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Immers wandelt de mens als in een beeld, zie de bijbeltekst:
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14 Wend U van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heenga, en
ik niet meer zij.

Psalm 39:1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester,
voor Jeduthun.
2 Ik zeide: Ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn
tong; ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de
goddeloze nog tegenover mij is.
3 Ik was verstomd door stilzwijgen, ik zweeg van het goede; maar
mijn smart werd verzwaard.
4 Mijn hart werd heet in mijn binnenste, een vuur ontbrandde in
mijn overdenking; toen sprak ik met mijn tong:
5 JHWH! maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner
dagen zij; dat ik wete, hoe vergankelijk ik zij.
6 Zie, Gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd
is als niets voor U; immers is een ieder mens, hoe vast hij staat,
enkel ijdelheid. Sela.
7 Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij
ijdellijk; men brengt bijeen, en men weet niet, wie het naar zich
nemen zal.
8 En nu, wat verwacht ik, o JHWH! Mijn hoop, die is op U.
9 Verlos mij van al mijn overtredingen; en stel mij niet tot een
smaad des dwazen.
10 Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt
het gedaan.
11 Neem Uw plage van op mij weg, ik ben bezweken van de
bestrijding Uwer hand.
12 Kastijdt Gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo
doet Gij zijn bevalligheid smelten als een mot; immers is een ieder
mens ijdelheid. Sela.
13 Hoor, JHWH! mijn gebed, en neem mijn geroep ter ore; zwijg
niet tot mijn tranen; want ik ben een vreemdeling bij U, een
bijwoner, gelijk al mijn vaders.

Beeld
Wat voor beeld kan dat zijn? Een droombeeld? Een waanbeeld? Of
een hologram? Inderdaad verkeren wij veelal in de waan dat alles
wat wij zien, voelen, ruiken, horen, smaken etc. voor ons de enige
werkelijkheid is.
Goed beschouwt leven wij in grote onzekerheid met betrekking tot
het leven dat wij hebben ontvangen. Wij weten geen minuut van te
voren hoe de volgende minuut eruit zal zien. Laat staan dat wij een
uur van te voren weten wat er zal plaatsvinden. Een dag, week of
jaar van te voren plannen maken is dan ook onderhavig aan
veranderingen die kunnen en zullen ook meestal wel plaatsvinden.
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Indien het dus vaststaat dat wij ons leven niet zeker zijn, maar wat
dat betreft in het onzekere leven, wordt aangeraden om er altijd
DV bij te zeggen of te denken, dat is Deo Volente, of; Zo JHWH
wil en wij leven. De levensgeest kan elk moment uit ons worden
weggenomen, en dan functioneert ons lichaam niet meer, maar
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raakt in een staat van verval. Dát nu is de werkelijkheid van ons
bestaan, waaraan wij –en 7 miljard mensen op deze aardehelemaal niets kunnen doen met al onze kennis en technieken.
Machteloos staan we bij een dode te staren naar diens levenloze
lichaam.
Zijn er voorbeelden van mensen die in hun dagelijks leven rekening
hielden met deze werkelijkheid en niet in een of ander waanbeeld
hun dagen op aarde doorbrachten? Jazeker, denk aan Abraham die
de ‘vader der gelovigen’ wordt genoemd. Een vader mag en moet
als voorbeeld kunnen dienen. Hoewel Abraham geen Bijbel of enig
boek bezat, hield hij zich evenwel aan al Gods geboden en
inzettingen.
Genesis 26: 5 Daarom dat Abraham Mijn stem gehoorzaam
geweest is, en heeft onderhouden Mijn bevel, Mijn geboden, Mijn
inzettingen en Mijn wetten.
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Hoe kwam Abraham aan de juiste informatie, zodat hij JHWH kon
gehoorzamen aan alle bevelen, geboden, wetten en inzettingen?
Abraham –zoals wij kunnen lezen in Het Boek des Oprechten- is
door een grote crisis gegaan toen hij in Ur der Chaldeën woonde,
dat is Babel. Babel, een stad met een stadsleven, waar de cultuur
door mensen wordt bepaald. In zo’n cultuur wordt niet nagedacht
over de onzekerheid van het leven. In een stad bruist het van leven,
drukte en vermaak. Daar geldt: Carpe Diem, dat is Pluk de dag,
geniet wat er te genieten is. Neem en proef de grote vrijheid, zoals
dat vandaag de dag nog in de steden is, met name de zeer grote
steden. De onnatuur of tegennatuur houdt de mensen af van de ware
natuur, het oorspronkelijke en de werkelijkheid. Wie in de stad en
in het stadsleven geen crisis meemaakt, blijft er hangen en zal in de
stadsroes zijn leven slijten. Dat is een droombeeld, een waanbeeld.
Een crisis is nodig om net als de verloren zoon te ontwaken, tot
zichzelf te komen. Een crisis is veelal een zegen, wat men achteraf
het beste kan zien.
Toen wij eens op een mooie najaarsdag in een stadspark in Arnhem
rondwandelden waren er veel mensen. Ze genoten echter niet van
de rust, de natuur, het mooie weer en de zingende vogels. Nee, ze
waren met hun zakcomputers aan het gamen, het Pokamonspel.
Van de 100 mensen waren er minstens 90 druk met hun
zakcomputer. Deze verslaving en andere verslavingen houden de
mensen af van de werkelijkheid van ons bestaan.
Wie echt wil nadenken over de kortstondigheid van ons leven, kan
op de onderstaande link klikken en lezen wat de Zuid Afrikaanse
predikant Tobie Muller erover zegt. Zelf is hij op 34 jarige leeftijd
gestorven aan een griep-epidemie. (Brochure 802)
http://www.pentahof.nl/Brochures/794-TobiMuller.pdf
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horen, ruiken, zien en voelen veel meer dan wij, althans andere
zaken die zij waarnemen. Wij stemmen ons als mens af op die
frequenties die we kunnen waarnemen, en buiten die ruimte nemen
wij niets fysiek waar. Maar er is veel meer, de spirituele wereld.

