
Horus  werd  vaak  voorgesteld  als  een  gestileerd  oogsymbool,  dat  het  oog  van  een  valk  symboliseerde.  Hij  was  ook

gepresenteerd  "in  de  vorm  van  een  sperwer  of  als  een  man  [of  leeuw]  met  een  havikskop."

"De  christelijke  mythen  werden  voor  het  eerst  verteld  over  Horus  of  Osiris,  die  de  belichaming  was  van  goddelijke  
goedheid,  wijsheid,  waarheid  en  zuiverheid...  Dit  was  de  grootste  held  die  ooit  in  de  geest  van  de  mens  leefde  -  niet  in  
het  vlees  -  de  enige  held  voor  wie  de  wonderen  natuurlijk  waren  omdat  hij  geen  mens  was."

Over  Yeshua  van  Nazareth:  Hij  wordt  gewoonlijk  Jezus  Christus  genoemd,  hoewel  Jozua  een  nauwkeurigere  vertaling  
van  zijn  voornaam  zou  zijn.  "Christus"  is  niet  zijn  achternaam;  het  is  gewoon  het  Griekse  woord  voor  'Messias'  of  'gezalfde'.  
Theologen  hebben  ongeveer  50  evangeliën  ontdekt  die  op  grote  schaal  werden  gebruikt  door  joodse,  paulinische  en  gnostische  
groepen  binnen  de  vroegchristelijke  beweging.  Slechts  vier  hiervan  werden  gekozen  door  de  overlevende  groep,  het  Pauline  
Christendom,  en  werden  in  de  Bijbel  opgenomen.  Die  vier  evangeliën  beschrijven  Jezus  als  een  Jood  die  omstreeks  4  tot  7  vGT  
uit  een  maagd  in  Palestina  werd  geboren.  Hij  wordt  afgeschilderd  als  een  rabbijn,  leraar,  genezer,  exorcist,  tovenaar,  profeet  en  
religieus  leider  die  een  jaar  (volgens  Markus,  Mattheüs  en  Lucas)  of  drie  jaar  (volgens  Johannes)  bediening  in  Palestina  had,  te  
beginnen  toen  hij  was  ongeveer  30  jaar  oud.  De  meeste  christenen  geloven  dat  hij  door  het  Romeinse  bezettingsleger  is  
geëxecuteerd,  de  onderwereld  heeft  bezocht,  is  opgewekt,  40  dagen  met  zijn  discipelen  heeft  doorgebracht  en  vervolgens  naar  de  
hemel  is  opgevaren.  De  meeste  christelijke  denominaties  zien  Jezus  als  God,  en  als  de  Zoon  van  God,  de  tweede  persoon  in  de  
Drie-eenheid.|

Conservatieve  christenen  beschouwen  de  evangeliën  als  onfeilbaar  wiens  auteurs  door  God  werden  geïnspireerd.  De  evangeliën  

en  andere  passages  in  de  Bijbel  worden  meestal  letterlijk  geïnterpreteerd.  Moslims  vereren  Jezus  als  een  grote  profeet  -  naast  
Mohammed  in  belangrijkheid.  Zij  beschouwen  de  bewering  dat  Jezus  God  is,  als  godslastering.

Hij  wordt  vaak  weergegeven  als  een  
3

"...Ik  ben  de  HERE,  uw  God  uit  het  land  Egypte,  en  gij  zult  geen  god  kennen  dan  mij:  want  er  is  geen  redder  naast  
mij."  Hosea  13:4,  King  James  Version.  Deze  passage  kan  een  extra  en  geheel  andere  betekenis  hebben  dan  die  
gewoonlijk  wordt  toegekend.

Over  Horus:  Verschillende  oude  Egyptische  beelden  en  geschriften  vertellen  over  Horus,  (uitgesproken  als  "hohr'-
uhs",  ook  bekend  als  Harseisis,  Heru-sa-Aset  (Horus,  zoon  van  Isis),  Heru-ur  (Horus  de  oudste),  Hr  en  Hrw),  een  scheppende  
hemelgod.  Hij  werd  duizenden  jaren  vóór  de  eerste  eeuw  CE  aanbeden  --  de  tijd  dat  Jezus  diende  in  Palestina.

baby  gewiegd  door  zijn  moeder  Isis.  Hij  werd  beschouwd  als  de  zoon  van  twee  grote  Egyptische  goden:  de  god  Osirus  en  de  
godin  Isis.  Op  volwassen  leeftijd  wreekte  hij  de  moord  op  zijn  vader  en  werd  hij  erkend  als  de  God  van  de  burgerlijke  orde  en  
gerechtigheid.  Elk  van  de  Egyptische  farao's  werd  beschouwd  als  de  levende  belichaming  -  een  incarnatie  -  van  Horus.

