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Het heidense systeem van zonaanbidding had drie belangrijke aspecten: de vader, de moeder en de
zoon. In de oud Chaldeeuwse tijden waren dit de god Bel of Merodach, Ninus de zoon die ook werd
aanbeden als Tammuz, en de vrouwelijke godin Rhea die ook werd aanbeden als Ishtar, Astarte of Beltis.
Ze werd ook wel de 'koningin van de hemel' en de 'toornbedwinger' genoemd. Maria heeft dezelfde
namen in het katholicisme ontvangen.
Moeder en kind aanbidding was de basis van de oude religies. In de verschillende religies van de wereld
werd hetzelfde systeem van aanbidding onder verschillende namen levend gehouden. In Egypte werden
de moeder en het kind aanbeden als Isis en Osiris of Horus, in India als Isi en Iswara, in China en Japan
als de moedergodin Shing-moo met kind, in Griekenland als Ceres of Irene en Plutus, in Rome als
Fortuna en Jupitor-puer, of Venus en Adurnis, en in Scandinavië als Frigga en Balder. De moeder en het
kind werden aanbeden in Babylon als Ishtar en Tammuz, en
in Fenicië, als Astarte en Baäl. Bovendien werd het kind
aanbeden als man en zoon van de moedergodin.
Het mannelijke onderdeel is een namaak van Jezus Christus.
De Bijbelse namen die voor Jezus werden gebruikt, werden
ook gebruikt voor het kind in oude religies. Zoroaster werd
het zaad genoemd, Mithra de Perzische zonnegod werd de
Verlosser genoemd, Dionysus als de zondedrager, Bacchus
als de tak, Vishna als het slachtoffer, en Osiris als de koning
der koningen.

Figure 1 Een beeld van Maria en Jezus. Let op de
wereldbol die Jezus vasthoudt.

De Nimrod Legende
Het systeem van aanbidding vindt zijn oorsprong in de legende van Nimrod en zijn vrouw Semiramus.
Nimrod (de achterkleinzoon van Noach) rebelleerde tegen God, zoals zijn vader Cus. Uiteindelijk werd
Nimrod ter dood gebracht voor zijn slechte daden, en volgens het oude patriarchale systeem werden
delen van zijn lichaam als waarschuwing naar verschillende steden gestuurd.

Zijn vrouw Semiramus vluchtte, maar verspreidde het gerucht dat hij was opgestegen naar de hemel,
waar hij één was geworden met de zon. Toen Semiramus later een zoon baarde, beweerde ze dat het de
reïncarnatie was van haar vergoddelijkte echtgenoot en dat hij was teruggekeerd om de mensheid te
redden.
Ze werd later vergoddelijkt als de moeder van de zonnegod, en er werd verondersteld dat ze als de
koningin van de hemel naar de hemel was opgevaren. In de verschillende culturen doorheen de
geschiedenis en over de hele wereld zijn dezelfde basisgoden vereerd onder verschillende namen.

Disclaimer: de inhoud van dit artikel en de website zijn niet bedoeld om individuen te beschuldigen. Er zijn veel priesters en gelovigen in het
Rooms Katholicisme die God naar beste kunnen dienen en door God als zijn kinderen worden gezien. De informatie in dit document is alleen
gericht op het Rooms Katholieke religieus-politieke systeem dat al bijna twee millennia in wisselende mate regeert. Onder invloed van zijn
opeenvolgende pausen, bisschoppen en kardinalen heeft dit systeem een toenemend aantal doctrines en uitspraken vastgesteld die duidelijk
tegen de Schrift ingaan.
Het is onze oprechte wens om het duidelijke Woord van God aan u, de waarheid zoekende lezer, voor te leggen. U kunt dus zelf bepalen wat de
waarheid is en wat dwaling is. Als je hierin iets vindt dat tegengesteld is aan het Woord van God, dan hoef je het niet te accepteren. Maar als je
ernaar verlangt naar waarheid te zoeken als naar verborgen schatten, en hierin iets daarvan vindt, moedigen we je aan om alle haast te maken
om die waarheid - die door de Heilige Geest aan je is geopenbaard - te aanvaarden.

