


Sabotage
(betekent ‘iets vernielen’ of ‘ vernietigen’)

Jij hebt meer tijd in de isoleercel 
doorgebracht dan elke andere gevangene 

die we ooit hebben gehad, Slijter!

Rats 

Rits

Gevangenis van Scheveningen

Het is jammer dat 
ze hem daar niet 
laten wegrotten!

Tijd om Slijter uit de isoleercel te 
halen en weer terug in zijn cel

te stoppen!

Wat maakt tuig 
zoals jou zo 
verdorven?

HAAT!

*Gevangenis predikant

Ik ben blij dat je weer terug bent in 
jouw cel, Slijter. 

Ik ben de nieuwe *kapelaan, 
je moeder heeft je deze 

prachtige bijbel gezonden, 
hier!

Dank je, kapelaan. Dat is net  
wat ik nodig heb om mij op te 
beuren. Het is gewoonweg 
schitterend. Ik zal er goed 
voor zorgen.

Zucht

Die @#%** ! 
Idioot!

Pas op voor hem, kapelaan! 
Hij is gevaarlijk!
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Een week later

Een interlokaal 
gesprek voor ene 
heer Tim Klerk.

Dit is Tim 
Klerk.

Astublieft, zeg het 
maar.

Tim, hier met 
mevrouw Agnes 
Slijter. Vier jaar 

geleden was ik in uw 
kerk. We zijn naar 

Overijssel verhuisd. 
Herinnert u mij nog?

Ik herinner u 
zeker, mevrouw 
Slijter. Uw zoon 

heet Gerrit, 
nietwaar?

Dus u herinnert ons! Wat 
een zegen. Tim, zou ik jou 

om een hele speciale 
gunst kunnen vragen?

U zegt het maar, 
mevrouw Slijter.

Zouden jij en Jakob Voerman mijn zoon 
kunnen treffen als hij volgende week donder- 
dag om 10.00 uur uit de gevangenis komt?

Zit Gerrit in de 
gevangenis?

Dat klopt, Tim... 
Het is een lang 
verhaal. Hij zal 

het wel aan 
jullie uitleggen.

Ik wil gewoon dat er 
iemand voor hem is 

wanneer hij eruit 
komt.

Hij is niet meer dezelfde jongen die 
je kende voor we naar Overijssel 

kwamen!

Geeft u mij het adres 
en dan zullen wij daar 
zijn, mevrouw Slijter!
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Vandaag word je vrijgelaten, en 
moge God de mensen bijstaan die 

jij daarbuiten tegenkomt.

Bewaker, 
verwijder dit 

verachtelijke tuig 
uit mijn kantoor.

Precies!

Ik neem aan dat je weer probeert 
een Bijbelschool af te branden?

Doe de deur dan 
open, dombo!

 Kom binnen, Slijter.Kom van die brits of ik...

Hou je poten van 
me af of ik ram 

je tanden
door je strot.

Oké, oké, 
Slijter, ik zal 

je niet 
aanraken!

Je komt vandaag vrij. Hij 
wil zijn afscheids speech 

houden.

Meekomen, Slijter. De 
directeur wil met je 

praten. Kom op!

Zeg tegen die 
vetklep dat als 
ie met me wil 

praten...

Hij hier kan 
komen!

Slijter, je bent de grootste 
onruststoker sinds jaren. Iedereen 
hier, van bewakers tot gevangenen, 

heeft een hekel aan jou! We zijn 
allen blij jou te zien vertrekken!

Donderdag ochtend, acht uur.

Vuilak!

Direk

3



30 minuten later

Hé! Dat is toch niet Gerrit?

Het is 10.00 uur en 
hij is de enige die 

door die poort naar 
buiten komt.

Zo, wat is hij veranderd!

Hé, Gerrit, ben jij dat? Je herinnert ons toch 
wel? Tim Klerk en Jakob Voerman.

Jullie gasten waren van 
die kerk! Wat doen jullie 
engerds hier in @#%**! 

hemelsnaam? 

Jouw moeder wilde 
dat wij jou vandaag 
zouden ontmoeten.

Nou, ik heb jullie niet gevraagd om 
hier te komen! Denkt ze soms dat 

ik een tweejarige ben?

Kom, Gerrit. Wij 
brengen je wel 

naar 
Amsterdam.

Ik rijd zeker niet met 
jullie fanatiekelingen 
naar Amsterdam. Ik 

neem de @#%**! bus! 

Wat is er met jou gebeurd, 
Gerrit? Vertel het ons.

Vergeet dat. Jij gaat 
met ons mee Gerrit. 
Zo kun je nog wat 

geld besparen.

Best, maar alleen 
omdat ik de duiten 

nodig heb!

Misschien brengt wat ik ga 
vertellen jullie twee engerds 

wel weer bij zinnen! Ja, 
waarom ook niet?
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Deze man, waar ik naar opkeek en die ik hoog had 
zitten, zei iets waardoor ik hem wilde vermoorden!

Het gebeurde in het klaslokaal. Mijn 
professor Grieks liep op ons in te 

praten. Ik kon mijn oren niet geloven.

Wat gebeurde er?

Totdat op een donkere ochtend de bom barstte!

Ik beulde @#%**! mezelf af. Ik haalde tienen. Ik predikte op 
straathoeken, liep me het vuur uit de schoenen voor Hem, en ik 

won zielen voor Hem…

Dus ging ik naar een Bijbelschool. Eén 
van de grote bastions van geloof, gerund 
door mensen die ik kon vertrouwen  om 

mijn geloof op te bouwen.

Ik werd geroepen om 
te prediken!

Jezus Christus was Heer over mijn 
leven! Ik wilde Zijn liefde delen aan 

een stervende wereld.

Alles was prachtig. Mijn 
zonden waren vergeven. Ik 

wilde de beste @#%**! 
predikant ter wereld worden!

Toen ik “het licht zag”, stond ik in vuur 
en vlam! Man, ik geloofde de Bijbel van 

ganser harte.
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* gewone man

We worden overspoeld door 
Bijbelvertalingen. Kunt u mij vertellen 

welke Bijbel Gods woord is?

Ik merk dat jullie steeds deze Bijbel 
blijven veranderen en zeggen dat het 
originele Grieks wat anders betekent.

Daarom werd ik Christen.

Misschien heb ik u verkeerd 
begrepen, maar mij was verteld 
dat mijn Statenvertaling Gods 
woord was.

Wat is er, 
Slijter?

Meneer, ik heb een vraag.

Wees het absoluut met ze eens! Vertel ze dat het Gods woord 
is. Maar wij weten wel beter; alleen de originele manuscripten  
zijn Gods Woord, en helaas zijn die allang verdwenen.

Wanneer jullie afstuderen, zullen jullie natuurlijk de 
Statenvertaling gebruiken omdat veel van de leken* 

geloven dat het Gods woord is... ha... ha...

Dit is hoe het gebeurde.

Je ziet, de *leken zouden het niet begrijpen!
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HO! Wacht even, professor. Dit is on-
gelofelijk. Ik geloof mijn oren niet.

Blijf uit mijn 
buurt, Slijter!

Als je nog een woord zegt 
laat ik je schorsen.

Ik tolereer dit 
taalgebruik  niet in 

mijn college!

U bent niks anders dan een waardeloze 
leugenachtige huichelaar!

En als dat zo is, dan 
is deze hele @#%**! 
school gebouwd op 
een leugen. En dat 
maakt u de grootste 

oplichter van 
iedereen!

Volgens jullie kan mijn 
Statenbijbel een hoop 

afval, vol leugens, zijn...

Geen wonder dat jullie 
mijn Bijbel lopen te 

ontleden.

Nee, niet 
echt.

Maar hoe zit het 
met de decaan? 
Gelooft hij dat 
mijn Bijbel het 
woord van God 
is? 

Welnu, ik snap nu dat 
u niet in dit boek 

gelooft.

En die zijn verloren 
gegaan, snap je?

Zoals ik eerder al zei, wordt 
Gods woord alleen gevonden 
in de originele manuscripten. 

Eigenlijk geen van allen, Slijter!
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Stop die gek!

Waar gaat hij naartoe?

Mijn tanden. (Slik, hoest) 
Oooh, neeee, ik heb er 

net een paar doorgeslikt! 
Zucht!

Au, mijn 
arme 

mond!

Bel de politie! Hij is     
gek geworden! 

Zucht!

Hier!

 U idioot! Deze Bijbel is mij 
niks meer waard, dus U kan 
hem door uw strot krijgen!

Hoe kan ik nou nog ergens 
in geloven? God, Christus, 

de Bijbel. U heeft ze 
allemaal in leugens 

veranderd.

Ik heb geen enkele houvast 
meer! U hebt mijn 

fundamenten* verwoest!

Ik ben kotsmisselijk, en 
kwaad genoeg om een 

moord te begaan!

Heeft u enig idee wat u vandaag met mij hebt 
gedaan, professor? U heeft mijn geloof in dit boek 

vernietigd. Bent u daar blij mee?

 *”Zekerlijk, de fundamenten worden omgestoten; wat heeft de rechtvaardige bedreven?” Psalm 11:3

Naar de 
decaan, 
meneer.

WAM!
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KRAAK! BOEM!
Help!  

De deur zit op slot! Hij 
vermoordt de decaan!

Breek die 
deur in!

Hij is door het raam gegaan. Daar komt de 
politie. Hoe gaat het met de decaan?

