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Inleiding 

Op de rand van de gulden en rijksdaalder stond geschreven: “God zij met 

ons”.  Ook op de euro staat deze spreuk . De spreuk betreft een wens. 

God is mét ons, daar tegenover staat de geloofszekerheid.  Het is ook 

maar de vraag welke ‘God’ er wordt bedoeld op het randschrift van 

genoemde munten. De geldgod Mammon?  

Geld is geen schepping van de ware God JHWH, maar is een uitvinding 

van de mensen. Geld is bedrog, berust op luchtkastelen. Geld kan ons niet 

helpen bij het wegvallen van onze levenskracht en het sterven. Niets aan 

geld of schatten kan een mens meenemen in het graf, dan alleen de schat 

van het vernieuwde hart. .  

 

JHWH de God der legerscharen, is mét ons, redt ons in gevaren, Ps. 46  

2 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in 

benauwdheden. 3 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar 

plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën; 4 Laat haar 

wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door 

derzelver verheffing! Sela. 5 De beekjes der rivier zullen verblijden de stad 

Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. 6 God is in het midden 

van haar, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen in het aanbreken van den 

morgenstond. 7 De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij 

verhief Zijn stem, de aarde versmolt. 8 JHWH der heirscharen is met ons; de 

God van Jakob is ons een Hoog Vertrek. Sela. 

Er is geen put zo diep of 

modderig of God helpt ons eruit, 

zoals te zien bij Jozef en 

Jeremia. 

 

Er is geen leeuwenkuil zo vol 

met gevaren en bedreigingen of 

JHWH sluit de muilen der 

leeuwen en bevrijdt ons, zoals te 

zien bij Daniel. 
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Er kan geen oven zo heet gestookt worden of JHWH zendt zijn 

beschermers, zoals te zien bij de drie jongelingen Sadrach, Mesach en 

Abednego. 

 

Er is geen reus zo groot als Goliad of 

JHWH bestuurt de hand, de slinger en het 

steentje om de reus neer te vellen. 

  

 

Men kan met list en kwade voornemens 

geen galg voor ons zo hoog maken, of 

men komt er zelf aan te hangen, te zien bij 

Mordechai en Haman. 

 

Al loopt ons pad soms door de zee, zullen 

geen golven ons overstromen, te zien bij 

de uittocht van Israel uit Egypte, waar Farao met zijn legers zelf 

verdronk. 

 

Er is geen muur zo dik, geen bewaking zo streng en geen poort zo zwaar 

vergrendeld, of de engelen openen de poort en lieten Petrus eruit. 

 

Het zelfde water waardoor tijdens de zondvloed de toenmalige mensheid 

in de Levant verdronk, tilde de ark van Noach op om hem erdoor te sparen 

met zijn gezin. 

 

Er is geen leger zo groot en sterk bewapend of JHWH kan het verblinden 

zodat ze zelf in de val lopen, zoals ten tijde van Elia, 2Koningen 7. 

 

En de hemelse legermachten zijn tienduizend maal tienduizenden die 

zich onzichtbaar rondom ons bevinden, alleen voor wie de ogen geopend 

zijn ziet hen, zie 2Koningen 6 

14 Toen zond hij daarhenen paarden, en wagenen, en een zwaar heir; welke 

des nachts kwamen, en omsingelden de stad. 15 En de dienaar van den man 

Gods stond zeer vroeg op, en ging uit; en ziet, een heir omringde de stad met 

paarden en wagenen. Toen zeide zijn jongen tot hem: Ach, mijn heer, hoe 
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zullen wij doen. 16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, 

dan die bij hen zijn. 17 En Elisa bad, en zeide: JHWH, open toch zijn ogen, dat 

hij zie! En JHWH opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg 

was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa. 

  

En ook al zou het anders gaan zoals bij Johannes de Doper die onthoofd 

werd, of als bij zovele martelaren die om hun geloof gedood werden, ook 

dan is God mét ons en was onze taak in zoverre voleind en kunnen wij in 

overgave sterven. 