De wereld om ons heen is als een spiegelreflexie van onszelf. Dat
is de wet van weerkaatsing. In een polaire wereld waarin wij leven
hebben wij soms te maken met grote tot zeer grote tegenstellingen,
wat wij goed en kwaad noemen. Wij kunnen ervan uitgaan dat
onze Schepper de wereld en haar volheid zeer goed heeft
geschapen. Een Meesterwerk van harmonie en schoonheid!
Wij mensen zijn geneigd om onszelf tegen kwaad of negatieviteit
dat ons treft te verzetten. Wanneer wij niet beschikken over de
gave om al met negatieve los te laten, sluiten wij ons af van de
levensbron van rust en vrede, zelfs temidden van de stormen. Wij
denken dat alles wat wij zien met onze ogen de enige ware
werkelijkheid is, die we weliswaar nooit helemaal kunnen
bevatten. Wat wij zien is meer waan dan werkelijkheid. Wij zijn
beperkt en zien slechts delen van het geheel, of kijken naar de
achterzijde van een borduurwerk. Wij leven in en op energie, dat
zijn trillingen, frequenties, en daarop stemmen wij ons af. Bepaalde
frequenties kunnen wij niet horen of waarnemen. Sommige dieren
7

AL het zichtbare is ontstaan aan het voor ons onzichtbare
gedachtenproces van onze Schepper. Dat denkproces leidde
uiteindelijk tot materie, materialisatie en verwezenlijking van
gedachten. Wanneer wij iets gaan maken, denken we er ook eerst
over na hoe we het zullen aanpakken. Van onzichtbare gedachten
naar materie is in feite een terugval, een gestolte vorm van licht,
een afkoeling, wat men kan aanduiden als een ‘dood’. In de 3Ddimensie waarin wij leven wordt die ‘dood’ gesymboliseerd door
de getallen 9 en 11. De materiële wereld lijkt voor ons oog echt te
zijn, tastbaar, maar is dat niet. Alles wat wij zien en zijn is een
illusie, een hologram, een waanbeeld of fata morgana. De materie
is niet vol, en in die zin als afgekoeld geesteslicht ‘dood’. Een
atoom is voor 99,99% leeg van binnen. De moderne
kwantumfysica bevestigt deze stelling.
De Nefilim of gevallen engelen uit Genesis 6 zijn ook denkende
wezens. Zij doen zich voor als zijnde het uitverkoren volk van God.
Vraag is welke god? Zij willen elk aspect in deze illusionaire
8
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wereld controleren, zodat hen niets ontglippen kan wat bedreigend
voor hen is. Het waren oudtijds de regerende bloedlijnen van het
oude Babylon en Egypte. Daaruit zijn de koningslijnen en
presidentslijnen van vandaag de dag voortgekomen. Zij aanbaden
hun god die bloedoffers van hen vroeg om zijn energie te verhogen.
Hun god is Lucifer, het grote licht. Zij houden ons als mensheid in
hun greep door middel van angst, oorlogen, crisis, etc.
De getallen 9 en 11
Het driedimensionale kan men aangeven door 3x 1, dus 111, of te
wel lengte x breedte x hoogte. De driehoek en tetraëder bevat het
getal 3. En 3 x 3 zijden = 9, het getal van de terugval, of het hoogste
getal van enkelvoud, daarna komt 10, dat twee cijfers zijn. En 11
is symbool van de afgekoelde materie. De getallen 9/11 wijzen naar
een drama, bv. zoals men dat af liet spelen in New York en
Washington op 11 september 2001.
De manifestatie van materie is bereikt door de liefde van de
Schepper in Zijn denken om van Zijn Licht af te nemen en dat de
laten ‘sterven’ afkoelen tot materie. Alle gedachtenprocessen in de
karakteristieken ervan zijn vannature geometrisch en
mathematisch. Dat is een scheppingsgegeven. Om die reden
hebben de symbolen die in verband worden gebracht met het
Goddelijke denken geometrische vormen. Dat zijn de zogenaamde
Platonische ruimtelijke lichamen, nl de bol, de tetraëder, en kubus,
