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Het Luciferianisme1 is de kern van de religie van de heersende klasse. Ook kan het Luciferianisme
het lang leven verklaren van veel oligarchische2 projecten. Veel van de langst lopende en brutaalste
menselijke projecten werden onderbouwd door een of andere vorm van religieuze geestdrijverij. De
Kruistochten getuigen van dit historische feit. Evenzo heeft de aanhoudende campagne van de
machtselite, om een socialistische wereldregering op te richten, aan het Luciferianisme zowel zijn
lang leven te danken als zijn frequent gewelddadige karakter. In de geest van de moderne oligarchie
voorziet het Luciferianisme in religieuze legitimiteit voor anders moreel betwistbare plannen.
Luciferianisme is het product van religieuze techniek die socioloog William Sims Bainbridge definieert als “de bewuste, systematische, vakkundige creatie van een nieuwe religie” (“New Religions,
Science, Secularization”). In werkelijkheid is dit een oude traditie. Het is al jaar en dag de praktijk
van de vrijmetselarij3. Het was ook de praktijk van de religieuze en filosofische maçonnieke voorvaderen: de oeroude Mysterie-culten. De interne doctrines van de Mesopotamische geheime genootschappen voorzagen in de theologische fundamenten voor de judaïstische en christelijke ketterijen: kabbala4 en gnosticisme5.
Alle moderne Luciferiaanse filosofie vindt haar “wetenschappelijke” legitimatie in de gnostische
mythe van het Darwinisme. Toen de evolutiegedachte werd gepopulariseerd, werden samen daarmee ook varianten van het Luciferianisme gepopulariseerd (in het bijzonder in de vorm van seculier
humanisme). Een historisch gevolg van deze popularisatie is de opkomst geweest van verscheidene
culten en massabewegingen, versterkt door de verschillende mystieke sekten en goeroes van de tegencultuur uit de jaren ’60. De uitzaaiing van het Luciferiaans denken gaat voort tot op vandaag.
Het Luciferianisme vertegenwoordigt een radicale revaluatie van ’s mensen eeuwige tegenstander:
Satan. Dat betekent de ultieme inversie (omkering) van goed en kwaad. De formule van deze omkering wordt weerspiegeld in het verhalend paradigma van de gnostische Hypostase mythe. In strijd
met de originele bijbelse versie vertegenwoordigt het gnostische verslag een “revaluatie van het
Hebreeuwse verhaal over de verleiding van de eerste mens, het verlangen van mensen om te ‘zijn
als goden’ door deelname aan de boom van ‘kennis van goed en kwaad’” (Raschke 26). Carl
Raschke weidt uit:
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In Jesaja 14:12 wordt Satan “morgenster” genoemd. In Job 38:4, 7 lezen we dat bij de schepping “de morgensterren
tezamen juichten”. Satan was vóór zijn val bij de schepping aanwezig. Maar hij pleegde opstand tegen Gods troon
(14:13-14), waarbij hij ten val kwam. Het Hebreeuwse woord nu dat in Jesaja 14:12 weergegeven wordt als “morgenster”, wordt in de Vulgaat vertaald met het Latijnse “Lucifer”, hetgeen “lichtbrenger” betekent. De Vulgaat is de Latijnse vertaling van de Bijbel.
2
Oligarchie: het bestuur van een klein aantal bevoorrechten.
3
Lees over Vrijmetselarij of Maçonnerie achteraan in dit artikel onder “Lees verder”.
4
Kabbala: “(Hebr., = ontvangen leer, overlevering), sedert de middeleeuwen gebruikelijke naam voor de joodse geheime leer en mystiek. Deze leer kwam vooral in de 13de eeuw tot bloei en werd een soort geheimzinnige wijsbegeerte,
waarvan men de beginselen reeds in het Perzisch-Macedonische tijdperk aantreft, terwijl zij de oosterse emanatieleer tot
grondslag heeft” (Encarta 2002).
5
Gnosticisme: “(v. Gr. gnosis = inzicht, kennis), verzamelnaam voor een pluriforme godsdienstig-wijsgerige stroming, die
vooral in de eerste eeuwen n.C. grote betekenis had, maar ook later momenten van herleving kende. De aanhangers streefden naar het heil door geheime, alleen voor ingewijden gereserveerde kennis (gnosis). Deze kennis heeft betrekking op het
goddelijke en bovenaardse machten, maar is ook inzicht in het wezen van de mens. Het ontvangen van de gnosis is iemands
geestelijke opstanding uit de doden. De geest moet zich van de gebondenheid aan het lichaam bevrijden” (Encarta 2002).
1