Parallellen  tussen  Jezus  en

Horus,  een  Egyptische  God

Achtergrond:

Citaten:

1

4

2
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Vergelijking  van  enkele  levensgebeurtenissen  van  Horus  en  Jezus:

Levensgebeurtenissen  gedeeld  door  Horus  en  Jezus

Vader:

Horus  5

conceptie:

"Een  lijst  met  de  namen  van  alle  goden  van  Egypte  zou  pagina's  vullen.  Maar  al  deze  goden  waren  slechts  vormen,  attributen  of  fasen  van  Ra,  de  

zonnegod,  die  zelf  het  hoogste  symbool  of  metafoor  voor  God  was...Horus,  de  zoon  van  Osirus  en  Isis,  is  zelf  een  aspect  van  Ra."

Horus

Moeder:

Yeshua  van  Nazareth,  ook  bekend  als  Jezus

Door  een  maagd.

Mirjam  (ook  bekend  als  Maria).

Verhalen  uit  het  leven  van  Horus  circuleerden  al  eeuwen  voor  de  geboorte  van  Jezus  (circa  4  tot  7  vGT).  Als  er  enige  kopieën  zijn  gemaakt  

door  de  schrijvers  van  de  Egyptische  of  christelijke  religies,  waren  het  de  volgelingen  van  Jezus  die  de  mythen  en  legendes  van  Horus  in  

zijn  biografie  verwerkten,  niet  omgekeerd.

Auteur  en  theoloog  Tom  Harpur  bestudeerde  de  werken  van  drie  auteurs  die  hebben  geschreven  over  de  oude  Egyptische  religie:  Godfrey  Higgins  

(1771-1834),  Gerald  Massey  (1828-1907)  en  Alvin  Boyd  Kuhn  (1880-1963).  Harpur  nam  enkele  van  hun  bevindingen  op  in  zijn  boek  'Pagan  

Christ'.  Hij  voerde  aan  dat  alle  essentiële  ideeën  van  zowel  het  jodendom  als  het  christendom  voornamelijk  afkomstig  waren  van  de  Egyptische  

religie.  "[Auteur  Gerald]  Massey  ontdekte  bijna  tweehonderd  gevallen  van  directe  overeenstemming  tussen  het  mythische  Egyptische  materiaal  en  

de  zogenaamd  historische  christelijke  geschriften  over  Jezus.  Horus  was  inderdaad  de  archetypische  heidense  Christus."

Door  een  maagd.

Eniggeboren  zoon  van  de  god  Osiris.

Meri.  
9

Evenement

Isis  met  Horus  5

Eniggeboren  zoon  van  Yehovah  (in  de  vorm  van  

de  Heilige  Geest).
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Leeftijd  bij  de  doop:

Hebreeën  voegden  hun  voorvoegsel  voor  huis  

('beth')  toe  aan  'Anu'  om  'Beth-Anu  '  te  produceren

Oude  Egyptenaren  paradeerden  met  een  kribbe  en  

een  kind  dat  Horus  vertegenwoordigde  door  de  straten  ten  

tijde  van  de  winterzonnewende  (meestal  DEC-21).

Door  ouders  meegenomen  naar  de  tempel  voor  

wat  tegenwoordig  een  bar  mitswa-ritueel  wordt  
genoemd.

Liep  over  water,  wierp  demonen  uit,  genas  de  

zieken,  herstelde  het  gezichtsvermogen  van  

blinden.  Hij  beval  de  zee  met  een  "Vrede,  wees  stil"  
-commando.

Voorouders  

pleegvader:

Drie  wijze  mannen.

Onthoofd.

Geboorte  aangekondigd  door:

Herut  probeerde  Horus  te  laten  vermoorden.

In  de  rivier  Eridanus.

Horus  wekte  Osirus,  zijn  overleden  vader,  uit  het  graf.

Locatie  waar  het  

opstandingswonder  

plaatsvond:

Geboorte  getuigen:

Geen  gegevens  tussen  12  en  30  jaar.

Genomen  uit  de  woestijn  in  Palestina  een  hoge  berg  

op  door  zijn  aartsrivaal  Satan.

Pleegvader:

Gevierd  op  25  december.  De  datum  werd  

gekozen  om  op  dezelfde  datum  te  vallen  als  de  

geboorte  van  Mithra,  Dionysus  en  de  Sol  Invictus  

(onoverwinnelijke  zon),  enz.

Omgaan  met  de  dreiging:

In  de  rivier  de  Jordaan.