         

God is mét ons 
De illuminati zijn druk bezig om alle menselijke wezens te beinvloeden 

in hun brein, zodat zij hen gemakkelijk onder controle kunnen houden. 

Dat doen zij vooral door angst in de mensen te scheppen. In Amerika 

heeft het Montauk-project plaatsgevonden, zie:  

 

  De Montak zender 
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Het Montauk project is een vermeend onderzoeksproject op het gebied 

van onder andere mindcontrol en tijdreizen. Het Montauk project (ook 

bekend als project PHOENIX III) zou een voortzetting zijn van het 

Philadephia experiment (ook bekend als project RAINBOW) van de 

marine van de VS uit 1943, waarin men experimenteerde met 

elektromagnetische velden en  straling om een slagschip (de USS 

Eldridge) onzichtbaar te maken voor radar. Het grootste gedeelte van 

het Montauk project vond plaats onder en op de Montauk AFB (New 

York) tussen 1970 en 1988. De tunnels onder Montauk AFB beschreven 

door Montauk experiment getuigen zijn bevestigd door grondradar 

lezingen 

 

In Frontier September 2016 geeft Stewart Swerdlow antwoord op de 

volgende vraag: 

“Kun je voorbeelden geven van de effectiviteit van dit Montak project 

wat betreft het programmeren van mensen? 

Antwoord:  We zien de effectiviteit van deze programmeringsprojecten 

tegenwoordig om ons heen, waar zogenaamde terroristen ‘gek’ worden 

en mensen vermoorden. Dit zijn geprogrammeerde individuen die 

worden getriggerd om dit soort dingen te doen, met als achterliggend 

doel angst te scheppen onder de bevolking, zodat regeringen daarna 

gemakkelijk allerlei wetgevingen kunnen aanscherpen en invoeren en 

burgelijke vrijheden kunnen inperken, zogenaamd om de bevolking te 

beschermen. Dit is wat we momenteel overal zien, ook in het Midden-

Oosten. Dit wordt allemaal gegenereerd vanuit dit soort 

hersenspoelprojecten”.  
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 Het is de super-uitvinder Nicolas Tesla die ook veel technologie heeft 

doorgekregen van buitenaardsen met het doel om ermee de menselijke 

geest te kunnen beinvloeden.  De illuminati gebruikten deze informatie 

om de ultieme macht over de mensheid te verkrijgen met het oog op hun 

Nieuwe Wereld Orde.  Men kan reeds scalargolven regelrecht in ons 

brengen waardoor wij geprogrammeerd kunnen worden, zonder dat wij 

het merken. Daartoe gebruikt men  draaggolven van tv en 

telecommunicatie. In het Montaukproject probeerde men het verleden te 

veranderen, maar dat ging niet, aangezien alles in het universum tegelijk 

plaatsvndt, zo Boven zo Beneden. Wij kunnen slechts van één tijd –het 

heden-  naar de volgende gaan, een nieuw heden, van de 3e dimensie naar 

de 4e en 5e.  De fysieke realiteit is voor hen het gemakkelijkste te 

veranderen, te programmeren. De technologie die men gebruikte daartoe 

is electro-magnetisch. Ons brein is fysiek, maar ons bewustzijn niet, wat 

ook electromagnetisch is, zodat het moeilijk is om daar naar binnen te 

komen met signalen. Een mens kan met zijn hogere zelf in verbinding 

komen, met datgene wat voor ons absoluut het hoogst bereikbare is, dat 

is het goddelijke en God zelf. Daartoe is volledige zelfovergave vereist, 

wat in de Bijbel door Jezus wordt genoemd ‘het verliezen van z’n leven 

om het te behouden’.   

