

eten, hij dezelfde dag zou sterven (Genesis 2:17) 

(b) Adam at van de vrucht en leefde tot de leeftijd van 930 jaar (Genesis 

5: 5) 

========================= 

(a) God besloot dat de levensduur van mensen beperkt zal zijn tot 120 

jaar (Genesis 6: 3) 

(b) Veel mensen in de Bijbel die daarna geboren zijn, leefden langer dan 

120 jaar. Arpachsad leefde 438 jaar. Zijn zoon Selah leefde 433 jaar. Zijn 

zoon Eber leefde 464 jaar, en er zijn veel meer mensen (Genesis 11: 12-

16) 

========================= 

Ging er behalve Jezus nog iemand naar de hemel? 

(a) Nee (Johannes 3:13) 

(b) Ja. "En Elia ging door een wervelwind naar de hemel" (2 Koningen 

2:11) 

========================= 

Wie was hogepriester toen David het huis van God binnenging en van 

het speciale brood at? 

(a) Abjathar (Markus 2:26) 

(b) Achimelech, de vader van Abjathar (1 Samuël 1: 1; 22:20) 

========================= 

Werd Jezus 'lichaam vóór de begrafenis in kruiden gewikkeld volgens 

de Joodse begrafenisgebruiken? 



 

(a) Ja en zijn vrouwelijke discipelen waren getuige van zijn begrafenis 

(Johannes 19: 39-40) 

(b) Nee. Jezus was gewoon in een linnen lijkwade gewikkeld. Toen 

kochten en bereidden de vrouwen specerijen 'zodat ze kunnen gaan en 

hem (Jezus) zalven' (Marcus 16: 1) 

========================= 

Wanneer kochten de vrouwen de kruiden? 

(a) Nadat de sabbat voorbij was (Marcus 16: 1) 

(b) Vóór de sabbat. De vrouwen maakten kruiden en zalven klaar. 

Daarna rustten ze op de sabbat volgens het gebod (Lukas 23:55 tot 24: 

1) 

========================= 

Op welk tijdstip van de dag bezochten de vrouwen het graf? 

(a) "Op weg naar de dageraad" (Mattheüs 28: 1) 

(b) 'Nadat de zon was opgegaan' (Markus 16: 2) 

========================= 

Wat was het doel waarvoor de vrouwen naar het graf gingen? 

(a) Jezus 'lichaam zalven met specerijen (Marcus 16: 1; Lucas 23:55 tot 

24: 1) 

(b) Om het graf te zien. Geen melding van specerijen hier (Mattheüs 28: 

1) 

(c) Zonder gespecificeerde reden. In dit evangelie was de verpakking 

met specerijen al gedaan vóór de sabbat (Johannes 20: 1) 

========================= 

Bij de ingang van het graf werd een grote steen geplaatst. Waar was de 

steen toen de vrouwen arriveerden? 

(a) Ze zagen dat de steen was 'teruggerold' (Markus 16: 4). Ze vonden de 

steen “weggerold van het graf” (Lucas 24: 2). Ze zagen dat 'de steen uit 

het graf was weggehaald' (Johannes 20: 1) 

(b) Toen de vrouwen naderden, kwam er een engel uit de hemel en rolde 

de steen weg en sprak met de vrouwen. Matteüs zei dat de vrouwen 

getuige waren van het verbazingwekkende 'wegrollen van de steen' 

(Matteüs 28: 1-6) 

========================= 

Heeft iemand de vrouwen verteld wat er met Jezus 'lichaam is gebeurd? 

(a) Ja. “Een jonge man in een wit gewaad” (Marcus 16: 5). "Twee 

mannen ... in oogverblindende kleding" later beschreven als engelen 

(Lucas 24: 4 en 24:23). 



 

(b) Ja. Een engel - degene die de steen terugdraaide (Mattheüs 16: 2). In 

beide gevallen werd de vrouwen verteld dat Jezus uit de dood was 

opgestaan (Matteüs 28: 7; Marcus 16: 6; Lucas 24: 5 voetnoot) 

(c) Nee. Maria ontmoette niemand en keerde terug en zei: "Ze hebben de 

Heer uit het graf gehaald en we weten niet waar ze hem hebben 

neergelegd" (Johannes 20: 2) 

========================= 

Wanneer ontmoette Maria Magdalena de herrezen Jezus voor het eerst? 

En hoe reageerde ze? 