Verleiding:

Geboorteplaats:

Breuk  in  levensgeschiedenis:  geen  gegevens  tussen  12  en  30  jaar.

Liep  over  water,  wierp  demonen  uit,  genas  de  zieken,  

herstelde  het  gezichtsvermogen  van  blinden.  Hij  "stilde  

de  zee  door  zijn  kracht."

Gedoopt  door:

of  het  'Huis  van  Anu'.  Aangezien  "u"  en  "y"  in  de  

oudheid  uitwisselbaar  waren,  werd  "  Bethanu"  

"Bethanië",  de  locatie  die  in  Johannes  11  wordt  
genoemd.

Van  koninklijke  afkomst.

Geboortekaartje:  Door  engelen.

Set)  was  een  voorloper  van  de  Hebreeuwse  Satan.

Leeftijd  bij  het  ritueel:

Jozef.

Door  een  engel  aan  Miriam,  zijn  moeder.  8

30.

Herodes  probeerde  Jezus  te  laten  vermoorden.

Opwekking  van  de  doden:

30.

Jezus  weerstaat  verleiding.

Van  koninklijke  afkomst.

Latere  getuigen  van  de  

geboorte:

Anu,  een  Egyptische  stad  waar  de  riten  van  de  dood,  

begrafenis  en  opstanding  van  Horus  jaarlijks  werden  

uitgevoerd.

Door  engelen.  8

Horus  werd  volwassen  met  een  speciaal  ritueel,  

toen  zijn  oog  werd  hersteld.

Later  lot  van  de  doper:

In  een  grot.

Resultaat  van  verleiding:  Horus  weerstaat  verleiding.

herders.
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Een  engel  zegt  tegen  de  vader  van  Jezus:  "Sta  
op ,  de  God  die  tegen  de  moeder  van  Horus  zegt:  "Kom  en  neem  het  jonge  kind  en  zijn  godin  Isis,  verberg  u  bij  

uw  kind."

Anup  de  Doper.

Jezus  wekte  Lazarus  op  uit  het  graf.

Een  niet-geïdentificeerde  'ster  in  het  Oosten'.

In  een  grot  of  stal.

Doodsbedreiging  tijdens  

de  kindertijd:

moeder  en  vlucht  naar  Egypte."

Johannes  de  Doper.

Onthoofd.

Seb,  (Jo-Seph).  9

Geboortedatum:

Rite  de  passage  ritueel:

Genomen  uit  de  woestijn  van  Amenta  op  een  hoge  berg  

door  zijn  aartsrivaal  Sut.  Sut  (ook  bekend  als

Twaalf  discipelen.

Door  een  engel  aan  Isis,  zijn  moeder.Aankondiging:

Drie  zonnegoden.

Doopplaats:

Activiteiten:

De  ster  Sirius,  de  morgenster.

herders.

12

Nauwe  volgelingen:  Twaalf  discipelen.
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Vergelijking  van  enkele  leringen  van  Horus  en  Jezus:

Vergelijking  van  enkele  kenmerken  van  Horus  en  Jezus:

Sterrenbeeld:

In  een  graf.

Redder  van  de  mensheid.

Begrafenis

1.000  jaar  regeren  in  het  millennium.

KRST,  de  gezalfde.

Op  een  berg.

Kenmerken

Maagd  Maria  die  het  kindje  Jezus  vasthoudt.

Opstanding  

aangekondigd  door:

Godmens.

Yeshua  van  Nazareth,  ook  bekend  als  Jezus

getransformeerd:

Door  kruisiging.

Natuur"

Gemeenschappelijke  afbeelding:

Horus

Op  een  hoge  berg.

Toekomst:

De  goede  herder,  het  lam  van  God,  het  brood  des  

levens,  de  mensenzoon,  het  Woord,  de  visser,  de  wannen.

Belangrijkste  symbolen:

Vertaald  in  het  Hebreeuws  is  dit  "El  Asar".  

De  Romeinen  voegden  het  voorvoegsel  "ons"  toe  

om  een  mannelijke  naam  aan  te  geven,  waardoor  

"Elasarus"  ontstond.  Na  verloop  van  tijd  viel  de  "E"  

weg  en  werd  de  "  s"  "z",  waardoor  "Lazarus"  
ontstond.  10

Neergedaald  in  de  hel;  herrezen  na  ongeveer  30  

tot  38  uur  (vrijdag  PM  tot  vermoedelijk  enige  tijd  

in  zondag  AM)  over  delen  van  drie  dagen.

Vis,  kever,  de  wijnstok,  herdersstaf.

Godmens.