O... Wat is er gebeurd?

Kijk, daar is rook! Dat 
gebouw staat in brand!

Halt...niet 
bewegen!

Laat die fakkel vallen. Je 
bent gearresteerd!

Oké, smerissen, jullie 
hebben me deze keer. Maar 
er komt nog een dag en nog 

meer Bijbelscholen!

Hij kan binnen zijn! 
Wees voorzichtig, hij 
is gevaarlijk!

Wat is er met hem gebeurd?

Hij is gek geworden!

Ik kom terug!
Hij is in een beest veranderd. 

Bidden helpt niet meer!

En zo kreeg ik twee tot tien jaar cel voor (opzettelijke) 
geweldpleging, poging tot moord, en brandstichting.

Hij leeft 
nog.
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          Ik wil naar Huizen!

Als je nu al boos bent, Gerrit, 
zal je helemaal uit je vel 

springen als je hoort wat jou 
door de maag is gesplitst!

Omdat?

Misschien kunnen we dat beter niet doen?

Wat is in @#%**! 
hemelsnaam de 

Alexandrijnse cultus?

We zullen een tussenstop 
maken in Huizen en een expert 

hierover laten vertellen.

Je bent niet wakker geschud, Gerrit! 
Je bent er met open ogen in geluisd, 

en je was te dom om het te zien!

En je zal ook niet de 
laatste zijn!

Het zit zo, Gerrit... Je bent niet 
het eerste slachtoffer dat zich 
door de Alexandrijnse cultus 

erin heeft laten luizen.

Ik heb namelijk het 
licht gezien. Ik ben 
wakker geschud!

Nu kennen jullie mijn verhaal. En niks 
wat jullie clowns zeggen kan mij op 

andere gedachten brengen. 

5 KM 
TOT

Wat?? Wat bedoel je, ik ben er 
ingeluisd? Kom op, gast, vertel op!

10



We zijn in vijf 
minuten bij zijn 

huis.
Hoe heet die 

gast?

Dr. Heuvelman.

Jakob... Tim! 
Wat een 

aangename 
verrassing! En 

wie is deze 
jongeman?

Dit is 
Gerrit 
Slijter.

Zeer aangenaam 
kennis te maken, 

Gerrit. Kom 
alsjeblieft verder.

Dr. Heuvelman, Gerrit 
werd voor schut gezet in 
een Bijbelschool door de 

Alexandrijnse cultus.

Welnu, Gerrit. Er is 
een bloedige strijd 

gaande om de 
menselijke ziel.

 Ik snap het, dit 
gebeurt zo vaak.

Maar ik snap 
het niet! Leg 
het me uit!

Welke zijn dat?

Het begon in de Hof van 
Eden. De eerste zeven 

woorden die satan uitsprak 
hebben jouw geloof 
vernietigd, Gerrit!
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Het is de enige Bijbel die hij 
niet in zijn handen kon krijgen 

en verknoeien zoals hij met 
de andere versies deed.

Dat klopt, Gerrit! En 
satan haat dit!

“De hemel en aarde zullen 
voorbijgaan, maar Mijn woorden 
zullen geenszins voorbijgaan.”*

Ho, wacht! Wilt u mij vertellen dat 
wij het ware woord van God 
vandaag de dag bij ons hebben?

“Is het ook dat God 
gezegd heeft...?”

De duivel 
bedroog haar 
door in twijfel 

te brengen 
wat God zei.“want ten dage 

als gij daarvan 
eet, zult gij den 
dood sterven.”*

“Maar van den boom der kennis 
des goeds en des kwaads, 
daarvan zult gij niet eten;”

“Van alle boom 
dezes hofs zult 

gij vrijelijk eten;”

*Math. 24: 35

God beloofde ons dat wij Zijn woorden 
zouden hebben, zelfs vandaag de dag, 
en Hij liegt niet tegen ons.

Toen de Heer Jezus op aarde was, zei 
Hij tegen Zijn volgelingen:

Let op hoe satan twijfel zaait over 
Gods woord.

*Genesis 
2:16-17

Satan heeft, door de geschiedenis heen, 
deze zeven woorden gebruikt om geloof 
in het woord van God te vernietigen. 

Deze zeven woorden stortten Eva in 
ongehoorzaamheid aan Gods gebod. 
En sindsdien heeft de mensheid het 
gelag betaald met kwalen, oorlogen, 
pijn, ziektes en dood.

In hoofdstuk 3 van Genesis, terwijl 
hij Eva verleidt, zegt satan:

Vroeger in de Hof van Eden, gaf God een 
gebod zeggende:
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*Zie Babylon Religion door David Daniels en The Two 
Babylons door Hislop. Verkrijgbaar bij 
Chick Publications.

En zo begon het bloedbad!

Het zal 
geschieden, 

machtige 
Caesar!

Zij die Jezus 
navolgen willen mij 
niet aanbidden. Ik 

wil ze dood hebben!

Jawel, uwe 
goddelijkheid!

Ben ik niet 
God?

Het machtige Rome overheerste de wereld. 
Hun religie* was een variant van Baäl 
aanbidding die uit Babylon en Egypte was 
gekomen. Nero dacht dat hij goddelijk was.

“En indien iemand afdoet van de woorden 
des boeks dezer profetie, God zal zijn deel 
afdoen uit het boek des levens, en uit de 
heilige stad, en uit hetgeen in dit boek  
geschreven is.” Openbaring 22:19

En het woord van God verspreidde zich.

Zorg ervoor dat ze veilig 
verborgen zijn!

O, we hebben 
maandenlang 

op deze 
manuscripten 

gewacht.

De ware manuscripten waren nu veilig in 
handen van de ware navolgers van Christus. 
Terwijl de tijd omvloog, maakten zij exacte 
kopieën met angst en beven, wetende wat God 
beloofd had te doen met diegenen die de 
Schriften zouden veranderen.

*”Which Bible?” door David Otis Fuller (Institute 
for Biblical Textual Studies, 1970) pp. 190-191 / te 
bestellen bij www.sv1637.org

Johannes wist dat satan na zijn dood in 
actie zou komen om de Schriften te 
vernietigen.

De meeste apostelen waren gedood. De 
enige die was overgebleven was Johannes, 
en hij was verbannen naar het eiland 
Patmos. Terwijl  hij daar verbleef liet hij de 
gelovigen zien welke manuscripten van 
God waren.*

Zelfs toen de apostel Paulus nog schreef, 
waren er al mensen aan het werk om Gods 
woord te corrumperen (verknoeien). 
(Zie 2. Kor. 4:2)

Onder geen beding zou 
God toestaan dat deze 

kostbare woorden 
verloren zouden gaan.

De woorden van de Bijbel kwamen 
niet uit de gedachten van de 
apostelen.* Elk woord van de originele 
manuscripten kwam van God door 
mensen.**   * 1.Kor. 2: 9-13   ** 2. Petr. 1: 21

13



Dit is jullie laatste kans om 
Jezus af te wijzen of jullie 

zullen verbranden!

Wij zullen 
Jezus nooit  

verloochenen!

Wij danken God 
dat wij de eer 
hebben om te 

lijden en te 
sterven voor 

onze Verlosser!

Sterf dan, sukkels!

Ze werden voor de wilde dieren gegooid; ze 
werden gekruisigd. Anderen, bedekt door 
wilde dierenhuiden, werden in de arena 
geduwd om verscheurd te worden door 
honden.

Gaan we vandaag kijken hoe de 
leeuwen christenen opeten, 

moeder?

O absoluut, 
schatje. Dat 

wordt spannend. 
Dit willen we voor 

geen geld 
missen!

Dit was het hoogtepunt van vermaak voor 
het publiek. Grote menigten kwamen om 
de christenen gedood te zien worden. Hun 
doodskreten en lijden werden blij 
ontvangen met gelach en applaus.

We zullen grote sommen geld 
betalen aan iedereen die ons 
vertelt waar deze verraders 

zijn, dit moet worden gestopt!

Deze christenen moeten van 
alles de schuld krijgen! 

Aardbevingen, hongersnoden 
of ziektes. We moeten iedereen 

tegen hen keren!

Als het Evangelie van 
Christus zou triomferen, 

zouden de heidense tempels 
en altaren van Rome 

verdwijnen.

De Heer Jezus had Zijn discipelen hiervoor 
gewaarschuwd. Hij wist heel goed dat Zijn 
volgelingen lijden, schande en vernederingen 
zouden ontvangen in de komende eeuwen... 
“Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking 
(OM GEMARTELD TE WORDEN) en zullen u 
doden, en gij zult gehaat worden van alle volken 
om Mijns Naams wil.”  Mattheüs 24:9
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Ik ook... Ik wil iets 
hebben waarvoor  

ik kan sterven!

Moet je hen 
horen zingen! 
Ik wil wat zij 

hebben!

Het werkte perfect, en 
werkt tegenwoordig 

nog steeds.

Uiteindelijk vond satan een 
manier om de verspreiding 
van het christendom tegen 
te houden en te stoppen.
.

Terwijl duizenden in de gevangenis werden gegooid en 
gedood, leek het alsof anderen opkwamen om hun plaats 
in te nemen. In plaats van het christendom te vernietigen, 
liet de vervolging het juist groeien!

Ze hadden lef. Hoe bloediger de vervolging, hoe meer durf de christenen kregen. 
De liefde van Christus bleef zich verspreiden. Het betekende meer voor hen dan 
hun eigen levens.
             

