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“Na de ontdekking van 4de eeuwse boeken in Nag Hammadi1 kon de oude beweging die vandaag bekend staat als het gnosticisme2 … nu bestudeerd worden in de geschriften van de gnostici zelf. Bijdragende factoren tot hernieuwde interesse in oude mystieke systemen zijn Carl
Jung’s school van dieptepsychologie, Gershom Scholem’s studies van het Joodse mysticisme
[Kabbala], en de vollere studie van Aziatische mystieke systemen” “Twin” of Jesus? - The Gnostic Gospel of Thomas [1].
“Zie toe dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en lege verleiding, naar de overlevering van de mensen, naar de grondbeginselen van de wereld, en niet naar Christus” Kolossenzen 2:6-9.
De aanslag tegen het Christendom begon al vroeg. Tegen de tijd dat de apostel Paulus zijn brieven
aan de jonge kerken had geschreven, waren de zaden van de gnostische misleiding reeds uitgestrooid. In zijn brief aan de Kolossenzen, handelde Paulus in het bijzonder met sommige van deze
valse leringen, maar de gnostiek was altijd zoiets als een kameleon: omdat het gnosticisme gebaseerd is op mystieke openbaringen of kennis (gnosis) in plaats van op actuele waarheid of realiteit,
kon ze veranderen van “kleur” om te passen in eender welke context.
Ook nu, zoals toen, infiltreert het gnosticisme de kerken, soms onder het mom van “christendom”.
Door gebruik te maken van bijbelse woorden en namen (zoals Jezus, geest, schepping, hemel,
Adam en Eva) maar met nieuwe betekenissen, worden haar volgelingen geloofwaardige verdraaiingen onderwezen. Vermits haar sleutelwoorden vertrouwd klinken, lijken haar mythes en mystiek
zowel normaal als aantrekkelijk.
Het onlangs vertaalde “Evangelie van Judas”3 is zo’n verhaal. Het is niet waar, maar het dient het
doel van hen die het verantwoord vinden Jezus te belasteren, de Bijbel te ondermijnen, en mensen
belachelijk te maken die vertrouwen stellen in Gods Woord.
Gnosticisme keert waarheid onderste boven! Het zorgt ervoor dat Satan goed lijkt, want hij bracht
naar veronderstelling verlichting, mystieke kennis (gnosis) tot de mensheid. Het maakt haar Schepper-God slecht, want hij bracht het kwaad in de wereld. En in dit bepaalde manuscript wordt Judas
Iskariot, die zijn Meester verraadde, voorgesteld als Jezus’ beste vriend. De gnostische Jezus deelt
mystieke gnosis met Judas alleen, in het geheim, anders dan de bijbelse Jezus die Zijn discipelen
leerde om Zijn Woord openbaar tot het volk te spreken. De website van de National Geographic
Society laat ons iets zien van deze verdraaiing:
“Het Evangelie van Judas geeft een andere kijk op de relatie tussen Jezus en Judas en geeft
nieuwe inzichten over de discipel die Jezus verraadde. Anders dan de verslagen in de canonieke Evangeliën van Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, waarin Judas als een vuile ver
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rader wordt afgebeeld, portretteert dit nieuw ontdekte Evangelie Judas als handelend op Jezus’ verzoek toen hij Jezus overgaf aan de gezagsdragers”.[2]
Met andere woorden: de “goede” Judas deed zijn “vriend” een gunst door Jezus over te geven aan
hen die Hem zochten te doden. Maar Jezus’ eigen woorden ontkennen dit bedrog:
“Hij antwoordde en zei: Wie de hand met Mij in de schotel indoopt, die zal Mij verraden. De
Zoon des mensen gaat wel heen zoals over Hem geschreven is, maar wee de mens door wie de
Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was”
(Mattheüs 26:22-25).
Onze kinderen moeten geleerd worden zulke ketterij te onderscheiden en tegen te staan. [Zie From
Gnostic Roots to Occult Revival]. Het is zoals Jezus waarschuwde: “En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden” (Matt. 24:11). Maar de bron van deze bedriegerijen
ligt niet louter in de menselijke geest en zijn verbeelding. Veeleer is het “de oude slang, die duivel
heet en satan, die de hele bewoonde wereld misleidt” (Op. 12:9) en we moeten daarom zijn tactieken leren onderscheiden! In Efeziërs vinden we, bij de wapenrusting, deze waarschuwing:
“Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de
machten, tegen de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de
geestelijke boosheden in de lucht. Neem daarom de gehele wapenrusting van God aan, opdat
u tegenstand kunt bieden in de boze dag en na alles verricht te hebben, stand kunt houden”
(Efeziërs 6:10-18).