 

In CERN probeert men met alternatieve tijdlijnen van de aarde een 

verbinding te scheppen met plekken in het universum waar de top der 

illuminati regeren en waar de negatieve Reptilians aan de macht zijn. Die 
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plekken worden in de Bijbel aangeduid als Azazel en als ‘de buitenste 

duisternis’.  Alles wat ons op aarde overkomt zou te programmeren zijn, 

maar aangezien alles wat ons overkomt door de goede geesten van God 

een goede reden voor ons heeft, blijven wij in dit leerproces bezig om 

ervaring op te doen. Wanneer wij in dit leerproces veranderingen zouden 

aanbrengen, zouden wij niet kunnen worden die wij dienen te worden 

volgens het Goddelijk Scheppingsplan.  Als wij het nu niet leren, krijgen 

wij het toch in latere perioden te leren. Wijzelf trekken dus als een soort 

magneet de gebeurtenissen naar ons toe waaruit wij lering moeten opdoen 

om wijsheid te bekomen die wij later nodig zullen hebben in de taak 

waartoe wij worden opgeleid. De één krijgt meer voor zijn kiezen te 

verwerken dan een ander, en alle beproeving als die aanwezig is lijkt geen 

zaak van vreugde, maar erna werpt ze een vrucht der gerechtigheid af.  

Doordat wij mensen zijn die snel  de slachtofferrol innemen na onrecht 

en geweldpleging tegen ons begaan, trekken wij nog meer 

monsterachtige menselijke wezens naar ons toe, die zich aan ons willen 

vergrijpen, om te zien  hoe wij zullen reageren.  Wanneer deze monster-

wezens die ons dwars zitten en de stukken van ons lijf willen afscheuren 

met dwangmaatregelen tegen willen houden, dan zouden er weer nieuwe 

mens-monsters opstaan om ons aan te vallen, net zo lang tot wij onze 

innerlijke slachtofferrol zullen opgeven en loslaten. Wij moeten immers 

vrij worden. Wij zijn nooit slachtoffers, wij zijn koningen en Goddelijke 

medescheppers.  

 

 
 

De mensenmassa’s zijn volgzame schapen of slaven van de huidige 

Babylon-systemen en worden dwangmatig uitgebuit. De massa’s zijn er 

nog niet aan toe om over te gaan in de volle vrijheid.  Zij kiezen voor hun 
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vrijwillige gevangenschap. Wanneer zij gedwongen worden om zich te 

laten inenten met gifstoffen en een microchip, op voorwaarde dat ze 

alsdan Internet mogen behouden, zullen zij dat er gaarne voor over 

hebben. Slechts enkele ferme watergeuzen en patriotten krijgen het voor 

hun kiezen om voor de ware vrijheid te kiezen. De massa’s zullen de 

gevaren van zelfvernietiging niet kunnen ontvluchten . Slechts een 

enkeling zoals destijds Noach en zijn gezin zullen eraan ontkomen.  De 

aarde zelf zal alle aanslagen erop wel overleven en zich herstellen, maar 

de mensheid zal en-massa de geest geven.  Wij mensen kunnen 

momenteel zelf kiezen, hetzij voor tijdelijke onderwerping aan de 

Babylonsystemen, wat uiteindelijk de dood tot gevolg heeft, of men kan 

kiezen voor de echte vrijheid, maar dan moet men alles loslaten. 

 

 
 

In Montauk kon men de toekomst inzien, Men mag dat satanisch vinden 

of niet maar het gebeurde daar gewoon. De toekomst der mensheid zag 

er daar uit als watergolven, met op aarde zeer grote onbewoonde 

gebieden. De huidige 3D-tijdslijn staat voor ons mensen nu nog open, 

alleen is er weinig interesse om eroverheen te stappen naar de volgende.  

De massa’s willen zich niet omvormen, zichzelf loslaten, hun ego-

leefstijl opgeven in volkomen zelfovergave. Google heeft reeds 20.000 

vrijwilligers  voorzien van een Mind Chip. Wie weet gaat men het straks 

verplicht stellen dat elk mens zich moet laten chippen.  Wie weet wat 

men straks in het drinkwater doet, of wat men in levensmiddelen stopt, 

of via de lucht en chemtrails op ons laat neerdalen. Men kan ons met hele 

kleine (nano)  processors onvrijwillig programmeren.  Daarmee bereiken 

de 1% elite illuminati dat onze geest gebonden wordt. Vooral in 

kindervoeding en volksdranken stopt men zware metalen en extra ijzer, 

waarop de bewustzijn-onderdrukkende electromagnetische stralen 

invloed hebben. Onze lichamen gaan erdoor functioneren als een soort 

lopende antennes. Via computerschermen, tv’s, mobieltjes etc  wordt 
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gebruik gemaakt van Scalar Waves, dat zijn speciale electromagnetische 

golven, om onze geest te binden via optische zenuwen in ons brein.  

