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Wat betekent Valentijn voor u? Een dag van de liefde 
(Eros)? Een dag van knuffelen en seks? Een dag van 
hartjes sturen en ontvangen? Hoe kijkt God naar die dag? 
 
Wij gaan even onderzoeken of die dag christelijk is of 
heidens en geliefd. Wij vinden in de symboliek en 
geschiedenis vele aanwijzingen van het ontstaan van 
deze dag, als een dag van vruchtbaarheid. Zo vinden wij 
vele vruchtbaarheids rituelen en feestjes bij oude goden of 
godinnen. 
 

 
Valentijnsdag met zijn Cupido wortels! 

 
De archeologie bewijst de werkelijke waarheid. 
Velen hebben daar geen oog meer voor, en trekken 
het zich niet aan hoe God daarover zou denken!    
 
Semirames werd vereerden aanbeden  als de 
koningin van de Hemel, net zoals vandaag de 
moeder van Jezus. 
 Semirames zag in Tammuz zowel haar zoon als 
haar minnaar! Deze incestueuze relatie werd de basis van de vruchtbaarheidscultus. 
Griekenland bekend voor zijn beelden daar was Tammuz bekend als Eros, zoon en 
minnaar van zijn moeder Aphrodite.   
 
Cupid betekent “verlangen”. Semirames begeerde haar eigen zoon te trouwen. Dit 
soort seks was het doel van Valentijnsdag, dag van de liefde (?) elk jaar op 14 
februari, er werden veel geschenken en hartvormige kaarten gegeven ook in de 
kerken!  Christenen dienen te overdenken waarom ze iets 
doen. Valentijnsdag is een dag van “hartelijke” afgoderij!   
 
Het hart is arglistig! Arglistig is het hart boven alles, ja, 
verderfelijk is het; wie kan het kennen? Jeremia 17:10 Ik, 
de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, 
om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de 
vrucht zijner daden. 
Matteüs 5:8 Zalig de reinen van hart, want zij zullen God 
zien. 
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De Romeinen namen het symbool van 
het hart over van de Babyloniërs, het 
symbool van Nimrod.  
 

Waarom werd Nimrod door de 
Romeinen “Valentine” genoemd? 

 
De viering van de dag was vroeger 
beperkt tot de stad Rome, onder Paus 
Gelasius. 
Bij de vlucht van Nimrod, vluchten ook 
de Chaldese priesters en vestigden zich 
rond Rome. Nimrod in feite, later de 
Originele Valentijn, ook bekend als 

Saturnus. Saturnus betekent “Verborgen blijven”. Nimrod toch gevonden en gedood 
voor zijn misdaden. 
Onder Constantijn belijden “christenen” Nimrod als de St. Valentijn van de heidenen, 
en het werd later een christelijke martelaar!? Zo vinden wij later ook het H.  Hartbeeld 
van Jezus in het Babelse christendom. 
 
"Zoals Nimrod opgroeide, werd hij het kind- de held van vele vrouwen die naar hem 
verlangden. Hij was hun Cupido! In het boek Daniël wordt hij de "Desire, de 
begeerte van de vrouw "(Dan. 11:37). De lievelingsgod van de vrouwen, Nimrod.  
 
Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht 
slaan; op de lieveling der vrouwen noch op enige 
andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij 
zich verheffen 
 
Moffatt vertaalt het woord als Tammuz -. een 
Babylonische naam voor Nimrod. 
Adonis in Griekenland was Nimrod. (Fig.Adonis 
Louvre) 
 
Dit omdat hij zoveel vrouwen aanleiding gaf tot 
jaloezie, dat men een afgod van hem maakte, vaak 
was het beeld, "jaloezie" genoemd (Ezechiël 08:05) 
 
Ezechiël 8:5 Hij zeide tot mij: Mensenkind, richt 
uw blik naar het noorden! Toen richtte ik 
mijn blik naar het noorden, en zie, ten 
noordenvan de poort bij het altaar stond aan 
de ingang dat afgodsbeeld, het voorwerp 
van naijver. 
  
Nimrod, de jager, was ook hun. Valentine - hun 
sterke of machtige held! 
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Geen wonder dat de heidenen hun held-jager Nimrod, Baal herdachten door het 
sturen van hartvormige liefde tekens naar elkaar op de avond van 14 februari als een 
symbool van hem.  
Dit is iets wat ook vandaag veelvuldig voorkomt, het hartsymbool als teken aan 
iemand tonen, ook al is het geen Valentijnsdag.   

 
Nieuwjaar en andere feestdagen van deze 
wereld, is Sint-Valentijnsdag is een poging 
om perverse gewoontes en vieringen van de 
heidense goden en afgoden door 'kerstening' 
in leven te houden. 
 
 
 
 

"Hoe onschuldig en argeloos Valentijnsdag ook mag lijken, zijn tradities en 
gewoonten zijn afkomstig van twee van de meest seksueel perverse heidense 

feesten van de oude geschiedenis: Lupercalia en de feestdag van Juno 
Februata " 

 
-De waarheid achter Valentijnsdag 

 
"De titel Baal betekent" heer "of" master " 
en is genoemd in de Bijbel als de god van de heidenen. God waarschuwde Zijn volk 
dit niet zelf te aanbidden of Baal, Nimrod te tolereren In het oude Chaldeeuwse 
taalgebruik is "bal", die vergelijkbaar is met "Baal", bedoeld, 'het hart.' 
Dit is waar de Valentine hart symbool is ontstaan ". 
 
Valentijnsdag kwam uit de oude Lupercalia - daar was 'een oude 
Romeinse ritus gehouden, op 15 februari voor de vruchtbaarheid god 
Lupercus . " 
The Encyclopedia Americana, 1996, uit het artikel "Lupercalia," 
'Die beroemde man was Lupercus , de HUNTER Maar wie was Lupercus? 
en waarom zou hij ook de naam Valentijn onder de heidenen Romeinen 
gedragen hebben? De Grieken noemden Lupercus door de naam van 
"Pan". De Semieten genaamd Pan "Baal , "volgens de "Classieke 
Woordenboeken" Baal -. zo vaak genoemd in de Bijbel - was slechts een 
andere naam voor Nimrod, 'de machtige HUNTER "(Genesis 10:9) De jager 
Nimrod was de Lupercus - of wolf hunter - wat voor de Romeinen Sint-
Valentijnsdag was, oorspronkelijk een dag gereserveerd door de heidenen 
tot zijn eer "! 
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Christelijke traditie Of heidense feestdag? 
 
Herman L. Hoeh "Een van de meest gebruikte en erkende symbolen van de 
Dag van liefde. Valentijnsdag is een vorm bekend als het hart Hoewel deze 
vorm van beren. geen gelijkenis met een echte menselijke hart is als een 
geldige uiting van iemands innerlijke gevoelens -. een teken van liefde en 
verlangen " -De Waarheid over Valentijnsdag Door Terry Moore en Kunst Braidic 
 
"Zoals u weet, het symbool van het hart is een zeer prominent in de 
viering Valentijnsdag als een symbolische representatie voor de liefde, 
maar de oorspronkelijke bedoeling was als een symbool voorstelling van 
de aanbidding van Nimrod! 
 
Nota Biblespace : Bijbelgetrouwe christenen met Bijbelkennis, vieren dus 
Geen Valentijnsdag, iedere dag is een dag waar liefde straalt, zonder 
hartsymbool, waar sommigen een sekssymbool in zien!   
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