de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder.
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De klok om de tijd te meten als cirkel berust ook op een waanbeeld.
De cirkel is in 360 graden verdeeld. Twaalf uren is 360:12 = 30.
Het getal 12 is regelmatig gebruikt om de volheid van iets aan te
geven. De Zodiac telt 12 tekens. De zonen van Jakob 12 in getal,
etc. Wij zijn aan getallen gebonden. Wanneer er geen getallen
zouden zijn, zou er geen 3D-vorm kunnen verschijnen en bestaan.
De kwantumfysica heeft de wereld van de wetenschap op zijn kop
gezet door aan te tonen dat in de wereld van de kleinste deeltjes
van de materie geheel andere natuurwetten gaan gelden dan de tot
nu toe algemeen aanvaarde natuurwetten. Zie brochure 675.

Onzekerheid en crisis
De kosmos waarin wij geplaatst zijn kent opkomen, bloei en weer
terugval. Dat is een crisissituatie, een omvorming, een overgang
van oud naar nieuw, een transitie. Omvormen deden de oude
metalurgen reeds die probeerden uit lagere metaalsoorten hogere te
maken, zoals men probeerde uit lood door middel van verhitting en
toevoegingen goud te bereiden. Goud werd zelfs in oud-Egypte
reeds omgevormd door zeer hoge verhitting tot ormuz,
witgoudpoeder dat men kon eten.
Een mens laat zich echter maar moeilijk omvormen. Eenmaal in
een traditie gevormd en opgevoed, laat zich dit niet gemakkelijk tot
iets anders omvormen. Karakters omvormen is bijna onmogelijk,
of een werk dat men beter kan laten. Bijschaven gaat soms nog wel,
maar veranderen niet. Een mol kan men het graven en wroeten in
de aarde ook niet afleren. Een koe legt geen eieren, en men kan een
kip niet omvormen zodat deze melk gaat produceren. Vogels kan
10
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men het vliegen niet afleren, maar ze wel leewieken om het vliegen
te belemmeren. De aard van het beestje kunnen we niet veranderen.
In de Bijbel staat dat een luipaard zijn vlekken niet kan veranderen,
en de kwade mensen
Jeremia 13: 23 Zal ook een Moorman zijn huid veranderen? of een
luipaard zijn vlekken? Zo zult gijlieden ook kunnen goed doen, die
geleerd zijt kwaad te doen.

Mattheus 12:33 Of maakt den boom goed en zijn vrucht goed; of
maakt den boom kwaad en zijn vrucht kwaad; want uit de vrucht
wordt de boom gekend.
34 Gij adderengebroedsels! hoe kunt gij goede dingen spreken,
daar gij boos zijt? want uit den overvloed des harten spreekt de
mond.
35 De goede mens brengt goede dingen voort uit den goede schat
des harten, en de boze mens brengt boze dingen voort uit den boze
schat.
36 Maar Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, hetwelk de mensen
zullen gesproken hebben, zij van hetzelve zullen rekenschap geven
in den dag des oordeels.
37 Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en uit
uw woorden zult gij veroordeeld worden.
Het omvormingsproces van ruwe materialen tot mooie bruikbare
spullen is o,.a. te zien in het produceren van glas. In een glasblazerij
te Leerdam kan men zien hoe zilverzand gemengd met soda en kalk
verhit wordt tot ongeveer 1500 graden Celsius zodat het smelt. Uit
die gesmolten brei neemt men met een blaasstok een hoeveelheid
gesmolten brei op, die men al rollend omvormd tot een mooi en
nuttig glaswerk. Daarna moet het heel langzaam afkoelen om
scheuren te voorkomen. In de Bijbel wordt de smeltkroes ook
aangehaald, zie:
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1.Psalmen 12
[..] een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal. [..]
2.Spreuken 17
[..] delen. De smeltkroes is voor [..]