Negen verwaarloosde fragmenten uit dit “Evangelie van Judas” werden recent in het Engels vertaald. Er staan enkele vreemde woorden in, met ongebruikelijke gnostische betekenissen, zoals Aeons. Voor de meeste mensen kan dit woord de betekenis hebben van een lange tijdsperiode. Voor
gnostici heeft het eerder de betekenis van mannelijke/vrouwelijke goden binnen een occulte
spirituele hiërarchie.
Sommige van de beter leesbare verklaringen zijn weergegeven op nationalgeographic.com. Deze
website introduceert het manuscript als “Het geheime verslag van de openbaring die Jezus gaf in
een gesprek met Judas tijdens een week, drie dagen voor hij het Pascha vierde”.[3] In dit valse
“evangelie” worden onderstaande woorden door “Jezus” tot zijn vriend Judas uitgesproken:
“Step away from the others and I shall tell you the mysteries of the kingdom. It is possible
for you to reach it, but you will grieve a great deal. In the vision I saw myself as the 12 disciples were stoning me and persecuting [me severely]”
“Lift your eyes and look at the cloud and the light within it and the stars surrounding it. The
star that leads the way is your star. Judas lifted his eyes and saw the luminous cloud, and he
entered it”.[4]
Irenaeus4, een gerespecteerde 2de eeuwse theoloog en een discipel van martelaar Polycarpus, was
vertrouwd met dit valse “evangelie”. Om de vroege kerk te waarschuwen tegen zulke valse leer
schreef hij een boek: “Tegen de ketterijen”. Hierin schrijft hij het volgende:
“Zij verklaren dat Judas de verrader grondig vertrouwd was met deze dingen, en dat hij alleen, de waarheid kennend als niemand anders, het mysterie van het verraad tot stand
bracht; door hem werden alle dingen, zowel de aardse als de hemelse, aldus in verwarring
gebracht. Zij produceren een verdichte geschiedenis van dit soort, dat zij het Evangelie van
Judas noemen”.[5]
Anders dan Irenaeus hebben hedendaagse “bijbelgeleerden” het bedrog aangenomen. Bewerend
God te kennen, verraden zij Zijn leringen. Als dan The National Geographic Society een Codex
Advisory Panel aanstelde om de leesbare fragmenten van het manuscript te evalueren, moeten de
meesten van deze adviseurs tevreden geweest zijn, want het nieuwe verhaal past in hun vraag naar
munitie tegen het werkelijke Woord van God. Overdenk enkele van hun commentaren (onvertaald
gelaten):
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Bart D. Ehrman heads the Department of Religious Studies at the University of North Carolina
at Chapel Hill. He says, “The reappearance of the Gospel of Judas will rank among the greatest
finds from Christian antiquity.... It portrays Judas quite differently from anything we previously
knew. Here he is not the evil, corrupt, devil-inspired follower of Jesus who betrayed his master;
he is instead Jesus’ closest intimate and friend, the one who understood Jesus better than anyone
else.... This gospel has a completely different understanding of God, the world, Christ, salvation, human existence....”
Elaine Pagels has authored numerous books and articles on Gnosticism, including Beyond Belief: The Secret Gospel of Thomas. A member of the Task Force on Progressive Religion in
America, she was awarded a Rockefeller Fellowship. She says, “Like the Gospel of Thomas...
the Gospel of Judas offers startling new perspectives on familiar gospel stories: These discoveries are changing the way we understand the beginnings of Christianity”.
Marvin Meyer, the director of the Coptic Magical Texts Project at Claremont Graduate University, is a Fellow of the Jesus Seminar and celebrated scholar on Gnosticism. He says, “The Gospel of Judas can be dated, with some certainty, to around the middle of the second century....
The gospel is thus an early source for our knowledge of an important mystical movement within
early Christianity and Judaism, namely the Sethian gnostic school of religious thought”. Dr.