(a) Maria en de andere vrouwen ontmoetten Jezus op de terugweg van 

hun eerste en enige bezoek aan het graf. Ze grepen zijn voeten vast en 

aanbaden hem (Mattheüs 28: 9) 

(b) Bij haar tweede bezoek aan het graf ontmoette Maria Jezus net 

buiten het graf. Toen ze Jezus zag, herkende ze hem niet. Ze dacht dat 

hij de tuinman was. Maar toen Jezus haar naam zei, herkende ze hem en 

zei: "Leraar". Jezus antwoordde: "Houd mij niet vast ..." (Johannes 20: 

11-17) 

========================= 

Wat was Jezus 'instructie voor zijn discipelen? 

(a) 'Zeg mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan en daar zullen ze 

mij zien' (Mattheüs 2 8:10) 

(b) "Ga naar mijn broeders en zeg tot hen: Ik vaar op naar mijn Vader en 

uw Vader, naar mijn God en uw God" (Johannes 20:17) 

========================= 

Aan wie verkochten de Midianieten Jozef? 

(a) "Aan de Ismaëlieten" (Genesis 37:28) 

(b) "Aan Potifar, een officier van Farao" (Genesis 37:36) 

========================= 

Wie bracht Jozef naar Egypte? 

(a) De Ismaëlieten kochten Jozef en 'namen Jozef mee naar Egypte' 

(Genesis 37:28) 

(b) "De Midianieten hadden hem in Egypte verkocht" (Genesis 37:36) 

(c) Jozef zei dat zijn broers hem aan Egypte verkochten (Genesis 45: 4) 

========================= 

Verandert God van gedachten? 

(a) Ja. "Het woord van de Heer kwam tot Samuël:" Ik heb berouw dat ik 

Saul koning heb gemaakt ... "(1 Samuël 15: 10-11) 

(b) Nee. God “zal niet liegen of berouw hebben; want hij is geen mens, 

dat hij berouw zou hebben ”(1 Samuël 15:29) 



 

(c) Ja. "En de Heer had berouw dat hij Saul koning over Israël had 

gemaakt" (1 Samuël 15:35). Merk op dat de bovenstaande drie citaten 

allemaal uit hetzelfde hoofdstuk van hetzelfde boek komen! Bovendien 

laat de bijbel zien dat God bij verschillende andere gelegenheden 

berouw had: 

i. "De Heer had spijt dat hij de mens gemaakt had" (Genesis 6: 6) 

"Het spijt me dat ik ze heb gemaakt" (Genesis 6: 7) 

ii. "En de Heer bekeerde zich van het kwaad dat hij zijn volk dacht aan te 

doen" (Exodus 32:14). 

iii. (Veel andere van dergelijke verwijzingen). 

========================= 

De Bijbel zegt dat voor elk wonder dat Mozes en Aäron demonstreerden, 

de magiërs hetzelfde deden door hun geheime kunsten. Dan gebeurt dit: 

(a) Mozes en Aäron zetten AL het beschikbare water om in bloed 

(Exodus 7: 20-21) 

(b) De magiërs deden hetzelfde (Exodus 7:22). Dit is onmogelijk omdat 

Mozes en Aäron al het water op hadden 

========================= 

Wie heeft Saul vermoord? 

(a) “Saul nam zijn eigen zwaard en viel erop…. Zo stierf Saul ... (1 

Samuël 31: 4-6) 

(b) Een Amalekiet doodde hem (2 Samuël 1: 1-16) 

========================= 

Zondigt ieder mens? 

(a) Ja. "Er is geen mens die niet zondigt" (1 Koningen 8:46; zie ook 2 

Kronieken 6:36; Spreuken 20: 9; Prediker 7:20; en 1 Johannes 1: 8-10) 

(b) Nee. Ware christenen kunnen onmogelijk zondigen, omdat ze de 

kinderen van God zijn. “Iedereen die gelooft dat Jezus de Christus is, is 

een kind van God. (1 Johannes 5: 1). 'We zouden kinderen van God 

moeten worden genoemd; en zo zijn wij ”(1 Johannes 3: 1). “Wie 

liefheeft, is uit God geboren” (1 Johannes 4: 7). “Niemand die uit God 

geboren is, begaat een zonde; want Gods natuur blijft in hem, en hij kan 

niet zondigen omdat hij uit God geboren is ”(1 Johannes 3: 9). Maar ja, 

ja! "Als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden we onszelf, en 

de waarheid is niet in ons" (1 Johannes 1: 8) 

========================= 

Aan hoeveel discipelen verscheen Jezus na zijn opstanding? 

(a) Twaalf (1 Korintiërs 15: 5) 



 

(b) Elf (Matteüs 27: 3-5 en Handelingen 1: 9-26, zie ook Matteüs 28:16; 

Marcus 16:14 voetnoot; Lucas 24: 9; Lucas 24:33) 

========================= 

Waar was Jezus drie dagen na zijn doop? 