3.Spreuken 27
[..] verzadigd. De smeltkroes is voor [..]
4.Jesaja 48
10 Ziet, Ik heb u gelouterd, doch niet als zilver, Ik heb u gekeurd
in den smeltkroes der ellende. 11 Om Mijnentwil, om Mijnentwil
zal Ik het doen, want hoe zou Hij ontheiligd worden? en Ik zal Mijn
eer aan geen ander geven. 12 Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israël,
Mijn geroepene! Ik ben Dezelfde; Ik ben de Eerste, ook ben Ik de
Laatste. 13 Ook heeft Mijn hand de aarde gegrond, en Mijn
rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten; wanneer
Ik ze roep, staan zij daar te zamen.

https://www.youtube.com/watch?v=YzWcB80AGww
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Citaat:
Zo onzeker het voor het glas is wat ervan gemaakt zal worden, zo
onzeker is ons bestaan enerzijds van wat het leven ons brengt.
Echter kunnen wijzelf veel onheil of geluk over ons halen door ons
doen en laten. Een mens kan zichzelf ongelukkig denken, of in het
ongeluk storten door foute handelingen. Andersom kan een mens
zich ook gelukkig maken door goed te doen. Er is soms een crisis
nodig om ons van slechte wegen af te brengen, nieuw inzicht te
verkrijgen en de goede keuzen te maken die tot welzijn leiden. We
kunnen uit de gelijkenis van de verloren zoon leren hoe een
diepgaande crisis hem veranderde van slecht naar goed. In het
vuur wordt het ijzer smeedbaar tot wat de smid beoogt ervan te
maken.

Over het algemeen wordt aangenomen dat er een eindigheid aan materie is. Ik
heb geen behoefte om daar iets aan toe te voegen of daarop af te dingen.
Het is Vilenkin die het probleem van wetenschappers met de oneindigheid
aanroert. Om die obstruction te vangen, dat onbegrijpelijke, dat onacceptabele,
ook: dat onbereikbare, heeft hij er zelf, met Borde en Guth een theorema voor
opgesteld. Dit leidt onder meer tot de gedachte, Vrolijk constateert hij dat in
discussies over God … met aan de ene kant Dawkins Dennet Krauss, en aan de
andere kant die vermaledijde gelovigen die groot ongeloof vertonen als ze
verteld wordt dat de ander gelooft dat geloven geen zin heeft … dat in die
discussies door beide partijen zijn theorema als bewijs wordt aangehaald, zowel
voor
het
bestaan,
als
voor
het
niet
bestaan
van
God.
Maar, alhoewel er dus een theorema is dat naar hem is vernoemd, dat hem
veel/alles vertelt over de mogelijkheid van een past-eternal universe, besluit hij
aan het eind met: The answer to the question: “Did the universe have a
beginning?” is: “It probably did. We have no viable models of an eternal
universe.”
Om dan zijn theorema op de mestvaalt te dumpen met de uitsmijter: What exactly
this means … we have no way to begin to address this mystery.
Ik geloof de wetenschap op haar woord dat de objecten in het universum steeds
verder van elkaar af komen te staan – het zogenaamde uitdijen.
Of dat betekent dat er ook een inkrimpende beweging moet zijn, weet ik niet –
maar de idee van een big bang houdt dat wel voor mogelijk.
Voor mij is het universum dynamisch, zie nova’s en andere fenomenen. Betekent
dat dat die dynamiek tot een cyclisch universum leidt? Dat weet ik niet. Als het
antwoord nee is heeft het geen zin om er verder over na te denken, ik denk dat
ik dan Vilenkin mag parafraseren: a non-cycling universe would make it
unnecessary
to
ask
how
the
dynamics
work.
Ik hou het daarom op drie bespreekbare modellen.
a) Opeenvolgende big bangs
De materie is ingekrompen tot een vervuilde ijsklomp. De materie spat
uit elkaar. Wij nemen een uitdijend universum waar. Op enig moment
is de boel zover uiteen gedreven dat de expanderende krachten hun
greep op de materie kwijt raken, en dat imploderende krachten de
overhand krijgen. En na verloop van aeons en aeons zijn we weer terug
bij
die
vervuilde
ijsklomp.
Dat betekent dat we oneindig veel big bangs achter ons hebben, en dat
er
nog
oneindig
veel
big
bangs
zullen
volgen.
Sean Carroll gaat er over fantaseren. Dat lijkt me zinloos. De big bang