Onder de heuvels buiten Rome waren donkere tunnels in een netwerk van geheime 
gangen die kilometers ver doorliepen. Deze  donkere grotten werden een thuis voor 
duizenden gelovigen. Hier aanbaden zij God en begroeven ze hun doden. Dit gebied 
             werd bekend als de catacomben. Het lijden dat zij doorstonden bracht de 

christenen dichter bij elkaar en dichter bij hun kostbare Heer.            

Het jachtseizoen op christenen was geopend. 
Overal zochten soldaten naar deze ‘verraders’.

             

15



In de Bijbel, in Genesis 
6-9, zagen we hoe God de 
aarde verwoestte door de 

zondvloed, omdat de 
mensheid zo verdorven 

was geworden. God vond 
slechts een mens die Hij 

kon vertrouwen. Zijn 
naam was Noach. 

Dus liet God Noach de ark 
bouwen. Toen de zondvloed 

kwam waren Noach, zijn 
vrouw, zijn zonen Sem, 
Cham en Jafeth en hun 

vrouwen, en de dieren veilig 
binnen. Zij waren de enige 

overlevenden.
Maar Noachs zoon Cham was zeer 
goddeloos. Zijn oudste zoon heette 

Cusch. Dit was de man waar satan op had 
gewacht.  

Sem leefde tijdens de zondvloed. Hij 
had Gods vreselijke oordeel gezien en 
kon geen zonde verdragen!

Na de zondvloed stierf Noach, en de 
mensheid begon zich te verspreiden over 
de aarde. De man die voor God stond 
was een van Noachs zonen, Sem.

Hij deed het door Baäl-
aanbidding, Gerrit. Ik zal bij het 

begin beginnen.

Ik snap het 
niet.

Daarna vernietigde hij bijna de 
boodschap die Christus ons 

gegeven had door het te 
vermengen met zijn eigen 

religie.

Ten eerste, door de 
vervolging te stoppen. Dit 

gebeurde in 313 n.Chr.

Hoe deed satan dit, Dr. 
Heuvelman?

Zie The Ark Crusaders deel 7
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Nimrod is in oude 
geschriften ook wel 
bekend als Marduk, 
Gilgamesh, Sargon I, 
Nebo en Anu.

Hun satanische religie begon in het geheim 
met de vreselijkste van alle 

   occulte rituelen; het offeren van baby’s.*

*Zie Genesis 9:1.

Semiramis kraakte haar hersens. Als zij 
het goed speelde en het volk kon 
hersenspoelen om te geloven dat Nimrod 
een god was, dan zouden zij van hem 
houden, in plaats van hem te herinneren 
als een monster.

Toen Sem, Nimrods oudoom, te horen 
kreeg wat Nimrod deed, doodde hij 
Nimrod voor zijn misdaden tegen God.

Sem hakte Nimrods lichaam in stukken 
en stuurde ze naar verschillende steden 
als waarschuwing voor anderen die zich 
met het occulte inlieten.

Kijk, het is 
Nimrods arm!Ik ben 

bang!

Nimrod trouwde met de mooiste 
vrouw ter wereld, die ook zijn moeder 
was. Haar naam was Semiramis. Zij 

werd de Koningin van Babel.

Ze was even mooi als kwaadaardig. Zij stond 
model voor godinnen-aanbidding over de 
hele wereld. Ze was ook wel bekend als 
Inanna, Ishtar, Venus, Diana, Freia, de 
koningin des hemels en  Astoreth.

Cusch bouwde 
Babylon uit rebellie 
tegen Gods gebod.* 
Hij had een zoon die 
Nimrod heette. Hij was 
een machtig man die 
het volk van Babel 
verenigde.

Alle bovenstaande informatie is terug te vinden in The Two Babylons door A.  Hislop 
en Babylon Religion door David Daniels, verkrijgbaar bij Chick Publications.

*2. Kron. 33:6
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In Egypte noemde 
men Semiramis Isis, 

Koningin des Hemels. 
Haar man/zoon 

Osiris*, meestal Horus 
genoemd, was de 

zonnegod.

Semiramis was sluw. De satans aanbidding 
dook onder. Er was echter een prijs om mee 
te doen. De aanhangers moesten alles wat ze 
ooit fout hadden gedaan aan hun priesters 
vertellen. Het werd de biecht genoemd.

 Ik heb dit nog nooit aan 
iemand verteld...

Je kunt mij 
vertrouwen!

Al snel verschenen er standbeelden van 
Semiramis die haar man/zoon, Tammuz de 
zonnegod, vasthield. Het was haar gelukt. 
De Baäl aanbidding was goed van start 
gegaan! (zie 1 Koningen 18) 

Semiramis had een onwettige zoon die 
Tammuz heette. Ze liet het volk geloven 
dat hij de reïncarnatie van haar man 

Nimrod was. Toen hij 
volwassen werd liet 
zij hem doden en 
beweerde ze dat hij 
de zonnegod Baal 
was geworden. Ze 
trapten erin! Zij werd 
toen gekend als een 
godin, ‘De Koningin 
des Hemels’. Ze had 
de harten van het 
volk gewonnen.

Deze religie verspreidde zich wereldwijd. 
In China werd ze Shing Moo (Heilige 
Moeder van China) genoemd. In het oude 
Fenicië heette ze Astoreth. En in Klein Azië 
stond ze bekend als Diana.

Alle bovenstaande informatie is terug te vinden in 
Two Babylons door Alexander Hislop en Babylon 
Religion door David Daniels. Verkrijgbaar bij 
Chick Publications.

en religieuze leiders worden en zo  
doorgaan met heersen over het volk.

Het Romeinse Rijk stond op het punt om
uit elkaar te vallen. De Caesars (heersers 
over Rome) waren slim genoeg om te 
weten dat, als zij hun leger verloren, zij 
nog altijd van baan konden veranderen,

Gast, dit is 
ingewikkeld!

Oké Gerrit. Nu ken je de achtergrond 
van de Baäl aanbidding. Laten we 
teruggaan naar Rome, toen de 
christenvervolging was opgehouden.

*Bunsen’s Egypt, Londen, 1848, vol.1. pg 438.

Nadat ze alles hadden verteld... waren 
de mensen doodsbang dat de priester 
hen kon ontmaskeren. Op deze manier 
controleerde Semiramis hen met een 
ijzeren vuist.

H
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*Zie Babylon Religion, pg. 157, 211-212.

Constantijn was de zoon van 
een Romeinse keizer. Nadat 
zijn vader stierf vond hij dat            
hij de rechtmatige erfgenaam 
van de troon was. Dus 
verzamelde hij zijn leger en 
marcheerde naar Rome. 
Constantijn was een slim 
politicus.

In Egypte heet dit 
een Ankh, een 

symbool van de 
zonnegod. Hier 

zit een vies 
luchtje 

aan, nietwaar?

Constantijn won de 
veldslag! Hij 

marcheerde Rome 
binnen en schokte de 

wereld door te 
zeggen...

Hoe kon hij de steun winnen van zowel 
de christenen als de heidenen (Baäl 

aanbidders)? Constantijn* aanbad Sol 
(de zonnegod) en hij had de steun van de 

heidenen al. Dit is hoe hij het deed. 

Bij de stenen Milvische Brug over de Tiber op 
28 oktober 312 na Chr., stond zijn vijand, 
Maxentius, met zijn leger tussen Constantijn 
en de troon.

Constantijn en zijn troepen waren sterk in de 
minderheid, en toen gebeurde het (volgens 
de overlevering)!

Constantijn beschreef het kruis precies en beval dat 
het op de schilden van zijn soldaten moest worden 
gezet.*

Hier wordt het echter vreemd. Het kruis dat Constantijn 
beschreef zag er zo uit!

*Constantijn door Ramsay MacMullen, uitgegeven door de Dial 
Press, Crosscurrents in World History Series, NY, 1969; pag. 72.

Het teken van het kruis! Als de 
God van de christenen hem zou  
helpen deze belangrijke veldslag 
te winnen, dan zou Constantijn 
een christen worden.

De overlevering vertelt ons dat 
Constantijn en zijn troepen dit 
teken in de lucht zagen.

  OVERWINNEN!

IN
 DIT TEKEN ZULT GIJ
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“Ik ben een christen!” Zijn troepen veroverden de stad en Constantijn 
nam de regering over in 312 n.Chr. In 313 n.Chr. 
            vaardigde Constantijn het decreet van 

tolerantie uit (Edict van Milaan*), die totale 
            religieuze vrijheid gaf. Eindelijk werd de 
druk van de navolgers van Christus afgehaald.

Constantijn doopte zijn 
troepen door besprenkeling. 
Deze houwdegens werden 
onmiddellijk christenen. Ze 
wisten niets van berouw** 
of van Jezus Christus en 
Zijn liefde.  Het was een 
grote aanfluiting. In 325 
organiseerde Constantijn 
het “Concilie van Nicea” en 
zat voor*** als ‘Summus 
Pontifex (Maximus)’**** (de 
officiële titel van de paus).
 

*Religious Encyclopedia, pg. 477, 
Schaff-Herzog, uitgegeven door 
Baker Book House, 1967.

** Bijbels berouw betreft een verandering van denken en zich bekeren van eigen gerechtigheid tot Gods 
gerechtigheid, d.i. tot geloof komen aan Zijn Zoon Jezus Christus. 