(a) Na zijn doop „dreef de geest hem onmiddellijk de wildernis in. En hij 

was veertig dagen in de woestijn ... (Markus 1: 12-13) 

(b) De volgende dag na de doop koos Jezus twee discipelen uit. Tweede 

dag: Jezus ging naar Galilea - nog twee discipelen. Derde dag: Jezus 

was op een bruiloftsfeest in Kana in Galilea (zie Johannes 1:35; 1:43; 2: 

1-11) 

========================= 

Werd het leven van baby Jezus in Jeruzalem bedreigd? 

(a) Ja, dus vluchtte Jozef met hem naar Egypte en bleef daar tot 

Herodes stierf (Mattheüs 2:13 23) 

(b) Nee. Het gezin vluchtte nergens heen. Ze boden het kind kalm aan in 

de tempel in Jeruzalem volgens de Joodse gebruiken en keerden terug 

naar Galilea (Lukas 2: 21-40) 

========================= 

Hoe reageerden de discipelen toen Jezus op water liep? 

(a) Ze aanbaden hem en zeiden: "U bent echt de Zoon van God" 

(Mattheüs 14:33) 

(b) "Ze waren volkomen stomverbaasd, want ze begrepen niets van de 

broden, maar hun hart was verhard" (Marcus 6: 51-52) 

========================= 

Het hoofd van de machtige mannen van David hief zijn speer op en 

doodde hoeveel mannen tegelijk? 

(a) Achthonderd (2 Samuël 23: 8) 

(b) Driehonderd (1 Kronieken 11:11) 

========================= 

Wanneer bracht David de ark van het verbond naar Jeruzalem? Voordat 

Filistijnen versloeg of daarna? 

(a) Na (2 Samuël 5 en 6) 

(b) Voor (1 Kronieken 13 en 14) 

========================= 

Hoeveel paren reine dieren zei God tegen Noach dat hij de ark mee 

moest nemen? 

(a) Twee (Genesis 6:19, 20) 

(b) Zeven (Genesis 7: 2). Maar ondanks deze laatste instructie gingen 

slechts twee paar de ark binnen (Genesis 7: 8-9) 



 

========================= 

Hoeveel ruiters heeft hij gevangen genomen toen David de koning van 

Zoba versloeg? 

(a) Duizend zevenhonderd (2 Samuël 8: 4) 

(b) Zevenduizend (1 Kronieken 18: 4) 

========================= 

Hoeveel paardenboxen had Salomo? 

(a) Veertigduizend (1 Koningen 4:26) 

(b) Vierduizend (2 kronieken 9:25) 

========================= 

In welk jaar van de regering van koning Asa stierf Baasha, de koning 

van Israël? 

(a) Zesentwintigste jaar (1 Koningen 15:33 en 16: 8) 

(b) Koning Baasha leefde nog in het zesendertigste jaar van koning 

Asa's regering (2 Kronieken 16: 1) 

========================= 

Hoeveel opzieners heeft Salomo aangesteld voor de bouw van de 

tempel? 

(a) Drieduizend zeshonderd (2 Kronieken 2: 2) 

(b) Drieduizend driehonderd (1 Koningen 5:16) 

========================= 

Salomo bouwde een faciliteit met hoeveel baden? 

(a) Tweeduizend (1 Koningen 7:26) 

(b) Meer dan drieduizend (2 Kronieken 4: 5) 

========================= 

Van de Israëlieten die uit Babylonische ballingschap werden bevrijd, 

hoeveel waren er kinderen van Pahrath-Moab? 

(a) Tweeduizend achthonderd en twaalf (Ezra 2: 6) 

(b) Tweeduizend achthonderd achttien (Nehemia 7:11) 

========================= 

Hoeveel waren de kinderen van Zattu? 

(a) Negenhonderdvijfenveertig (Ezra 2: 8) 

(b) Achthonderdvijfenveertig (Nehemia 7:13) 

========================= 

Hoeveel waren de kinderen van Azgad? 

(a) Duizend tweehonderd tweeëntwintig (Ezra 2:12) 

(b) Tweeduizend driehonderd tweeëntwintig (Nehemia 7:17) 

========================= 

Hoeveel waren de kinderen van Adin? 



 

(a) Vierhonderdvierenvijftig (Ezra 2:15) 

(b) Zeshonderdvijfenvijftig (Nehemia 7:20) 

========================= 

Hoeveel waren de kinderen van Hashum? 