 

Het gouden tijdperk van vrede en rust ligt voor ons, maar het zijn slechts 

nog maar weinigen die ervoor oprecht in waarheid kiezen en er voor 

worden klaargemaakt. Zij worden als enkelingen tegen alle 

verdrukkingen in als melk gestremd om boter of kaas te worden.  De 

meeste mensen ontvluchten deze weerstanden van verdrukking. Zij 

geven maar toe aan onrecht en verdrukking en laten zich overheersen. Zij 

voelen zich in de maatschappelijke gevangenis veilig en zien erbuiten 

allerlei beren in het bos.  De illuminati weten dat de meeste mensen een 

religieuze behoefte hebben. De illuminati zijn bezig om alle doctrines van 

de bestaande religies als leugens voor te stellen, om er één nieuwe 

wereldreligie voor in de plaats te stellen. Ook Jezus en de zogenaamde 

opname en wederkomst zullen eraan moeten geloven. Via Blue-Beam 

projecten zal men een valse jezus scheppen, kijk maar eens naar de film 

Independence Day.  De feiten zijn dus dat wij mensen zelf de 

omstandigheden naar ons toe trekken die wij nodig hebben  om ons leven 

om te vormen  zodat wij geschikt worden om in de nieuwe tijd te kunnen 

functioneren. De kosmische klok tikt langzaam maar zeker door, en plots 

zal het tijd zijn om over te schakelen. Ingrijpend maar waar.  De 

Babylonsystemen zullen plotseling onder hun eigen gewicht in elkaar 

storten. De nieuwe of vernieuwde hemelen en aarde daagt en is reeds 

onderweg naar ons toe.  Daarop zal gerechtigheid heersen en zal er alleen 

plek zijn voor rechtvaardigen. Wie hier nog met tranen zaait, zal oogsten 

….  Etc.   
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De God der waarheid 
De waarheid zetelt in ons mensen en de leugen ligt in ons op de loer. In 

het doen en denken der mensen behoort waarheid een plicht te zijn, 

aangezien dat de verbondenheid met de werkelijkheid aangeeft. Indien 

alle mensen volkomen bij de werkelijkheid zouden leven, dat wil zeggen 

bij dat wat goed is, zou er geen sprake zijn van kwaad in deze wereld. 

Helaas, niet alle mensen leven bij de werkelijkheid. De fantasie en 

verbeeldingskracht laat velen afdwalen van de werkelijkheid. Kwaad 

ontstaat waar mensen zaken of feiten verdraaien, woorden vervormen of 

er een andere betekenis aan geven. Waarheid tekent de houding van een 

mens tegenover de werkelijkheid. Echter, het ware en de waarheid zit wel 

in ons denken, maar ons denken kan een loopje met ons nemen zodat de 

werkelijkheid anders wordt voorgesteld dan ze in wezen is. Dat kan 

anderen zeer veel schade berokkenen, maar ook de mens zelf in het nauw 

brengen.  Wat moet er in ons mensen plaatsgrijpen om tot ‘waarheid’ te 

komen?  Ons denken moet gewijzigd worden, gereinigd van waanbeelden 

naar oprechtheid. In de mens moet ook iets zijn dat aansluit bij de 

werkelijkheid, zodat hij geen onwerkelijkheid gaat meedelen aan zichzelf 

en omstanders.  Er was in het verre verleden in Ter Heyde aan Zee bij de 

gemeente Monster een man die een leugentje verzon om de mensen er 

tussen te nemen. Hij vertelde hen dat er een schip was gestrand. Zijn 

leugenachtige boodschap ging als een lopend vuurtje door het dorp, en 

plotseling liepen grote drommen mensen naar het strand. Toen de man 

die menigte mensen naar het strand zag lopen, begon hij aan zijn eigen 

leugen te twijfelen, en liep ook naar het strand door zichzelf wijs te 

maken dat het toch weleens waar kon zijn wat hij gelogen had, omdat 

zoveel mensen het geloofden.  
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In het Grieks is waarheid áletheia’, dat is wat uit de verborgenheid (uit 