*Petrus werd begraven in Jeruzalem. Zie The Godfathers, pg. 6, Chick Publications. 

Paulus schreef brieven aan de 
christenen in Rome en niet een 
keer zei hij dat Petrus daar was!*

Dat is goed 
genoeg voor mij!

De apostel Paulus vertelt ons in Galaten
2:8 dat God Petrus had uitgekozen om naar 
de besnedenen (de Joden) te gaan, en
 Paulus om naar de onbesnedenen 
(iedereen die geen Jood is) te gaan.
            

*Zie Paulus’ groeten in Romeinen 16.

Na een tijd wisten ze bijna iedereen te laten 
geloven dat de apostel Petrus eigenlijk de 
eerste paus was.

Petrus kon nooit de eerste paus zijn geweest. Ik 
zal het je laten zien in de Bijbel. 
In Markus 1:30 staat dat Petrus was getrouwd. 
Ook is hij nooit in Rome geweest.*

Vertel je me nu dat Con- 
stantijn de eerste paus was?

****Bij vragen aangaande Rooms Katholieke dogma’s en doctrines, zie “The 
Two Babylons” door Hislop en “50 Years in the ‘Church’ of Rome” door 
Chiniquy. Andere bronnen zijn ook  verkrijgbaar op www.chick.com.
*** Controleren of voorzitten, als een voorzitter.

Historisch 
gezien, is dat 

juist!
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CYPRUS

ANTIOCHIE

ALEXANDRIE

MIDDELLANDSE ZEE

SYRIE

PA
LE

ST
INA

EGYPTEN

Piramide

Het Alziende 
oog van 
Horus

Isis en de 
zonnegod

De obelisk... een symbool van 
Nimrod of Baäl als een god.

Ankh

Dat betekende dat zij de enigen waren die het begrepen.
Als je niet één van hen was, telde je niet mee! (Zie 
Kolossenzen 2:8 en 1 Timotheüs 6:20)
Wat hun betrof waren deze zielenwinnende 
christenen uit Antiochië een stel gekken.

De christenen 
stuurden 

zendelingen vanuit 
Antiochië naar 

Egypte om het volk 
te leren dat in 

Alexandrië woonde, 
de tweede grootste 
stad in de wereld.

Constantijn wilde 50 
Staats Bijbels laten 

maken.

En hier heeft satan zich 
ertussen gewerkt.

In de stad Antiochië, in Syrië, waar zij eerst christenen 
genaamd werden, maakten de ware gelovigen exacte 
kopieën van de originele manuscripten.*

*Zie Hand. 11:26 
en Hand.13:1-4.

De stad Alexandrië was satans territorium. Egypte*, het land van Isis (Koningin des 
Hemels) en Horus (de zonnegod), was in die tijd het centrum van Baäl aanbidding.

LET WEL: Deze symbolen 
zijn belangrijk voor 

occultisten. Ze worden ook 
teruggevonden in de 

vrijmetselarij. *Egypte is een type van de wereld in de Bijbel. God stond niet 
toe dat Israël (Exodus 15) of Zijn Zoon, Jezus (Mattheüs 2) 
daar bleven.

Sommigen van de knapste koppen ter wereld 
woonden in Alexandrië. Deze mensen waren zeer trots 
op hun grote wijsheid. Ze noemden zichzelf ‘gnosten’.
(Newman, Church History, deel 1)
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Het werd het  
‘eerste 

eucumenische 
cultuur centrum’.

Deze knappe koppen in Alexandrië richtten 
een school van religie en filosofie* op.

Iedereen die geïnteresseerd is om te zien wat er gedaan werd met deze manuscripten, 
of voor een dieper hierop ingaande studie, zou deze boeken moeten lezen: Zie 
“Answers to your Bible Version Questions” en “Did the Catholic Church Give Us the 
Bible”, door Daniels, “New Age Bible Versions” door Riplinger, en “Final Authority” 
door Grady. Zie ook “Manuscript Evidence” door Ruckman, verkrijgbaar bij Bible 
Baptist Bookstore, 1130 Jo Jo Road, Pensacola FL 32514, (850) 477-8812, www.
kjv1611.org. In het Nederlands:”God schreef maar een Bijbel”, door N.C. Verhoef, 
www.sv1637.org.

Eusebius had de 
keuze om de Griekse 
manuscripten uit 
Alexandrië of uit 
Antiochië te gebrui- 
ken om zijn Griekse 
Bijbels te maken. 
Eusebius was geen 
echte christen. Hij 
geloofde hetzelfde 
als Origenes.

Onder geen beding zou hij die manuscrip-
ten uit Antiochië aanraken. Dus gebruikte 
hij de corrupte manuscripten uit Egypte 
(uit Origenes’ bibliotheek) om zijn Bijbels 
voor de Rooms Katholieke Kerk te maken.

*Constantine, uitgegeven door Ramsay 
MacMullen, pg. 112.

1 Johannes 5:7: “Want Drie 
zijn er Die getuigen in den 
hemel: de Vader, het Woord 
en de Heilige Geest; en 
deze Drie zijn één.”

Een uitmuntend student, Origenes, werd het 
hoofd van deze school. Hij knoeide met de 
Schriften. Hij geloofde niet dat Jezus God 
Almachtig was, dus verwijderde hij dit 
vers uit de Schriften:

*Zie Kolossenzen 2:8

Maar ze hadden een probleem!

Toen zij Bijbelmanuscripten in handen kregen 
begonnen ze veranderingen aan te brengen. 
Waarom ook niet? Zij vonden zichzelf wijzer 
dan Gods woord. Daarnaast was Hij toch niet 
een van hen.

Zij geloofden niet in een echte 
hemel of hel, noch dat de Bijbel het 
woord van God was.

Constantijn (die stiekem de 
zonnegod aanbad) beval een 
man genaamd Eusebius (de 
bisschop van hetzelfde 
Caesarea) om 50 oecume- 
nische Bijbels te maken.*

Origenes was een Ariaan. 
Heden zou hij een Jehova’s 
Getuige worden genoemd. 
Hij geloofde dat Jezus een 
kleine, geschapen god was. 
Origenes, (185-254 n.Chr.), 
werd door satan gebruikt om 
Bijbelse manuscripten te 
vervalsen, werd  
geëxcommuniceerd uit de 
kerk in Alexandrië en 
vluchtte met zijn bibliotheek 
naar Caesarea .
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De Rooms Katholieke Kerk 
werd langzaam aan 
machtiger. Uit de 50 

‘Bijbels’ van Eusebius 
ontstond de korrupte 

Latijnse Vulgaat.

De Latijnse Vulgaat Bijbel, 
samengesteld door Hier- 
onymus in Bethlehem, werd 
de officiële bijbel voor de 
Rooms Katholieken. Alle 
anderen werden verboden.

De vroege christenen van Rome, die gedood waren in de arena’s of ondergronds in de 
catacomben hadden geleefd, zouden geschokt zijn geweest over hoe het 

christendom was verworden.

Sommigen onder de ware christenen 
(Waldezen of Vaudois genaamd) 

hadden kopieën van de manuscripten 
uit Antiochië, in het oud Latijn. Zij 

moesten ter bescherming onderduiken 
in de Alpen.

Rome tolereerde geen concurrentie, vooral 
niet van die domkoppen daar in de bergen 
die de kopieën van het woord van God 
hadden. Als ze een van hen te pakken 
kregen verbrandden ze hem.

Grote veranderingen vonden plaats. De heidenen werden toegestaan om hun beelden en afgodsbeeldjes van Semiramis 
(Koningin des Hemels) en Tammuz (Baäl, de zonnegod) in de kerk te brengen. De namen werden veranderd naar de 
maagd Maria, “Koningin des Hemels”, en kleine Jezus. Baäl aanbidding, begonnen door Semiramis en Nimrod, was
succesvol binnengebracht in het Rooms Katholieke instituut.Interessant bijschrift: rond 1950 had de Rooms Katholieke 
kerk de maagd Maria verhoogd tot een godin die de macht had om SAMEN met Christus een redder* en verlosser** te 
zijn... net zoals Semiramis***
            *De dogma van onbevlekte ontvangenis (beweert dat Maria zonder erfzonde 

was geboren) 1854.
**De dogma van de Hemelvaart van Maria (wat zou betekenen dat ze nooit 
gestorven is) 1950.
***The Two Babylons door Hislop,door Chick Publications, hoofdstuk 
getiteld “Moeder en kind”, “The Mother of the Child”.

De biecht werd weer 
ingevoerd zoals het was 

in Babel. De priesters 
hadden het volk weer 

onder controle.

Het woord van God werd bij de mensen 
weggehouden. Hoe sterker de pausen 
werden, hoe dieper de wereld wegzonk in 
de Donkere Middeleeuwen. Miljoenen 
gingen naar de hel. Satan was verrukt.

Tegen Bijbelse lering in, zegt het Rooms Katholieke instituut dit 
over Maria’s soevereiniteit, *”Maria is de Koningin van Hemel en 
Aarde. Als de meest perfecte Koningin die te bedenken is, moet 
zij regeren in volle pracht en praal. Dit kan zij alleen doen omdat 
zij volledig in de Hemel is, met lichaam en ziel.”De Bijbel verbiedt 
het aanbidden van de Koningin des Hemels, in Jeremia 7 en 44. 
Om meer te leren, zie “Understanding Roman Catholicism” door 
Rick Jones en “Answers to My Catholic Friends” door Thomas 
Heinze, uitgegeven door Chick Publications.