In de Hypostase6 van de Archons7, een Egyptisch gnostisch document, lezen we hoe het
traditionele verhaal van de menselijke ongehoorzaamheid tegen God opnieuw geïnterpreteerd is als een universeel conflict tussen “kennis” (gnosis) en de duistere “machten”
(exousia) van de wereld die de menselijke ziel tot ongehoorzaamheid verplichten. De Hypostase beschrijft de mens als een stiefkind van Sofia (“Wijsheid”), geschapen volgens het
“model” van aion, het onvergankelijke rijk van de eeuwigheid.
Aan de andere kant is het niet God, noch Sofia, die eigenlijk verantwoordelijk is voor de
schepping van de mens. Integendeel, de taak werd opgenomen door de archons, de demonische machten die, wegens hun “zwakheid”, de mens in een materieel lichaam gevangen zetten en hem zodoende afsnijden van zijn gezegende oorsprong. Zij plaatsen hem in
het paradijs en bevelen hem niet te eten van de boom der kennis. Het verbod echter wordt
door de auteur van de tekst niet gezien als een heilig gebod maar als een boosaardige poging van de inferieure geesten om Adam te weerhouden van echte communicatie met de
Hoge God en zo authentieke gnosis te verwerven. (26)

Volgens dit verhaal werd Adam door de Hoge God consistent gecontacteerd in de hoop van
herinwijding van de mens in de gnosis (26). De archons kwamen tussenbeide en schiepen Eva
om Adam af te leiden van het streven naar gnosis (26-27). Maar, deze gnostische Eva is eigenlijk een soort van “geheim agent van de Hoge God, belast met het aan Adam openbaar maken
van de waarheid die hem was weerhouden” (27). De archons saboteren deze geheime operatie
door het mogelijk maken van seksueel geslachtsverkeer tussen Adam en Eva, een daad waarvan
gnostici beweren dat die bedoeld was voor het besmetten van de “geestelijke natuur van de
vrouw” (27). Op dat ogenblik herintroduceert de Hypostase een bekend tegenstander uit het originele Genesisverslag:
Maar nu herverschijnt de vrouwelijke wijsheid in de gedaante van een slang, met de naam
“Instructeur” die het sterfelijke paar aanspoort het verbod van de archons te trotseren en te
eten van de boom der kennis (27).

De slang verleidt succesvol Adam en Eva om van de verboden vrucht te eten, maar de “lichamelijke
besmetting” van de vrouw verhindert de man het ware motief te begrijpen die de daad onderbouwt
(27). Hierdoor wordt de mensheid gebonden door de “vloek” van de archons, suggererend dat de
“orthodoxe theologische zienswijze op de overtreding van het gebod als ‘zonde’ moet herzien worden als het geesteloze falen om de daad ooit correct te kunnen begaan” (27). In deze revisionistische8 context is de slang niet langer Satan maar in plaats daarvan een “incognito redder” (27). Ondertussen wordt Gods rol als weldadige Hemelse Vader belasterd:
De God van Genesis, die Adam en Eva komt berispen na hun overtreding, is op ruwe wijze gekarikaturiseerd in dit verhaal als de “Arrogante archon” die de wil tegenstaat van de authentieke hemelse vader. (27)