(a) Tweehonderd drieëntwintig (Ezra 2:19) 

(b) Driehonderdachtentwintig (Nehemia 7:22) 

========================= 

Hoeveel waren de kinderen van Bethel en Ai? 

(a) Tweehonderd drieëntwintig (Ezra 2:28) 

(b) Honderd drieëntwintig (Nehemia 7:32) 

========================= 

Ezra 2:64 en Nehemia 7:66 zijn het erover eens dat het totale aantal van 

de hele vergadering 42.360 was. Toch kloppen de cijfers niet in de 

buurt. De cijfers die uit elk boek worden gehaald, zijn als volgt: 

(a) 29.818 (Ezra) 

(b) 31.089 (Nehemia) 

========================= 

Hoeveel zangers vergezelden de vergadering? 

(a) Tweehonderd (Ezra 2:65) 

(b) Tweehonderdvijfenveertig (Nehemia 7:67) 

========================= 

Hoe heette de moeder van koning Abia? 

(a) Michaja, dochter van Uriel van Gibea (2 Kronieken 13: 2) 

(b) Maachah, dochter van Absalom (2 Kronieken 11:20) Maar Absalom 

had slechts één dochter wiens naam Tamar was (2 Samuël 14:27) 

========================= 

Hebben Jozua en de Israëlieten Jeruzalem ingenomen? 

(a) Ja (Jozua 10:23 en Jozua 10:40) 

(b) Nee (Jozua 15:63) 

========================= 

Wie was de vader van Jozef, de echtgenoot van Maria? 

(a) Jacob (Mattheüs 1:16) 

(b) Hel (Lucas 3:23) 

========================= 

Jezus stamt af van welke zoon van David? 

(a) Salomo (Mattheüs 1: 6) 

(b) Nathan (Lucas 3:31) 

========================= 

Wie was de vader van Shealtiel? 



 

(a) Jechoniah (Mattheüs 1:12) 

(b) Neri ’(Lukas 3:27) 

========================= 

Welke zoon van Zerubbabel was een voorvader van Jezus Christus? 

(a) Abiud (Mattheüs 1:13) 

(b) Rhesa (Lukas 3:27) Maar de zeven zonen van Zerubbabel werden 

genoemd: i. Meshullam, ii. Hananiah, iii. Hashubah, iv. Ohel, v. 

Berechiah, vi. Hasadiah, viii. Jushabhesed (1 Kronieken 3: 19-20). 

Zerubbabel had geen zonen die Abiud en Rhesa heetten 

========================= 

Wie was de vader van Uzzia? 

(a) Joram (Mattheüs 1: 8) 

(b) Amazia (2 Kronieken 26: 1) 

========================= 

Wie was de vader van Jechonia? 

(a) Josia (Mattheüs 1:11) 

(b) Jeholakim (I Kronieken 3:16) 

========================= 

Hoeveel generaties waren er tussen de Babylonische ballingschap en 

Christus? 

(a) Mattheüs zegt veertien (Mattheüs 1:17) 

(b) Maar een zorgvuldige telling van de generaties onthult slechts 

dertien (zie Matteüs 1: 12-16) 

========================= 

Wie was de vader van Selah? 

(a) Kaïnan (Lukas 3: 35-36) 

(b) Arphaxad (Genesis 11:12) 

========================= 

Was Johannes de Doper "de Elia" die naar verwachting zou komen? 

(a) Ja (Mattheüs 11:14, 17: 10-13) 

(b) Nee (Johannes 1: 19-21) 

========================= 

Zou Jezus Davids troon erven? 

(a) Ja. Dat zei de engel (Lucas 1:32) 

(b) Nee, want hij is een afstammeling van Jojakim (zie Matteüs 1:11, 1 

Kronieken 3:16). Omdat Jojakim door God vervloekt was dat geen van 

zijn nakomelingen op Davids troon kan zitten (Jeremia 36:30) 

========================= 

Op hoeveel dieren reed Jezus Jeruzalem binnen? 



 

(a) Een - een veulen (Markus 11: 7; vergelijk Lukas 19:35). 'En zij 

brachten het veulen naar Jezus en gooiden hun klederen erop; en hij 

ging erop zitten. " 

(b) Twee - een veulen en een ezel (Mattheüs 21: 7). "Ze brachten de ezel 

en het veulen en deden hun kleren erop en hij ging erop zitten." 

========================= 

Waar ontmoette Jezus Simon Petrus en Andreas voor het eerst? 