het donker)  tot helderheid (tot licht)  komt.  Met waarheid wordt het 

denken van een mens bedoeld dat in overeenstemming is met de enige 

juiste werkelijkheid. Dat hoeft niet per se in overeenstemming te zijn met 

de gehele materiële werkelijkheid, want het maakt niet veel uit of er nu 

exact 100 appels in een kist zitten of 101, of 99.  

Waar oordelen of vonnissen worden uitgesproken dient er waarheid te 

zijn, waarmee rechtvaardigheid wordt bedreven en geen onrecht.  Als 

voorwaarden voor het waarheidsgehalte van iets dient er ook voldoende 

bewijsgrond aanwezig te zijn. De bewijsgronden zijn een waarborg voor 

het aanvaarden van waarheden.  Men dient te vragen waarvan, waartoe, 

waarom en of in welk verband een zaak of waarheid wordt genoemd. Kan 

men het bewijs tonen? Dat is in de wetenschap erg moeilijk, omdat er 

veel op aannames en veronderstellingen berust. Alleen Geometrie, 

mathematica of wiskunde levert het exacte bewijs van wat er wordt 

gesteld.  

 
Veel mensen nemen zaken aan voor waarheid zonder diepgaand 

onderzoek ernaar te doen. Wat de krant voorschoteld of wat de 

nieuwslezer zegt, dát is voor hen de volle waarheid. Als de dominee en 

pastoor het ook zeggen, ja, dan is het de ultieme waarheid.  Op die wijze 

hebben miljarden mensen op aarde ‘waarheden’ geleerd van ouders, van 

leerkrachten, van geestelijken of politici, waarheden die zij niet hebben 

onderzocht op bewijsgronden. Toch vormen deze aangeleerde waarheden 

in een volk de hoofdmoot van hun cultuur.  De media daaraan is het volk 

verslaafd. Religie is waar voor het gewone volk, onwaar voor de wijzen 

en nuttig voor de machthebbers. 
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Er zijn veel ‘waarheden’ die op beweringen en veronderstellingen 

berusten en geen echte bewijsgrond bezitten.  Het peil van een cultuur 

kan men aflezen aan het waarheidsgehalte en waarheidsonderzoek wat 

men doet. De eis dat waarheid gefundeerd wordt geldt ook voor 

geloofswaarheden, dogma’s en belijdenissen.  Echte wetenschap zoekt 

naar bewijzen, terwijl geloofszaken meer op aannames berusten. 

Waarheid dient op zekerheid te rusten. Zekerheid is het onmisbare 

element in waarheidsvinding. Ook in de kunst moet het element 

zekerheid aanwezig zijn, anders bedriegt kunst de mensen. De moderne 

kunst mist in veel opzichten zekerheid en is niets-zeggend. 

 

Citaat: “De Natuur schept geen Kunst, dat kan de mens alleen. Kunst is 

ook niet het namaken en nabootsen van Natuur, maar Kunst is 

allereerst een zeer eigenaardige en bijzondere wijze van uiting geven 

aan wat een mensenhart beroert. Een weerspiegeling van de Natuur 

weliswaar, maar een weerspiegeling in een spiegel, die het eerst alles 

omzet en verwerkt, zodat er toch eigenlijk iets geheel nieuws wordt 

teruggekaatst. Ongewild heeft alle ware kunst stijl.  (J.C. Nachenius)” 