13

14

De Onzekerheid van ons leven

No.1071

laat in ieder geval geen sporen na van de tijd voor de big bang.
Desalniettemin, evolutionair gesproken mag je je wel afvragen: draagt
die ijsklomp geheugen in zich. Voor mij is dat geen vraag, ik ben
daarvan overtuigd. Ik betwijfel alleen of we daar als wetenschapper ooit
wat mee zullen kunnen.
b) De trekharmonica.
Eigenlijk hetzelfde als onder a), behalve dan dat de catastrofe van de big bang
niet plaats vindt. Een zekere kracht maakt dat de objecten uit elkaar drijven. Op
enig moment verliest die kracht haar greep op de objecten, en wordt de dynamiek
overgenomen door samentrekkende krachten. Totdat de boel te dicht bij elkaar
komt en dan gaat het afstoten weer werken.
c) Het artikel in Harper’s bracht mij op een derde mogelijkheid: er ontstaan her
en der local big bangs.
De objecten hebben een natuurlijke neiging om uit elkaar te drijven. Er zijn geen
tegenkrachten die dat overnemen. Maar, de ruimte die er tussen die objecten
ontstaat krijgt het karakter van oneindigheid, en maakt dan plaats voor een
subatomic particle die die ruimte opvult met een deeluniversum. De vraag is
uiteraard of dat subatomic particle, dat uiteraard zelf zijn tijd bepaalt om uiteen
te spatten, moet wachten tot er ruimte genoeg is, maar je kunt je voorstellen dat
andere wetten er zorg voor dragen dat zo’n kwantumsprong pas mogelijk wordt
als de krachten van naburige objecten hun grip op die ruimte hebben verloren.
Je kunt over deze zaken volgens mij alleen maar in metafysische zin praten. De
dynamiek van het universum laat zien dat implosies en explosies met een grote
mate van waarschijnlijkheid zullen gebeuren, misschien wel aan de orde van de
dag zijn. Maar, het feit dat wij expansie waarnemen geeft geen enkele garantie
voor inkrimping. We weten ook dat het universum van wetten aan elkaar hangt.
Toch wijst de wetenschapper Vilenkin een cyclische gang van zaken af.
Een niet cyclische gang zou wijzen op mogelijkheid c): een lege ruimte wordt
opgevuld met een deeluniversum, ontstaan vanuit een subatomic particle. Maar,
dat zou in strijd zijn met de aanname dat er een eindigheid aan materie is. De
materie moet in de achter ons liggende eeuwigheid op zijn minst ontelbaar zijn
gemaakt vanuit subatomic particles, wat ongeveer hetzelfde is als oneindig.
De combinatie a) en b) is wel een interessante. Marleen schreef in facebook
onder mijn signaal: ik hoop dat die harmonicaspeler wel doorgaat met spelen.
Wel, dat is niet zo interessant. Als de accordeonist zijn instrument uit de kast
pakt begint voor ons de big bang. Tijdens het spelen zien we de herhaalde
fenomenen van uitzetting en inkrimping. En als de muzikant het instrument weer
opbergt is dat de big bang van het in elkaar ploffen van het geheel, en begint het
grote donkere wachten op de volgende big bang. Uiteraard merken wij er niks
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van als de accordeonist ophoudt. Dat opbergen van de accordeon is voor ons een
kwestie van biljoenen jaren.
Het beeld van die accordeonist maakt voor mij de begrippen oneindig groot en
oneindig klein ook geloofwaardige concepten. Er is een accordeonspeler die op
die manier ons universum zit te bestieren. Dat is een verschrikkelijk grote man
– God wellicht? – die met de aanduiding “reus” niet adequaat omschreven is.
Maar wij hebben ook allemaal wel eens Als de klok van Arnemuiden
gezongen, als er een trekharmonica in de buurt was. Die trekharmonica was op
zich ook weer een universum, bestierd door de bespeler, waar binnenin mensjes
wonen, zo klein, dat de benaming “dwerg” geen adequate omschrijving zou zijn.
Eén ding is eigenlijk wel beangstigend … en vooral ontmoedigend.
Carroll laat zijn gedachten de vrije loop en veronderstelt dat het na-big-bangse
universum geen mirror image zal zijn van het voor-big-bangse universum.
Unavoidable random fluctuations zegt hij dan. Dat ie daar niks over kan zeggen
is één ding dat heel erg vast staat. Maar stel je nu eens voor dat die vervuilde
sneeuwklomp geheugen heeft, aan alles wat er tussen de vorige big bang en de
“stilstaande” situatie nu is gebeurd. Als je dan weet dat de boel zich keurig
gedraagt naar wetten, moet je rekening houden met de mogelijkheid dat alles
zich herhaalt. Een deterministische visie die jullie vertelt dat ik deze tekst al vele
malen heb geschreven, en nog vele malen zal herhalen, en die mij vertelt dat ik
die
toch
iedere
keer
weer
moet
intikken.
Eigenlijk zonde van de tijd, hoeveel er daar dan ook van moge zijn. Daar moet
nou eens een save-functie voor gemaakt worden.
Ik hou het maar op big bangs, en op schone ijsklompen met onbezoedeld
geheugen, zodat ik naast mijn lief onder dat steentje ga liggen wachten tot we
weer aan de beurt zijn. (einde citaat)