(a) Bij de zee van Galilea (Mattheüs 4: 18-22) 

(b) Aan de oevers van de rivier de Jordaan (Johannes 1:42). Daarna 

besloot Jezus naar Galilea te gaan (Johannes 1:43) 

========================= 

Was de dochter van Jaïrus al dood toen Jezus Jaïrus ontmoette? 

(a) Ja. Mattheüs 9:18 schreef: "Mijn dochter is net overleden." 

(b) Nee. Markus 5:23 zegt: "Mijn dochtertje staat op het punt te sterven." 

========================= 

Stond Jezus toe dat zijn discipelen een staf op hun reis hielden? 

(a) Ja (Markus 6: 8) 

(b) Nee (Mattheüs 10: 9; Lukas 9: 3) 

========================= 

Dacht Herodes dat Jezus Johannes de Doper was? 

(a) Ja (Mattheüs 14: 2; Markus 6:16) 

(b) Nee (Lukas 9: 9) 

========================= 

Herkende Johannes de Doper Jezus vóór zijn doop? 

(a) Ja (Mattheüs 3: 13-14) 

(b) Nee (Johannes 1: 32-33) 

========================= 

Herkende Johannes de Doper Jezus na zijn doop? 

(a) Ja (Johannes 1: 32-33) 

(b) Nee (Mattheüs 11: 2) 

========================= 

 

Er zijn nog honderden andere problemen gevonden in de Bijbel en in 

christelijke geschriften, te lang om ze hier te noemen 

 

Zijn deze woorden in de Bijbel - het bewijs dat de kerken en christenen 

gebruiken om te laten zien dat Jezus Christus de zoon van God is? Zijn 

deze woorden in de Bijbel - het bewijs dat Jezus Christus werd 

gekruisigd? 



 

 

 
 

Wie heeft de Bijbel geschreven? We weten het niet. 

Wie zei dat Jezus de zoon van God is? We weten het niet 

Wie zei dat Jezus werd gekruisigd? We weten het niet 

Wie heeft alle manuscripten geschreven? We weten het niet 

Wie is: - Matthew Mark Luke en John? We weten het niet 

 

De Katharen en de oorspronkelijke moslims in Europa verwierpen de 

Bijbel - ze zeiden dat het een leugen was 

 

Onderzoekers concludeerden dat de kerk en haar bondgenoten niets 

anders waren dan een groep leugenaars. Ze vermoordden de Katharen 

en de Tempeliers en de Oorspronkelijke Christenen en de 

Oorspronkelijke Moslims. Was ist das für eine Geschichte? Sie haben 

die ganze Geschichte zerstört, die ihnen nicht gefiel. Wir haben nur die 

„1“-Seite der Geschichte, die von Mördern geschriebene Seite. Wir 

müssen die Weltgeschichte von der anderen Seite betrachten 

 

Het is niet moeilijk om de waarheid te zien. En toch zullen veel mensen 

nog steeds zeggen dat de Bijbel het woord van God is en zeggen dat 

Jezus Christus de zoon van God is. Ze zeggen dat Jezus Christus werd 

gekruisigd. Waar is hun bewijs? Waarom leveren ze hun bewijs niet, als 

ze de waarheid spreken? 

 

Het bewijs toonde aan dat het christendom op veel leugens was 

gebaseerd. En toch zeggen veel mensen dat de Bijbel het woord van 

God is en geloven ze dat Jezus Christus de zoon van God is. En veel 

mensen gebruiken de Bijbel om wetenschap en geschiedenis uit te 

leggen. En veel mensen gebruiken nu het christendom en de Bijbel om 



 

Tartaria en onderwerpen met betrekking tot Tartaria uit te leggen, - 

maken ze een grapje? 

 

Onderzoekers concludeerden dat de Bijbel en het christendom geen 

deel uitmaakten van de vorige beschaving die veel mensen Tartaria 

noemen, maar dat ze op frauduleuze wijze zijn gecreëerd en gebruikt als 

een wapen om het te vernietigen 

 

Veel succes als je meer wilt weten over deze onderwerpen. Hieronder 

staan boeken over deze onderwerpen 

 

1 -Tartarië - Moddervloed 

2 - Tartarië - Geschiedenis is een Leugen 

3 - Tartarië - Oude Egypte 

4 - Tartarië - Hitler 

5 - Tartarië - Coronavirus 

6 - Tartarië - Atlantis 

7 - Tartarië - Transvestigation 

8 - Tartarië - de Renaissance 

9 - Tartarië - Platte Aarde 

10 - Tartarië - Tartar City 

11 - Tartarië - Wezentrein 

12 - Tartarië - Lemurië 

13 - Tartarië - Jezus Christus 
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