Natuurlijk wordt binnen dit gnostische verhaal ook de vleesgeworden God verlaagd. Jezus
Christus, het vleesgeworden Woord, wordt gereduceerd tot weinig meer dan een voorloper van
de komende Gnostische adept. Volgens de gnostische mythologie was Jezus slechts een “type”
van deze perfecte man (27). Jezus kwam als “leraar en als model om anderen het pad naar de
verlichting te tonen” (27-28). De ware messias moest nog komen. Jezus initieert slechts de menselijke reis naar de gnosis. Evenzo is de slang slechts een voorloper van deze messias. Die ontwikkelingsreis moet verder vergemakkelijkt worden door de voorvader van de slang: de gnostische Christus. De Hypostase voorziet in het paradigmatische9 patroon voor alle Luciferiaanse
mythologieën.
Zoals in de Hypostase, karikaturiseert de Luciferiaanse mythologie Jahweh als een onderdrukkende tiran. Hij wordt de “archon van de arrogantie”, de belichaming van onwetendheid en reli
6

“De Hypostase van de Archons” is een gnostisch geschrift en betekent “De realiteit van de heersers”;
http://www.gnosis.org/naghamm/hypostas.html.
7
Archon: “(Gr.: archoon = regeerder; meerv.: archontes), de titel van de magistraten in de Oud-Griekse staten (zie polis)” (Encarta 2002).
8
Revisionisme: streven naar herziening.
9
Paradigma: voorbeeld, model.
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gieus bijgeloof. Satan, die nog steeds zijn hemelse titel van Lucifer draagt, is de bevrijder van
de mensheid. De vrijmetselarij die optreedt als de hedendaagse vazal van de oude Mysteriereligie stelt Satan voor op een gelijkaardige wijze. In Morals and Dogma, verheerlijkt 33ste
graads vrijmetselaar Albert Pike10 de gevallen engel:
LUCIFER, the Light-bearer! Strange and mysterious name to give to the Spirit of Darkness!
Lucifer, the Son of the Morning! Is it he who bears the Light, and with its splendors intolerable blinds feeble, sensual, or selfish Souls? Doubt it not. (321)

Hij maakt de mens bewust van diens aangeboren goddelijkheid en belooft de god binnenin ons
te zullen ontsluiten. Dit thema van vergoddelijking onderbouwt zowel het gnosticisme als de
heidense Mysterie-religies. Alhoewel de kwestie dat het gnosticisme afstamt van de oude Mysterie-culten een bron van geschil blijft onder specialisten, zijn haar beloften van bevrijding van
’s mensen materiële bestaan heel erg verwant met de varianten van “spiritistische therapie” van
de oude Mysteriën (28). Daarnaast biedt de oude Mysteriereligie de…
gelegenheid de vloek van de sterfelijkheid uit te wissen door directe ontmoeting van de patroon-godheid, of in vele gevallen door het ondergaan van een verheerlijking, een transfiguratie van het menselijke naar het goddelijke (28).