Er doen in samenlevingen ook veel beweringen de ronde die als 

waarheden zijn uitgesproken, maar die niets anders zijn dan ongegronde 

flauwekul. . Castellio stelde ten tijde van de Reformatie voor om achter 

veel leerstukken van de kerk een vraagteken te zetten. Dat werd hem niet 

in dank afgenomen. Hij was een Franse humanist die pleitte voor vrijheid 

van denken. In 1697 bracht Pierre Bayle een biografisch woordenboek 

uit waarin hij veel denkers beschrijft, en als hoofdboodschap, dat veel 

van wat wij als waarheid zien, in feite alleen maar opvattingen zijn, 

meningen of visies.  Geloofswaarheden zijn subtiel, daar zij zich niet 

laten binden aan wetenschappelijke waarheden, aangezien de fundering 

ervan geheel anders is dan die der wetenschap. Geloofswaarheden gaan 

terug op de kerkvaders, concilies, traditie, openbaring, leergezag en 

inspiratie. Religie voorziet dan ook in geheel andere behoeften, nl in de 

emotionele behoefte. Mensen zoeken geborgenheid, veiligheid en een 

zekere autoriteit boven zich.  Het gaat bij religie om sociale en morele 

gemeenschapszin.  Men kan godsdienstige mensen vergelijken met 
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vissen in het water.  Men moet ze niet uit de voor hen vertrouwde wateren 

hengelen en op het droge leggen.  Echte waarheid en feiten zijn voor hen 

van ondergeschikt belang. Kom dan ook niet met feiten aanzetten, want 

hun geestelijken zullen alle feiten belachelijk maken. Daarin zijn zij zeer 

bedreven. De primaten zijn nog apen die na een gevecht 

verzoeningsgezind elkaar omhelzen. Vooral streng orthodoxe religieuzen 

bekogelen elkaar liever met rotte tomaten en eieren. Het christelijke 

geloof zet soms mensen ertoe aan belijdenis te doen van een heel pakket 

aan mythen (‘waarheden’) zonder naar de feiten te vragen. Hun 

geestelijken zijn oost-indisch doof voor feiten en bewijzen die hen niet 

goed van pas komen.  Het ontbreken van bewijs, bewijst voor hen nog 

niet dat er iets aan hun geloof ontbreekt.   

Alles in de schepping is in beweging 
Bewegen wijst naar actie, naar leven. Rotatie is het beeld van verandering 

der vergankelijke dingen.  In een kunstwerk dat kan ronddraaien hebben 

wij de rotatie uitgebeeld, waarbij het op elke stand er een ander figuur te 

zien geeft. In het universum werken voor 

ons onzienlijke energien, die 

elektromagnetisch van aard zijn. Door deze 

krachten bewegen zich alle planeten, ja heel 

het universum,. Sommige planeten of 

manen ervan draaien linksom, anderen 

rechtsom. De aarde heeft meerdere 

draaibewegingen:     

De aarde draait dagelijks om een 

denkbeeldige as, iets minder dan eenmaal in 

de 24 uur. In Nederland leggen we dus 

dagelijks bijna 25000km af met een 

snelheid van meer dan 1000km/uur!  

 

De aarde draait jaarlijks om de zon in 365 dagen. Als we even voor de 

eenvoud aannemen dat de aardbaan een cirkel is, dan is de omtrek dus 

2π×149,6 miljoen km ≈ 940 miljoen km. Deze afstand wordt afgelegd in 

365,256dagen×24uur/dag≈8766uur. De baansnelheid is in dat geval dus 

ruim 107.200 km/uur! Dit is ongeveer 30 km per seconde (zie de tabel). 
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De aarde-as draait in 25.800 jaar door de dierenriem vanwege de scheve 

aardasstand van 23,5 graad, de precessie van de aarde genaamd. Dat geeft 

een tol-beweging te zien. 

De aardas wobbelt, dat noemt men een nutatie, vanwege de maan die 

zorgt voor een onregelmatigheid wanneer ze om de aarde draait. Ook is 

er nog een zogenaamde poolbeweging.  

 

 

 
 

Rotatie en precessie van de aarde (Citaat) 

De rotatie van de aarde is een belangrijk verschijnsel, zowel voor 

het dagelijks leven als voor het wetenschappelijk onderzoek van 
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onze planeet. De rotatie bepaalt natuurlijk in de eerste plaats de 

cyclus van dag en nacht, waarop onze tijdsindeling is gebaseerd. 