Let op: de 
heiligenkrans 

symboliseerd de 
zon.

*”Mary in Doctrine” door pater Emil Neubert, S.M., 
S.T.D., Bruce Publishing co, Milwaukee, Wisconsin, 
1954 (pg. 246).
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De Rooms Katholieken waren verbaasd om te zien dat 
Jezus van hen hield, en dat de Bijbel verzekerde dat 
ze naar de hemel zouden gaan als zij enkel door 
geloof aan het bloed van Jezus Christus volkomen 
gerechtvaardigd konden worden (zie 1 Johannes 5:13).

De Waldenzen waren zielenwinners. Zij 
kwamen vanuit de Alpen om kopieën van 
de Schriften aan Rooms Katholieken te 
laten zien.

Rome barstte van woede. Ze begon een 
totale oorlog om de Waldenzen en hun 
            Schriften te vernietigen.

Ze werden afgeslacht, maar sommigen 
wisten te ontkomen met hun manuscripten. 
Andere groepen die leden waren de 
Anabaptisten, Bogomielen, Donatisten, 
Albigenzen, Pauliciers, Montanisten, etc.

Daar gaat er één... doodt haar! In 
Gods naam, doodt haar!Dit is het mooiste dat ik 

ooit gelezen heb..

Hier staat: “Want alzo 
lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij 
Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft...” 
(Johannes 3:16)

Dat is Gods 
woord.

Niets kon nu nog ingaan tegen de machtige 
pausen en het Rooms Katholieke Instituut.

Uwe majesteit, 
zijne heiligheid 
is ontstemd..

Zucht... U bedoelt dat de 
heilige vader boos is? Ik 

zal alles doen wat hij 
vraagt... alles!

Zelfs koningen beefden voor hen. Toen 
bedachten ze de ‘Inquisitie’*, om hun macht  
over het volk te versterken.

*Inquisitie: ondervraging door marteling totdat de 
persoon iets bekent wat hij niet heeft gedaan 
(Heden “Het heilig bureau voor geloofsleer” geheten).

Dat geldt voor de meeste jonge 
mensen, Gerrit. De Rooms 
Katholieke Kerk doet er veel 
aan om dat in de doofpot te 
stoppen.

Wacht effe, Dr. Heuvelman. Wat 
is een Inquisitie? Daar heb ik 

nog  nooit van gehoord.
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O mijn God...nee! 

Het was een schrikbewind dat zich door 
de Rooms Katholieke wereld verspreidde. 
Niemand was veilig.
             

Maar ik ben 
onschuldig!

Meekomen... 
ketter!Jij bent beschuldigd 

van ketterij!

Niemand mocht weten wie de aangifte 
tegen hem had gedaan. Elke aanklacht, 
terecht of onterecht, zoals vlees eten op 
vrijdag, was genoeg om hem ter dood te 
veroordelen.

Rond middernacht kreeg hij bezoek van 
het Heilige Bureau. Hij zou worden 
beschuldigd van ketterij. De man en zijn 
familie werden dan naar een plaats van 
ondervraging gebracht. 

Het was iedereen die niet 
meedeed met de paus of de 
leer van de Rooms Katholieke 
kerk, zoals een Jood of een 
Bijbelgelovige. Zelfs de Rooms 
Katholieken waren niet veilig.

Wat is 
een 

ketter?

*Monniken van de Dominicaner orde. Zij waren de 
spieren van de Inquisitie.

De Inquisitie of het Heilige Bureau was 
één van de vreselijkste systemen van 
vernietiging ooit. Rond 1200 A.D. beval 
paus Innocentius III een Spaanse priester 
genaamd Dominicus om een speciale 
groep* te vormen om alle ketters uit te 
roeien. 

Dit is hoe het in zijn werk ging:

De Inquisitie was grotendeels gebaseerd 
op hebzucht. De paus en de koning van 
Spanje maakten een afspraak. Als zij een 
rijke landeigenaar zagen...

Dan lieten zij 
iemand deze 
man van ketterij 
beschuldigen.

Nadat de landeigenaar ter dood was 
gebracht deelden koning Filips en de 
paus zijn land en rijkdom. Het 
slachtoffer had geen enkele kans, 
zelfs al was hij Rooms Katholiek.

We zullen zien!
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*”The Other Side of Rome” door John B. Wilder, uitgegeven door Zondervan Publishing House,
Grand Rapids, MI 49506. Pg. 153. Dr. Rivera (een ex-Rooms Katholieke Jezuïeten priester) 
bevestigt dat deze aantallen kloppen.

De Inquisitie verspreidde zich ook naar Mexico en Latijns Amerika. Toen dit bijna ophield 
rond 1800, waren er bijna 68 miljoen slachtoffers gevallen door de handen van het Rooms 
Katholieke instituut.* Verbijsterend is echter dat niemand erover praat. Het wordt in de 
doofpot gestopt door de media, scholen en universiteiten.

De Bijbel zegt in Efeze 4:31-32....  “Alle 
bitterheid en toornigheid en gramschap 
en geroep en lastering zij van u geweerd, 
met alle boosheid. Maar zijt jegens 
elkander goedertieren, barmhartig, 
vergevende elkander, gelijkerwijs ook 
God in Christus ulieden vergeven heeft.”

Van hekserij. 
Verbrand haar!Waar be- 

schuldigen we 
haar van?

Ik heb Jezus ontvangen als mijn 
persoonlijke Redder door geloof 
alleen en volg Hem als Heer na.

Ze werden gemarteld totdat ze toegaven ketters te zijn en na de bekentenis werden ze 
meestal verbrand voor hun misdaden. Natuurlijk werden hun bezittingen opgedeeld 
tussen kerk en staat.
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Iedere Rooms Katholiek die schuldig was aan zonde of 
misdaad, zelfs moord, kon een aflaat kopen, vrijgelaten 
worden door de rechtbanken, vergeven worden, en 
toegang tot de hemel gegarandeerd worden.

Zij waren de knapste koppen in Rome. Hun 
taak was om de verspreiding van het 
Protestantisme tegen elke prijs te stoppen. 
Loyola werd de oprichter en Generaal van 
het leger der Jezuïeten.Dit begon zich te verspreiden over Europa.

Luther barstte van woede toen hij Johann 
Tetzel aflaten zag verkopen. Daarom schreef 
hij een lijst met 95 stellingen tegen aflaten 
en spijkerde deze aan de kerkdeur in 
Wittenberg, Duitsland, op 31 Oktober 1517.

**The Reformation uitgegeven door Time, Inc. 1966, 
pg. 38-39.

Ze bestookten Engeland met Jezuïetische 
bijbels, maar het Engelse volk wees ze af.

Hun volgende doelwit was Engeland. De Rooms 
Katholieken worstelden al jaren om Engeland 
weer terug te winnen. Jezuïeten waren in het 
geheim gestuurd om belangrijke posities te 
bemachtigen en om Origines’ Alexandrijnse 
manuscripten, via de Latijnse Vulgaat, in een 
Engelse Douay-Rheims Bijbel te vertalen in 1582.

* Franse Hugenoten

Ze vermoordden de onbewapende Bijbelgelovigen in 
Parijs zonder enige waarschuwing.* Het bloed bleef een 
week lang vloeien en de Protestantse beweging in 
Frankrijk werd vernietigd. Om dit te vieren liet de paus 
de rozenkrans bidden in elke Rooms Katholieke kerk 
om de maagd Maria te danken voor deze overwinning.

De Jezuïeten bewerkstelligden in het geheim 
het bloedbad in de  St.Bartholomeüsnacht 
op 24 augustus 1572. Ze gebruikten Rooms 
Katholieke troepen en Dominicaanse 
monniken voor deze klus.

*

In 1534, toen de Luther Bijbel uitkwam, zat 
de Rooms Katholieke kerk in diepe 
problemen.* Paus Paulus III beval een 
Spanjaard genaamd Ignatius van Loyola om 
de ‘Jezuïeten 
Orde’ op te 
richten.De paus kon Luthers 

bloed wel drinken! De 
mensen die zich bij 
Luther aansloten 
werden ‘Protestanten’ 
genoemd, omdat zij 
protesteerden (zich 
verzetten) tegen de 
zware hand van Rome 
en zich losrukten. Dit 
werd de ‘Reformatie’ 
genoemd. 

Hij realiseerde zich dat de Rooms 
Katholieke kerk hem niet in de hemel kon 
krijgen. Het was door geloof alleen in God 
door Christus. Dat vers veranderde zijn 
leven. Zijn naam was Maarten Luther.

*Uit Romeinen 1:17 
in een Syrisch 

Griekse tekst uit 
Antiochië.

Een jonge Augustijnse monnik in Duitsland 
vond een Bijbel en las deze woorden, 
*“Maar de rechtvaardigen zullen uit het 
geloof leven.” Hij was verbijsterd! 

In de 16de eeuw had paus Leo X geld nodig 
voor de bouw van een nieuw gebouw 
(Basilica) dus stuurde hij prekers 
(waaaronder Johann Tetzel) om aflaten** te 
verkopen. 

De paus vertegenwoordigde God op aarde en zijn stem werd 
gezien als de stem van God... Niemand twijfelde aan zijn 
autoriteit.* Als de paus * “Ex-Cathedra” praat, spreekt hij als de 
stem van God, naar het concilie van Trente en is  onfeilbaar, naar 
het eerste Vaticaanse Concilie.