Zoals sommige varianten van het Satanisme, beeldt het Luciferianisme de duivel niet af als een
metafysisch wezen. Lucifer symboliseert slechts de cognitieve11 machten van de mens. Hij is de
belichaming van wetenschap en rede. Het is de Luciferiaanse overtuiging dat deze twee machten
God zullen onttronen en de mens verheerlijken. Het is niet verwonderlijk dat de radicalen van
het oude revolutionaire geloof de aankomst vierden van het Darwinisme. De evolutietheorie was
de geestverheffende “wetenschap” van het Promethaans12 fanatisme en de nieuwe seculiere religie van de wetenschappelijke dictatuur. Volgens maçonniek geleerde Wilmshurst zal de voltooiing van de menselijke evolutie meebrengen dat de mens een “godachtig wezen wordt dat
zijn bewustzijn zal eenmaken met de Alwetende” (94).
Tijdens de Verlichting was het Luciferianisme verbreid op het populaire niveau als seculier humanisme. Alle heersende leringen van het Luciferianisme werden omsloten door het seculiere
humanisme. Dit is duidelijk gemaakt door de afwijzing door de filosofie van theïstische moraliteit en de kroning van de mens tot de bestuurder van zijn eigen absolute morele gezag. Alhoewel het Luciferianisme geen geheiligde teksten bezit, omlijnt het Humanistisch Manifest I en II
haar centrale dogma’s beknopt. Whittaker Chambers, voormalig lid van het communistische
ondergrondse in Amerika, vat deze waarheid welsprekend samen:
“Humanisme is niet nieuw. Het is in feite ’s mensen oudste geloof. Haar belofte werd gefluisterd in de eerste dagen van de schepping onder de boom der kennis van goed en
kwaad: ‘gij zult als god zijn’”. (Geciteerd in Baker 206)

Het transhumanisme13 biedt een gemoderniseerde, hi-tech variant van het Luciferianisme. De
benaming “Transhumanisme” werd gebruikt door evolutionair bioloog Julian Huxley (“Transhumanism”, Wikipedia). Huxley definieerde de menselijke toestand als “de mens blijft mens,
maar transcendeert zichzelf door nieuwe mogelijkheden te realiseren van en voor zijn menselijke natuur”. Tegen 1990 zou dr. Max More het transhumanisme echter radicaal herdefiniëren als
volgt:
Transhumanisme is een klasse van filosofieën die ons zoeken te leiden naar een “posthuman”
toestand. Transhumanisme deelt vele elementen van het humanisme, inbegrepen een respect
voor rede en wetenschap, een verbintenis tot vooruitgang, en een waardering voor het mense
10

Lees over deze bekende vrijmetselaar van de Schotse rite op http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike.
Cognitief: het vermogen tot kennen betreffend.
12
Prometheus (Gr., = lett.: hij die vooruitdenkt), in de Griekse mythologie een van de Titanen, een zoon van Japetus en
Clymene, gebruikte in tegenstelling tot de andere Titanen, die in hun strijd tegen Zeus met ruwe kracht te werk gingen,
list als wapen. (Encarta 2002). Prometheus wordt geklassificeerd als een van de bedrieger-goden.
13
Transhumanisme is de filosofie dat de mensheid zich verder kan en moet ontwikkelen tot een nieuwe soort die wellicht niet meer als “mens” (“human”) herkenbaar is, en voorlopig met de naam “posthuman” wordt aangeduid. Een
transhumanist zou je kunnen omschrijven als iemand die geïnteresseerd is in de evolutie van de mens naar de “posthuman”.
11
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lijke (of “transhuman”) bestaan in dit leven … Transhumanisme verschilt van humanisme door
het erkennen van en anticiperen op de radicale veranderingen in de natuur en de mogelijkheden van onze levens uit verschillende wetenschappen en technologieën …