Meyer collaborated with Rudolphe Kasser (Geneva, Switzerland) and Gregor Wurst (below) in
translating this Coptic/Gnostic “gospel”. His book, The Unknown Sayings of Jesus, was published by the occult Shambhala Publications.[6]
Gregor Wurst, a Catholic professor at the University of Augsburg, Germany, serves on the editorial board of the Nag ‘Hammadi and Manichaean [Gnostic] Studies series. In collaboration
with Marvin Meyer (above), he translated the readable portions of Gnostic gospel. He says, “If
the Gospel of Judas... can be convincingly identified as being a Coptic translation of the original
Greek Gospel of Judas that Bishop Ireneaus mentioned around A.D. 180 in his book, ‘Against
Heresies,’ it will be an important step in the study of ancient gnosticism”[7 - meer informatie]
Stephen Emmel is professor at the Institute of Egyptology and Coptology at the University of
Münster. He tells us that recovery of this ancient manuscript offers an “extraordinary opportunity to gain deeper insight into the thoughts and perceptions of our ancestors. The knowledge
that we will gain will eventually have, I hope, some positive influence on the future of humankind...”
Geloof dit niet! Mary Ann Collins’ waarschuwing in haar artikel over The Da Vinci Code5 moet
herhaald worden:
“Misschien zegt u tot uzelf: ‘Geen nadenkend persoon neemt zoiets ernstig’. Dat is precies
wat een evangelische leider dacht -- tot hij begon te praten met mensen die [de gnostische
suggesties in] De Da Vinci Code hadden gelezen. Hij ontdekte dat het boek het ongeloof
verhardt van mensen die geen christen zijn, en het eerlijke zoekers wegtrekt van het Christendom. Het boek bracht zelfs sommige christenen in verwarring en zij werden gedesillusioneerd 6 ”.[8]
In onze postmoderne cultuur, die mystieke ervaringen méér vertrouwt dan Gods onveranderlijke
Woord, zullen er maar weinigen in staat zijn weerstand te bieden tegen de hedendaagse aanslagen
van verleidende leugens. God heeft ons voorzegd dat dit op grote schaal zou gebeuren:
“Zijn komst is naar de werking van de satan met alle kracht, tekenen en wonderen van de leugen
en met alle misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde
voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een
krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen geoordeeld worden die de
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waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thessalonicenzen 2:9-12).7

Noten:
1. The Gnostic Gospel of Thomas at http://www.gnosis.org/thomasbook/intro.html
2. The Lost Gospel at http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/
3. Document, page 33 at http://www9.nationalgeographic.com/lostgospel/document.html
4. Ibid., pages 35 and 57.
5. http://www.tertullian.org/rpearse/manuscripts/gospel_of_judas/#Jan2001
6. Wilkinson College News at http://www.chapman.edu/wcls/newsEvents.asp
7. Codex Advisory Panel at www9.nationalgeographic.com/lostgospel/about_profiles.html. “In the
Gospel of Judas, ‘Judas is portrayed as the only disciple who knows Jesus’ true identity,’ said
Gregor Wurst... one of the chief translators of the Gospel of Judas from the Coptic. (‘Gospel of
Judas’ paints alternate portrait of Jesus’ betrayer) “The “Gospel of Judas” was found in the
Egyptian desert in 1970, and was later preserved and translated by a team of scholars. .... The
Gnostics were a sect “that emphasized knowledge (gnosis), but not the kind we think of today,”
said biblical scholar Gregor Wurst of the University of Augsburg in Germany. They were interested in the spiritual knowledge of god and “the essential oneness of the inner self with god”.
They considered the world a creation of lesser, inferior gods who imprisoned the inner self in a
material body, a prison from which they hoped to escape”. (Text paints Judas as hero, not betrayer at http://www.sptimes.com/2006/04/07/Worldandnation/Text_paints_Judas_as_.shtml)
8. Mary Ann Collins, The Da Vinci Code, www.crossroad.to/articles2/006/da-vinci-code.htm
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Dit is een toekomstprofetie, voor de komende verdrukkingstijd, maar vandaag worden de mensen door de duisternis
voorbereid om de komende antichrist gewillig te ontvangen. Zij die “de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben”, vallen in alle tijden ten prooi van de misleider, de “god van deze wereld”: Korinthiërs 4:4.
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