*Encyclopedia 
Americana, 
deel 17, 1957, 
pg. 673. 
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Rome was woedend... Koning Jakobus verzamelde een groep van 
48 mannen die God had voorbereid op dit 
werk. Zij waren de grootste geleerden die 
de wereld ooit had gezien.

Voor het Oude Testament besloten ze 
dezelfde manuscripten te gebruiken die de 
Joden gebruikten... de ‘Massoretische tekst’ 
genaamd. Uiteindelijk bleek dit de 
juiste keuze te zijn.

Voor vragen aangaande Bijbel manuscripten of versies zie Answers to Your Bible Version
Questions en Did the Roman Catholic Church Give Us the Bible? door David W. Daniels of 
bezoek www.chick.com/information/bibleversions/, of: www.sv1637.org.
           

Allereerst moesten zij manuscripten verzamelen... er 
doken zoveel exacte kopieën op van de 
manuscripten van Antiochië dat zij 98% van het 
bewijs vormden. Het Oude en Nieuwe Testament 
waar Origenes in Egypte aan had gewerkt werd door 
hen afgewezen, omdat het zo gecorrumpeerd was. 
Dit behelsde: 
•De Rooms Katholieke Latijnse Vulgaat en de Douay 
Reims vertaling (1582).
•De Griekse Septuaginta (Bijbel van Alexandrië, 
Egypte, het Oude Testament voor de Alexandrijnse 
mss: Sinaïticus, Vaticanus en Alexandrinus). 

In 1588 stuurde Spanje haar machtige 
vloot (de Armada) om Engeland te 
veroveren, maar Engelse kanonnen en 
stormen op zee vernietigden hen. 
Engeland was ervan gered om opnieuw 
Rooms Katholiek worden.
 In 1603 werd Jakobus koning van 
Engeland. Deze christen wilde een 
nieuwe Bijbel voor het Engelse volk.

Toen de ‘Dode Zeerollen’ werden 
gevonden in 1947, ontdekte men dat 

de boekrol  van het boek Jesaja uit de 
‘Massoretische tekst’ was. De King 

James- en Statenbijbel hadden gelijk. Interessant bijschrift: God zegende Engeland, 
Amerika en Nederland (met de SV1637) zolang zij    
dit boek in waarde hielden.      

Toen de King James Bijbel werd voorbereid, 
werd alles openlijk gedaan. Na jaren van            

werken werd het meesterwerk in 1611 voltooid. 
Ze hadden al de woorden van God in het 

Engels, verzameld in een boek.

Zo zegt de 
Heere...

Kijk eens wat 
ik gevonden 

heb!
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*zie “Did the Catholic Church Give Us the Bible” 
door Daniels, en “Final Authority” door Grady, 
verkrijgbaar bij Chick Publications. 

*Het rooms-katholiek hoofdkwartier in Rome.

Wat wij hierbinnen 
doen wordt niet 
besproken buiten 
dit comité!

Rond 1870 gingen in Engeland kreten op om 
sommige woorden uit de King James Bijbel 
te “verbeteren”. Degenen die dit erdoor 
drukten waren de vrienden van Engelands 
Rooms Katholieke kardinaal Newman (die 
onderwezen was door Jezuïeten).

In dit comité waren twee leden, Hort 
en Wescott van de Anglicaanse Kerk, 
die stiekem de Rooms Katholieke 
kerk steunden. Zij zetten de andere 
comitéleden onder druk.

Een nieuw comité werd gevormd. Maar er 
was iets vreemds aan de hand. Alles was 
top geheim. Ze werkten 20 jaren lang aan de 
Oude en Nieuwe Testamenten. Ze waren de 
King James Bijbel helemaal niet aan het 
verbeteren. Ze waren het  aan het veranderen 
door andere manuscripten te gebruiken.

De academische wereld slikte het als 
zoete koek.

Het kostte Rome bijna 250 jaar om de 
King James Bijbel echt te beschadigen, 
maar ze kregen het voor mekaar, dankzij 

Hort en Westcott.

Hadden ze niet door wat ze 
hadden gedaan?

Natuurlijk, Gerrit, omdat beide van hen 
toegewijd Maria aanbaden (de Koningin des 

Hemels).* Het was een grote 
overwinning voor Rome.

*Sinaïticus en Vaticanus worden beschouwd als 
twee van de 50 oecumenische bijbels die Eusebius 
produceerde.

Deze strijd wordt heden ook in 
sommige Bijbelscholen gespeeld.
Dat is hoe ze jou pakten, Gerrit!

Spoedig komt er 
een oecumenische 
bijbel (een 
algemene bijbel 
voor alle religies) 
die de weg voor de 
antichrist zal 
bereiden. 

In de laatste 130 jaar kregen wij ongeveer 
230 nieuwe Engelse bijbels (allemaal Rooms 
Katholiek) gebaseerd op de corrupte tekst 
van Origenes,* en allemaal proberen ze de 
KJV Bijbel uit ons blikveld te drukken.
            

Ze overtuigden het comité ervan dat de 
oude teksten in het *Vaticaan 
(oorspronkelijk door Origenes in Egypte) 
betrouwbaarder waren dan de kopieën uit 
Antiochië. Het was een perfecte oplichterij! 
Ze kortwiekten het woord van God (met 
2000 woorden alleen al uit het N.T.) en 
produceerden een nieuwe Engelse versie 
van de Rooms Katholieke Latijnse Vulgaat 
bijbel. De Jezuïeten waren opgetogen.

F.J.A. Hort (1828-1892) B.F. Westcott (1825-1901)
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Er is een oud gezegde, Gerrit. Wij 
corrigeren niet het woord van God. 
Het corrigeert ons!

Eén belangrijk teken is dat de leiders van de meeste 
Protestantse groepen de paus al hebben bezocht. Alle 
puzzelstukjes beginnen op hun plaats te vallen.

*Een symbool van vrijmetselarij in het Vaticaan op het St.
Pietersplein... Is dat geen verrassing?

In veel Bijbelscholen vandaag de dag, zijn 
professoren die deel uitmaken van de  Alexandrijnse 
cultus* constant de King James- en Statenbijbel 
aan het corrigeren met de Griekse, Engelse en 
Nederlandse versies van de Rooms Katholieke 
Latijnse Vulgaat bijbel.

 Maar volgens 
het echte 

Grieks staat er 
werkelijk...

De studenten verliezen dan natuurlijk het 
vertrouwen in de Bijbel en ontberen aan
kracht als zij predikanten worden.

*Zij die de door God geëerde tekst, de 
geautoriseerde King James Bijbel uit 1611 
(én de SV1637), corrigeren met de 
Alexandrijnse Griekse manuscripten.

Hoe doe ik dat?

Gerrit, als jij 
Jezus verhoogt 

zal Hij alle 
mensen toch 
Zich trekken.*

Mijn God, ik ben echt 
beetgenomen! Wat 
kan ik nog doen? 

Jezus komt spoedig.

*Zie Crusaders, deel 5 (Chaos), pg. 30

Na 3 ½ jaar heeft hij de kerk niet 
meer nodig, dus vernietigt hij 
haar. Wee wee,  Babylon, het 
kerkelijke Babylon (de grote 
valse wereldkerk) is vernietigd.* 
            (Openbaring 18:10)

Tijdens deze vreselijke zeven jaren 
komt de Inquisitie weer op gang om 
de verdrukkingsheiligen te doden. De 
antichrist gebruikt de superkerk om 
als wereldleider aan de macht te 
komen.

Gerrit, volgens de profetieën, zullen alle religies zich 
tijdens de komende  ‘Verdrukking’ (zeven vreselijke 
jaren in het verschiet)* verenigen in één super 
wereldkerk. Dit is de “hoer” (prostituée) uit Openbaring 
17. Dit komt door satans meesterwerk, de 
“Oecumenische Beweging”.             *Matth. 24
  

*Johannes 12:32

Bijschrift: 
de obelisk*
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Drie dagen later stond Jezus op uit de 
dood. Hij ging terug naar de hemel. Hij 
leeft. Hij zit aan de rechterhand van God, 
de Vader, en maakt Zich klaar om naar 
deze aarde terug te keren en erover te 
heersen vanuit de stad Jeruzalem.

“Want alzo lief heeft God (de Vader) de 
wereld (dat ben jij) gehad, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon (God de Zoon, dat is 
Jezus) gegeven heeft, opdat een iegelijk 
die in Hem gelooft (vastgrijpt of vertrouwt), 
niet verderve (in de poel des vuurs), maar 
het eeuwige leven hebbe (in de hemel).”    
Johannes 3:16

Zal Jezus mij vergeven voor de 
puinhoop die ik van mijn leven 
heb gemaakt en mij terugnemen?

***Zie The Gift 
Crusader deel 8 

voor het medische 
perspectief op de 

kruisiging.

Vanwege Zijn liefde 
voor jou stond Hij 

Zichzelf toe om een 
offer voor jouw 

zonden te worden. 
Hij werd kapot 
geslagen!*** Hij 

vergoot Zijn 
kostbare bloed om 

jouw zonden weg te 
wassen.

Hij leerde liefde aan een wrede 
wereld. Hij legde de zonde bloot 

en vertelde de 
 mensheid dat ze verloren was.