Het transhumanisme verdedigt het gebruik van nanotechnologie14, biotechnologie15, cognitieve
wetenschap, en informatietechnologie om de mensheid op te voeren tot een “posthuman” toestand. Eens dat de mens is aangekomen op deze toestand zal de mens ophouden mens te zijn.
Hij zal een machine worden, immuun voor de dood en al de “zwakheden” die intrinsiek zijn aan
zijn voormalige menselijke toestand. Het ultieme objectief is een god te worden. Transhumanisme is nauw verbonden met artificiële intelligentie. In het erg invloedrijke boek The Age of
Spiritual Machines, beweert Artificiële Intelligentie priester Ray Kurzweil dat technologische
onsterfelijkheid bereikt kan worden door “magnetic resonance imaging” of de techniek van het
lezen en kopiëren van de neurale structuur van het menselijke brein in een computer (“Technologische Onsterfelijkheid”). Door de fusie van computers en mensen gelooft Kurzweil dat de
mensen “god-achtige geesten worden die zowel in cyberspace wonen als in het materiële universum”.
Als we de bijbels-revisionistische traditie van de gnostische Hypostase mythe volgen, keert het
transhumanisme de rollen van God en Satan om. In een korte verhandeling met de titel “In Praise of the Devil” beeldt transhumanistisch16 ideoloog Max More Lucifer af als een heroïsche rebel tegen een tirannieke God:
De Duivel - Lucifer - is een kracht ten goede … ‘Lucifer’ betekent ‘lichtbrenger’ en dit zou ons
al een aanwijzing moeten geven voor zijn zinnebeeldige belangrijkheid. Het verhaal is dat God
hem uit de hemel dreef17 omdat Lucifer ermee begon God in vraag te stellen en onenigheid
bracht onder de engelen. We moeten ons herinneren dat dit verhaal werd verteld vanuit het
standpunt van de Godisten (als ik die term mag uitvinden) en niet vanuit de Luciferianen (Ik wil
deze term gebruiken om ons te onderscheiden van de officiële Satanisten waarmee ik fundamentele verschillen heb). De waarheid kan net zo gemakkelijk zijn dat Lucifer ontslag nam van
de hemel.

Volgens More heeft Lucifer waarschijnlijk zichzelf verbannen uit de hemel, weg van de bestraffing en het gezag van Jahweh:
[sic →] God, de welgedocumenteerde sadist dat hij is, wilde zonder twijfel Lucifer bij hem hebben zodat hij hem kon straffen en trachten hem terug onder zijn (Gods) macht te krijgen. Wat
er waarschijnlijk gebeurde is dat Lucifer Gods koninkrijk kwam te haten, en zijn sadisme, zijn
eis van slaafse conformiteit en gehoorzaamheid, zijn psychotische woede op elk vlak van onafhankelijk denken en gedrag. Lucifer realiseerde zich dat hij nooit ten volle voor zichzelf kon
14

Nanotechnologie: (v. nanometer, het miljardste deel van een meter, de lengte van een rij van 5 koolstofatomen), onderdeel van de techniek dat als doel heeft werktuigen te ontwikkelen moleculen en atomen één voor één in een structuur
of patroon te plaatsen. Het zo gevormde instrument wordt wel een nanomachine genoemd. De eerste die (in 1959) het
idee opperde om met atomen en moleculen te manipuleren was de latere Nobelprijswinnaar Richard Phillips Feynman.
Het duurde tot 1986 voordat K. Eric Drexler de grondslag voor de nanotechnologie legde met het boek Engines of creation: the coming era of nanotechnology (1986). Hij ontwikkelde ook het concept van een apparaat, de assembler, dat
materialen atoom voor atoom kon samenstellen. Op biologische schaal wordt in een cel gebruik gemaakt van nanotechnologie d.m.v. speciaal gemaakte moleculen die elk een tot enkele tientallen nanometer groot zijn: RNA, DNA, enzymen en hormonen . Naar verwachting wordt het in de 21ste eeuw mogelijk nanomachines te maken die net als in een cel
stap voor stap moleculen fabriceren volgens een van tevoren vastgelegd patroon. Zo zouden bijvoorbeeld perfecte antilichamen gemaakt kunnen worden. (Encarta 2002).
15
Biotechnologie: het geïntegreerd gebruik van biochemie, microbiologie en procestechnologie bij de productie van
biologisch materiaal met behulp van micro-organismen, gekweekte weefsels en delen daarvan. (Encarta 2002).
16
Lees over Transhumanisme: http://nl.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme.
17
In tegenstelling tot wat velen denken is volgens de Schrift de duivel nog steeds niet uit de hemel verwijderd! Dat zal
pas gebeuren in het midden van de komende 7-jarige verdrukking en daarmee begint de Grote Verdrukking. Hij viel
moreel van God af maar hij bleef toegang krijgen tot Gods troon en de engelen (Job 1:6; 2:1). Hij werd bij zijn opstand
niet neergeslagen en verwijderd uit de hemel, maar bleef operatief in de “hemelse gewesten” (Ef 2:2; 6:12). Hij kan
daar nog steeds de broeders aanklagen (Op 12:10). Alhoewel Satan daar in de hemel geen autoriteit heeft, heeft hij dat
wel m.b.t. de aarde (Mt 4:8-9; Ef 2:2; 6:12; 1Jh 5:19). Op te merken valt echter dat Satans macht door God wel gelimiteerd is, zoals we kunnen lezen in Jb 1:12 en 2:6. Hij is niet gelijk aan God (1Jh 4:4). Zie onder “Lees verder” achteraan
in dit artikel.
4