Het hele levensritme van mens, dier en plant wordt bepaald door 

de rotatie van de aarde om haar as, door de rotatie van de aarde om 

de zon (een jaar, seizoeneffecten) en door de rotatie van de maan 

om de aarde. Het is daarom begrijpelijk dat men de ruimtelijke 

bewegingen van de aarde nauwkeurig wil leren kennen. En dat 

blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. door G.L. Strang van Hees  

 

Alles roteert en beweegt 
Wij mensen zijn ook constant in beweging. Wij maken de bewegingen 

van de aarde fysiek en geestelijk emotioneel mee. Ons lichaam beweegt 

zich wanneer wij lopen, werken of stilzitten en slapen. In ons lichaam is 

het een drukte van belang, netals bij een mierenhoop of bijenkast. Denk 

maar aan celvernieuwing, spijsvertering, bloedsomloop, ademhaling, etc. 

Het onvergankelijke daarentegen lijkt vast, en is dat ook ten dele. Het 

onvergankelijke lijkt verheven boven de tijd doordat het een andere of 

hogere dimensie betreft. Wij mensen ontmoeten reeds in onze geest dat 

onvergankelijke, die hogere dimensie, dat wat boven de tijd uitstijgt. Wij 

vertonen dagelijks dat we deelnemen in dat boventijdelijke, namelijk bij 

ethische of godsdienstige ervaringen, of numismatische ogenblikken en 

bij het beleven van waarheden. Of bij iets dat ons diep raakt, waarbij het 

is alsof er geen tijd bestaat. Evenwel, alles dat beweegt is op de toekomst 

gericht, die wij vol vertrouwen tegemoet mogen zien wanneer wij ons 

houden aan hetgeen in Psal 15 geschreven staat. 

1 Een psalm van David. JHWH, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den 

berg Uwer heiligheid? 2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn 

hart de waarheid spreekt; 3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen 

kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste; 4 In wiens ogen de 

verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH vrezen; heeft hij gezworen 

tot zijn schade, evenwel verandert hij niet; 5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en 
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geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet 

wankelen in eeuwigheid. 

In het intellectuele en geestelijke leven van elk mens gaat het in 

hoofdzaak om twee zaken: 1. Om waarheid, (opr)echtheid. 2. Om leugen 

en onechtheid. De mens heeft een drang tot voortbestaan om in leven te 

blijven en in de levensbehoeften te voorzien.  Daartoe zoeken wij mensen 

geborgenheid, veiligheid en zekerheid. Een bedreiging hiervan boezemt 

angst en vrees in. Wij hebben zorg over ons lichaam om gezond te 

blijven, om op tijd te kunnen eten, drinken, werken en slapen. Wij willen 

ons voortplanten om de mensheid in stand te houden via het gezin. Wij 

zijn dus druk bezig, net als de mieren en bijen. 

Ook wij zijn in beweging geweest om de waarheid op te sporen en de 

leugen(s) aan het licht te brengen, te zien aan de mijlpaal van het getal 

1000. Dit is brochure no. 1000, waarvoor Gode dank, de krachten ons 

gegeven dit werk te mogen doen en voort te mogen zetten. 

Wij mogen dan ook vanuit het diepst van ons hart het mooie couplet uit 

het Wilhelmus nazeggen en zingen: 

Mijn schild en de betrouwe, etc. 

 

Zesde couplet 
Mijn Schilt ende betrouwen 

Sijt ghy, o Godt mijn Heer, 

Op u soo wil ick bouwen 

Verlaet mij nimmermeer: 

Dat ick doch vroom mach blijven 

V dienaer taller stondt, 

Die Tyranny verdrijven, 

Die my mijn hert doorwondt. 

 

God IS mét ons                                                                                            No.1000 

 

18 

 

 

 Psalm 46 : 4 

JHWH, de God der legerscharen, 

Is met ons, hoedt ons in gevaren; 

JHWH, de God van Jacobs zaad, 

Is ons een burcht, een toeverlaat. 

Komt, wilt op JHWH’s daden merken;  

Aanschouwt des Hoogsten grote 

werken:  

Zijn macht, die nooit te stuiten is, 

Maakt d' aarde tot een wildernis. 
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