**”Daarom zal de Heere Zelf 
ulieden een teken geven: Zie, een 
maagd zal zwanger worden, en zij 
zal een zoon baren en Zijn Naam 
IMMANUËL heten.” (betekent 
God met ons).               Jesaja 7:14
      

*”In den beginne was het Woord, en het Woord was bij 
God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij 
God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder 
Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. Hij was 
in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de 
wereld heeft Hem niet gekend.” Johannes 1:1-3&10. 
                      

Ga terug naar jouw Bijbel, Gerrit! Je hebt het woord van God. Vertel de mensen dat 
Jezus God Almachtig is.* Hij is het “Woord van God”, de Schepper van het universum. 
Hij is God (de Zoon) die de hemel verliet en Zichzelf vernederde en toeliet vlees te 
worden. Het vat dat God voor deze gelegenheid uitkoos was de maagd, Maria**

Hij liet hen zien dat Hij de Verlosser 
was. Jezus zei, “Ik ben de WEG, en 
de WAARHEID, en het LEVEN.
Niemand komt tot den Vader (in de 
hemel) dan door Mij.”Johannes 14:6

Man, ik heb het echt 
verknald! Ik wist dit 

allemaal en ik heb het 
verworpen.
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Hij verwacht dat je het 
niet nog eens doet...

HET EINDE

Weten jullie waar ik een goeie 
kapper kan vinden?

En dat is, 
Gerrit?

*”Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat    
gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, 
wij hebben een Voorspraak (Iemand die ons steunt 
en voor ons bidt) bij den Vader, Jezus Christus, den 
Rechtvaardige;”           1 Johannes 2:1

Als jij iemand op een voetstuk zet, laat 
het dan de Heer Jezus Christus zijn.
 Hij zal jou nooit teleurstellen. 

Onthoud dit, Gerrit, iedereen 
valt. Het maakt niet uit wie 

het is.*

Dat is zeker!

Ik ben weer een Bijbelgelover! Ik dank God 
voor deze ontmoeting. Het heeft mijn leven 

veranderd! Eh, ik heb nog één vraagje.

Gerrit, jij deed wat de meeste gelovigen doen. 
Je zette een Christelijke leider op een 

voetstuk, en op een bepaald moment zal hij 
jou teleurstellen.

 De Bijbel zegt in 1 Johannes 1:9, “Indien wij onze 
zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, 
dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige 

van alle ongerechtigheid.”    

Ik moet dat Boek weer 
gaan lezen en erin 

geloven.

Natuurlijk niet, Tim! 
Man, terugvallen is 

een ellendige 
ervaring (snik).

Natuurlijk. Gerrit, Jezus (God in een 
menselijk lichaam) werd  net als ieder ander 
mens verzocht...

Maar Hij heeft nooit gezondigd! Hij kon het 
niet omdat Hij God is, maar Hij begrijpt het

omdat Hij in onze plaats heeft gestaan.
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Jezus zei, “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.” Joh.14:6

DE BIJBEL ZEG DAT ER MAAR ÉÉN WEG NAAR DE HEMEL IS!

Gerrit werd bedrogen. Dat is hoe satan werkt. 
Maar Gerrit werd weer wakker en maakte het 
weer in orde met de Heer. Hij vroeg Jezus om 
hem te vergeven. Jezus zei iets geweldigs. Hij
zei, “Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het 
Leven. Niemand komt tot den Vader dan door 
Mij.” Johannes 14:6

Dat is jouw beslissing!of SATANJEZUS

De tijd loopt ten einde. Jezus komt SPOEDIG!

Het maakt niet uit met welke kerk of religie jij 
jezelf hebt ingelaten, of dat je het evangelie nog 
nooit hebt gehoord. De Heer Jezus heeft jou Zijn 
liefde bewezen op het kruis. De enige weg naar 

de hemel is door te geloven dat Jezus Christus Zijn kostbare bloed 
vergoot aan het kruis om jouw zonden weg te wassen, en Hem aan te 
nemen als jouw Verlosser. “Die den Zoon (Jezus) heeft, die heeft 
het leven (eeuwig leven); die Zone Gods niet heeft, die heeft het leven 
niet.” 1 Johannes 5:12

Velen van jullie hebben ooit Jezus Christus aangenomen als jullie 
persoonlijk Verlosser en hebben Hem weer verlaten 
vanwege de zorgen van deze wereld, of geld problemen, of 
vervolging. Maar Hij houdt nog steeds van jou en wil dat jij terug 
komt. Jezus zei dat als je jouw zonden belijdt, Hij getrouw 
en rechtvaardig is om ze te vergeven en jou te reinigen van alle 
ongerechtigheden.  Deze uitnodiging geldt nog steeds.

NIEMAND ANDERS KAN JOU REDDEN. 
VERTROUW JEZUS VANDAAG NOG! 
“Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Heere 
Jezus, en met uw hart geloven, dat Hem God uit de doden 
opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.”    Romeinen 10:9
1. Geef toe dat jij een zondaar bent. Zie Romeinen 3:10.
2.  Wees bereid je te bekeren (toon berouw). Zie Hand. 17:30.
3. Geloof dat Jezus Christus voor jou stierf, werd begraven, en 
uit de dood opstond.  Zie Romeinen 10:9-10. 
4. Roep de naam van Jezus Christus aan om je te redden als 
jouw persoonlijk Verlosser. Zie Romeinen 10:13. 
WAT TE BIDDEN:
Heere God, ik ben een zondaar en heb vergeving nodig. 
Ik geloof dat Jezus Christus Zijn kostbare bloed vergoot 
en stierf voor mijn zonden en is opgestaan. Ik bekeer mij 
en vraag Jezus Christus mij nu te redden van Gods 
oordeel door geloof alleen.

Als jij Jezus hebt vertrouwd als jouw Verlosser 
ben jij zojuist begonnen aan een prachtig nieuw 
leven met Hem. En nu:
1.  Lees jouw Bijbel (Statenvertaling 1637) elke dag en 

leer Jezus Christus beter kennen. 
2. Praat elke dag met God door gebed.
3.  Laat je dopen, aanbid de Heer, zoek gemeenschap en 

dien met andere Christenen in een kerk waar Christus 
wordt gepreekt en de Bijbel de opperste autoriteit is. 

4.  Vertel anderen over Jezus Christus.. 

Hier is hulp voor een nieuwe Christen om te 
groeien! Lees The Next Step, verkrijgbaar 
bij Christelijke boekhandels of bij Chick 
Publications.
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De Antichrist zal nieuwe vertalingen gebruiken om zijn ene New Age Wereld Religie te installeren met haar merkteken en aanbidding
van de Anti-christ en de draak. Het cursief gedrukte in de rechter kolom is weggelaten of veranderd in de nieuwe vertalingen.

GOD VAN DE NIEUWE VERTALINGEN/ NEW AGE GOD VAN DE BIJBEL EN CHRISTENHEID 

Check NBG, Willibrord, NBV 2004, Telos * Statenvertaling (S.V.)

dat Gij zijt de heilige Gods Joh. 6:69 dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods

Christus 2 Kor. 5:18 Jezus Christus

de Geest Hand. 8:18 e.a. De Heilige Geest

dat Hij één is Mark. 12:32 dat er een enig God is

WEGGELATEN Openb. 1:11 Ik ben de Alfa en de Oméga

WEGGELATEN Joh. 4:42 e.a. de Christus

Eén Matt.19:17 e.a. God

iemand als eens mensen zoon Openb.1:13 Een, den Zoon des mensen

de Here 1 Kor.16:22 de Heere Jezus Christus

als eens mensen zoon Openb.14:14 des mensen Zoon gelijk

Zoon des mensen Joh.9:35 Zoon van God

WEGGELATEN Hand.9:6 Heere, wat wilt gij dat ik doen zal?

WEGGELATEN 1 Joh.5:7 Want Drie zijn er, Die getuigen in de hemel, de Vader, het 
Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.

vrucht des lichts Ef.5:9 vrucht des Geestes

en de volken zullen bij haar licht 
wandelen 

Openb.21:24 en de volken, die zalig worden, zullen in haar licht wandelen

Koning der volken/ eeuwen Openb.15:3 Koning der heiligen

Jezus, gedenk mijner Luk.23:42 Jezus, Heere, gedenk mijner

Ik vermag alle dingen door Hem, 
die mij kracht geeft. 

Filip. 4:13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft

Die (Hij) zich geopenbaard heeft 
in het vlees. 

1 Tim.3:16 God is geopenbaard in het vlees.

WEGGELATEN Hand.4:24 Gij zijt de God

WEGGELATEN Matt.8:29 Jezus

Stond Hij zelf in hun midden Luk.24:36 Stond Jezus Zelf in het midden van hen

zijn Koninkrijk Matt.6:33 het Koninkrijk Gods

Hij Openb.21:4 God

Toen Hij nu langs de zee van 
Galilea ging 

Matt.4:18 En Jezus wandelde aan de zee van Galilea

Hij Matt.22:32 God

en volgde Hem op de weg Mark.10:52 en volgde Jezus op den weg

zijn naam Hand.22:16 de Naam des Heeren

op wier voorhoofden zijn naam en 
de naam zijns Vaders geschreven 
stonden. 