denken en zeker niet kon handelen naar zijn onafhankelijk denken zolang als hij onder Gods
controle stond. Daarom verliet hij de hemel, die verschrikkelijke spirituele Staat geregeerd door
een kosmische sadist Jahweh, en werd vergezeld door sommige van zijn engelen die genoeg
moed hadden Gods gezag in vraag te stellen en zijn waarden-perspectief. [sic]

More vervolgt met andermaal een voorstelling van Lucifer door 33ste graads vrijmetselaar Albert
Pike:
Lucifer is de belichaming van de rede, van intelligentie, van kritisch denken. Hij stond op
tegen het dogma van God en alle andere dogma’s18. Hij staat voor de exploratie van nieuwe ideeën en nieuwe perspectieven in het streven naar waarheid.

Lucifer wordt door sommige transhumanisten zelfs beschouwd als een patroonheilige
(“Transtopian Symbolism”). Het transhumanisme behoudt het paradigmatische karakter van het
Luciferianisme, ofschoon in een futuristische context. Nog erger: transhumanisme is nauwelijks
een marginale cult te noemen. Hayes, executive director van het Center for Genetics and Society, legt uit:
Verleden juni [2005] hield de World Transhumanist Association in de Yale Universiteit zijn
eerste nationale conferentie. De transhumanisten hebben afdelingen in meer dan 20 landen en pleiten voor de voortbrenging van “genetisch verrijkte” vormen van “post-human”
wezens. Andere pleiters van de nieuwe techno-eugenetica19, zoals Princeton University
professor Lee Silver voorspelt dat tegen het eind van deze eeuw “Alle aspecten van de
economie, de media, de entertainmentindustrie en de kennisindustrie bestuurd zullen worden door leden van de GenRich (rijke genen) klasse … Natuurlijke mensen zullen werken
als lage-loon dienstenverstrekkers of als werklieden …”

Met een groeiend lichaam van academische uitblinkers en een techno-eugenetische visie voor de
toekomst, draagt het transhumanisme de banier van het Luciferianisme de 21ste eeuw binnen.
Door genetische technieken en biotechnologische verbetering van het fysieke lichaam, trachten
transhumanisten helemaal hetzelfde objectief te bereiken als dat van hun “patroonheilige”:
Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij
zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten
der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden. (Jesaja 14:13-14).

Deze declaratie reflecteert eveneens de aspiraties van de machtselite. Welke vorm de Luciferiaanse religie ook aanneemt in de loop der jaren, haar doel blijft altijd hetzelfde: vergoddelijking.
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Het verwerpen van dogma’s in het huidige nieuw-evangelisme is uit dezelfde Luciferiaanse geest.
Eugenetica of eugenetiek (v. Gr. eugenès = van goede geboorte), de bestudering onder maatschappelijke controle van
methoden, die de erfelijke (fysieke of geestelijke) kwaliteiten van toekomstige generaties zouden kunnen verbeteren of
aantasten. (Encarta 2002).
20
De nummerring is in het origineel niet aanwezig of weggevallen.
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