Sleuteladres(sen):

Vrouwen.

Bergrede.

Christus,  de  gezalfde.

Horus

Titel:

Wijze  van  overlijden

1.000  jaar  regeren  in  het  millennium.

Twee  dieven.

Beschouwd  als  een  mythisch  personage.

Geassocieerd  met  Vissen,  de  vis.

Oorsprong  van  de  naam  

van  Lazarus  in  het  evangelie  van

Neergedaald  in  de  hel;  na  drie  dagen  herrezen.

Hoofdrol:

Yeshua  van  Nazareth,  ook  bekend  als  Jezus

De  goede  herder,  het  lam  van  God,  het  brood  

des  levens,  de  mensenzoon,  het  Woord,  de  

visser,  de  wannen.

Door  kruisiging.

Vergezeld  van:

Vrouwen.

Beschouwd  als  een  1e  eeuw  CE  menselijke  

mens-god.

Maagd  Isis  houdt  het  kind  Horus  vast.

Andere  namen:

Asar  was  een  alternatieve  naam  voor  

Osirus,  de  vader  van  Horus,  die  Horus  uit  de  dood  
opwekte.  Hij  werd  aangeduid  als  "de  Asar",  als  

een  teken  van  respect.

In  een  graf.

Redder  van  de  mensheid.

Vis,  kever,  de  wijnstok,  de  herdersstaf.

John:

Bergrede;  Preek  op  de  vlakte.

Geassocieerd  met  Vissen,  de  vis.

Twee  dieven.

Lot  na  de  dood:

Toestand:

Kenmerken
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Reacties  van  Egyptologen:

Er  is  geen  bewijs  dat  Horus  werd  geboren  uit  een  maagd,  dat  hij  twaalf  discipelen  had,  of  dat  hij  werd  beschouwd  als  de  
incarnatie  van  God.

"Ik  heb  brood  gegeven  aan  de  hongerige  man  en  

water  aan  de  dorstige  man  en  kleding  aan  de  naakte  en  

een  boot  aan  de  schipbreukeling."  11

"Ik  ben  Horus,  de  Prins  der  Eeuwigheid."

"Ik  ben  Horus  in  glorie...  Ik  ben  de  Heer  van  het  

Licht...  Ik  ben  de  zegevierende...  Ik  ben  de  

erfgenaam  van  eindeloze  tijd...  Ik,  zelfs  ik,  ben  hij  

die  de  paden  van  de  hemel  kent.  "

Criteria  voor  redding  Bij

"Ik  ben  Horus  die  voorwaarts  gaat  door  

de  eeuwigheid...  Eeuwigheid  en  

eeuwigheid  is  mijn  naam."

'Ik  ben  de  bezitter  van  brood  in  Anu.  Ik  heb  
brood  in  de  hemel  bij  Ra.'

"Ik  ben"  uitspraken

de  plaats  van  het  oordeel:

(Uit  het  evangelie  van  Johannes)

"Ik  ben  het  licht  van  de  wereld....Ik  ben  

de  weg,  de  waarheid  en  het  leven."

"Voordat  Abraham  was,  ben  ik"

"Jezus  Christus,  Dezelfde  

gisteren  en  vandaag  en  voor  

altijd."

"Ik  ben  het  levende  brood  dat  uit  

de  hemel  is  neergedaald."

Ward  Gasque,  een  vrijwillige  boekrecensent  voor  Amazon.com,  ondervroeg  twintig  hedendaagse  Egyptologen.  Hij  vroeg  hen  naar  de  oorsprong  

van  Jezus'  naam,  de  relatie  tussen  Horus  en  Jezus,  of  beiden  een  maagdelijke  geboorte  hebben  meegemaakt,  en  of  de  Egyptische  religie  

Hourus  als  een  incarnatie  van  God  beschouwde.

Tien  reageerden,  ze  waren  het  erover  eens:

Jezus'  naam  is  een  Griekse  vorm  van  een  veel  voorkomende  Semitische  naam  Jeshu'a,  die  normaal  gesproken  in  het  Engels  

wordt  vertaald  als  Jozua.

"Want  ik  had  honger  en  u  hebt  mij  vlees  

gegeven:  ik  had  dorst  en  u  hebt  mij  te  drinken  

gegeven:  ik  was  een  vreemdeling  en  u  hebt  

mij  opgenomen:  naakt  en  u  hebt  mij  gekleed..."  

Mattheüs  25:35-36  (NBG).
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Huis  >  Christendom  >  Christelijke  persoonlijkheden  >  Jezus  >  Heidense  link  >  hier

7.  Idem,  pagina  85.
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