Openb.14:1 (zie Openb.14:11) de naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden

Hem dienen (zie Op.9,13,14,16) Filip.3:3 God dienen

De Machtige Luk.1:49 Hij, Die machtig is

GOD VAN DE NIEUWE VERTALINGEN / NEW AGE DUIVEL VAN DE BIJBEL & CHRISTENHEID

(beeldaanbidders hebben) Hand.17:22 (beeldaanbidders zijn) gelijk als godsdienstiger zijt

“... zo komt de satan terstond en neemt het Woord weg...” Markus 4:15
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buitengewoon ontzag voor 
godheden 

in wat hij heeft aanschouwd Kol.2:18 in hetgeen hij niet gezien heeft

WEGGELATEN Luk.4:8 Ga weg van Mij, satan!

GRIEKSE MANUSCRIPTEN VAN 
NIEUWE VERTALINGEN 

MANUSCRIPT ALEPH GRIEKSE MANUSCRIPTEN VAN DE STATENVERTALING

“Ontvang zijn naam” 
TOEGEVOEGD 

Herder van Hermas WEGGELATEN

“Satan... is Heer.” 
TOEGEVOEGD 

Brief van Barnabas WEGGELATEN

Redding verwerven d.m.v. goede 
werken TOEGEVOEGD 

Herder van Hermas 
Brief van Barnabas 

WEGGELATEN

DE 'NIEUWE' CHRISTENHEID DE CHRISTENHEID VAN DE EERSTE EEUW

Check NBG, Willibrord, Telos, NBV2004 e.a.* Statenvertaling

en kom hier, volg Mij Mark.10:21 en kom herwaarts, neem het kruis op, en volg Mij

mensen 2 Petr.1:21 heilige mensen

van harte 1 Petr.1:22 rein hart

WEGGELATEN Matt.5:44 zegent ze die u vervloeken, doet wel dengenen die u haten, 
bidt voor degenen die u geweld doen.

WEGGELATEN Mark.11:26 Maar indien gij niet vergeeft, zo zal ook uw Vader Die in de 
hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.

WEGGELATEN Rom.1:26; 13:9; 
Gal.5:19, 21 

Waarschuwingen tegen: hoererij, overspel, moord, vals 
getuigenis

Vanwege uw klein geloof Matt.17:20 om uws ongeloofs wil

De redeneringen slechten 2 Kor.10:5 de overleggingen ternederwerpen

Komt tot de rechte nuchterheid 1 Kor.15:34 Waakt op rechtvaardiglijk

Leiding Gods / Gods 
rentmeesterschap 

1 Tim.1:4 stichting Gods

Toch hebt Gij hem bijna goddelijk 
gemaakt**

Ps.8:6 En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen

ik herroep Job 42:6 ik verfoei mij

om u te wijden aan het gebed 1 Kor.7:5 opdat gij u tot vasten en bidden moogt...

Niet van brood alleen zal de 
mens leven. 

Luk.4:4 dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle 
woord Gods.

REDDING DOOR WERKEN OF DOOR GELOOF IN JEZUS CHRISTUS?

Kinderen, hoe moeilijk is het het 
Koninkrijk Gods binnen te gaan 

Mark.10:24 Kinderen, hoe zwaar is het, dat degenen, die op het goed 
hun betrouwen zetten, in het Koninkrijk ingaan!

Door volharding zult gij uw leven 
(zielen) verkrijgen (winnen) 

Luk.21:19 Bezit uw zielen in lijdzaamheid

opdat Hij de zonden zou 
wegnemen 

1 Joh.3:5 opdat Hij onze zonden zou wegnemen

trouw Gal.5:22 e.a geloof

WEGGELATEN Rom.11:6 en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer.

het evangelie Rom.1:16 het evangelie van Christus

WEGGELATEN Hand.8:37 Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is

in wien wij de verlossing hebben Kol.1:14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed

die geloven Mark.9:42 die in Mij geloven
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wie gelooft, heeft eeuwig leven Joh.6:47 Die in Mij gelooft, heeft het eeuwig leven.

onder aanroeping van zijn Naam Hand.22:16 aanroepende den Naam des Heeren

WEGGELATEN 1 Joh.5:13 en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God

leer 2Joh.9b Leer van Christus

waarheid 1 Tim.2:7 waarheid in Christus

Want besneden zijn of niet 
besneden zijn betekent niets. 

Gal.6:15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht,

Buig ik mijn knieën voor den 
Vader 

Ef.3:14 Buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus 
Christus

erfgenaam door God Gal.4:7 Een erfgenaam van God door Christus

God, den Schepper van alle 
Dingen 

Ef.3:9 God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus 
Christus

Onzen Vader Kol.1:2 Onzen Vader, en den Heere Jezus Christus

En iedere geest, die Jezus niet 
belijdt, is niet uit God 

1 Joh.4:3 En alle geest, die niet belijdt dat Jezus Christus in het 
vleesgekomen is, die is uit God niet

WEGGELATEN omvat ook tussen haken of in noten geplaatst 

* De formuleringen in de verschillende nieuwe vertalingen zijn niet altijd aan elkaar gelijk. 

** “U hebt van de mens bijna een God gemaakt”. 

# Over het algemeen gelden bovengenoemde weglatingen ook voor de eerste officiele oecumenische NBV 2004 (heeft zes van 
bovengenoemde weglatingen in de tekst gelaten) en de Jehova Getuigen (Nieuwe Wereld) vertaling. 
# De „Telos“ vertaling (Grieks voor „einde“) een andere naam voor de vijfde druk van de Voorhoeve vertaling (vijf drukken in 105 jaar 
!) is een typisch voorbeeld van het EINDE van de laodiceaanse gemeente. 
De „Broederbeweging“ was de eerste evangelische stroming in de 19 eeuw die de vervalste Rooms-Katholieke EENHEIDStekst 
accepteerde als autoriteit. 
Deze is gebaseerd op onzekerheid en heeft slechts wanorde en scheuringen tot gevolg 

De moderne protestantse vertalingen laten TWEEMAAL zoveel verzen weg als de officiele „Bijbel“ van de Kerk 
van Rome uit de donkere Middeleeuwen (zie nr 14). De hedendaagse gehersenspoelde valselijk genaamde 
„wetenschap“ (zie 1 Tim.6:20, in SV 1637:ALLE nieuwe Bijbels hebben het vers veranderd!), de zgn 
„Alexandrijnse Kultus“ grijpt terug op een 1 % minderheidstekst waarvan de belangrijkste manuscripten uit de 
prullenbak van een klooster (Sinaiticus) en de bibliotheek van de mens der zonde in Rome komen (Vaticanus). 
Beide vervalsingen hebben de Apokriefe boeken als ONDERDEEL van de Schrift in hun manuscript staan, en de 
eerstgenoemde heeft ook in het Nieuwe Testament twee Apokriefe boeken opgenomen. Dit in tegenstelling tot de 
basis voor de SV 1637, Engelse KJB 1611, Duitse Luther Bijbel (1523-1545) die 99% van het manuscriptenbewijs 
(meer dan 5.500 manuscripten) als grondslag voor hun Nieuw 

Testamentische tekst heeft, de zgn, „Textus Receptus“. 9970 Woorden zijn op 5604 plaatsen in een Textus 
Receptus veranderd, weggelaten of toegevoegd door de zgn. Westcott en Hort Griekse tekst. Dat vormt de 
grondslag voor het Nestle-Aland Grieks Nieuw Testament, wat wederom de basis vormt voor de alle moderne 
Nieuwe Testamenten, waaronder de oecumenische NBV 2004. Hier volgt slechts een steekproef om u een 
overzicht te geven. 9970 Veranderde woorden komt overeen met het hele boek Romeinen. De Nestle-Aland tekst 
is KORTER dan de AanvaardeTekst (Textus Receptus) in 2886 woorden, hetwelk overeenkomt met het 
wegnemen van de eerste en  tweede Petrus Brief uit de Bijbel.

Deze zaken worden in detail besproken in het boek,“ God schreef maar een Bijbel“, naast een overzicht van de 
bewaring van de ware stroom Bijbels uit Antiochie (Syrie) en haar vruchten en die te vergelijken met de corrupte 
stroom „bijbels“ door de geschiedenis en haar vruchten. Zeventig Bijbels worden vergeleken en besproken a.h.v. 
162 referenties, het bevat een overzicht en bespreking van de lezingen der kerkvaders, papyri, minuscule en 
majuskule manuscripten van de 4e tot en met de 15e eeuw, de vroege Bijbelversies en de lezingen der kerken 
door de eeuwen heen. Daarnaast worden de Rooms Katholieke voorkeuren van Westcott en Hort (grondleggers 
van de huidige Griekse Nieuwe Testamenten voor moderne Bijbel versies) vanuit hun eigen correspondentie, 
besproken en hun ketterijen uit eigen werken betreffende de persoon en het werk van de Here Jezus Christus. 
Verder wordt behandeld de invloed van de „Kerk“ van Rome, die van de Jezuietenen en die van de huidige 
liberale theologie op de moderne Bijbels, die ook onder evangelischen en orthodoxen heden ten dage worden 
geaccepteerd. De invloed van de twee meest corrupte stukken vrijzinnige literatuur in de geschiedenis der 
mensheid, Sinaiticus en Vaticanus wordt behandeld , via Origenes, Eusebius, Constantijn en de Latijnse Vulgaat 
op de moderne Bijbelversies (waaronder de NBV 2004) als ook hun connectie met de eerste „christelijk, 
oecumenische“ universiteit in Afrika.
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