PANIEKSTOORNIS ALS HEL (Peter den Haring)
Tenminste, vernietigen? Nee, niets uit de schepping kan vernietigd
worden, ook archetypische reuzen zijn recyclebaar. Daarom zijn er
ter loutering diverse ‘hellen’ ontwikkeld. Mensen met een
paniekstoornis kunnen er over mee praten. Ze hebben dan extreme
angsten voor dingen die hun ooit zijn overkomen. Ze kunnen via
de simpele herinnering daaraan het vroegere, afgrijselijk ontikkende proces opnieuw activeren. Je raakt jezelf kwijt, je ziel is
diep verstoord, je wezen blijft om zich heen slaan, destructief en
zelfdestructief. En als je je dat even voorstelt als een collectief
gebeuren, dan zie je direct dat een bepaald deel van de aarde als
16
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psychische en fysieke hel voor miljoenen functioneert. Syrië,
Libië, Gaza, de Goelag-archipel, Noord-Koreaanse kampen,
Amerikaanse gevangenissen, Congo, noem ze maar op. De mens
leeft wat dat betreft in een schijnbeschaving.
Globalisering
De wereld is een dorp aan het worden. Zoals men oudtijds zocht
naar zekerheid om in leven te kunnen blijven door samen te
klonteren in een dorp of stad, zo zoekt de moderne mens het in
globalisering. Was de landbouw en voedselvoorziening
eeuwenlang meer op zelfvoorziening van een land of volk gericht,
…. In de laatste 50 jaar kwam de kolonisatie ervan opgang, zodat
de wereld momenteel één groot dorp is en ons voedsel overal
vandaan komt. Dat vergt transport en veel energie met vervuiling.
We eten kiwies uit Nieuw Zeeland, druiven uit Italië, appels uit
Chili, rijst uit Indonesië, etc. Wij
hebben uitbuiting van de aarde tot de
basis gemaakt van ons economisch
stelsel.
Wij zochten naar zekerheid, maar dan
meer voor onszelf dan voor onze
naasten en verren. Het ongeremde
jagen naar winst heeft ons de grote
kansen ontnomen om de aarde tot een
paradijs te maken. De rijken worden
steeds rijker, en de armen worden niet
overeind
geholpen.
Voor
de
investeerders en groothandelaren is
etenswaar
tot
handelsobject
geworden. Aan dit systeem ontbreekt
alle liefde en barmhartigheid. Onze verbinding met andere landen
kan heel heilzaam zijn, maar niet op basis van uitbuiting en
vermenging.
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Wanneer wij het boek van Bellamy lezen hoe het wel kan, hoe het
anders kan, en hoe het alleen maar natuurwetmatig goed kan gaan,
en dat in de praktijk wordt gebracht, zal de wereld spoedig de weg
naar het paradijs gevonden hebben.

Zekerheden van overheden en instellingen
Er zijn diverse zekerheidstelsels opgericht door de eeuwen heen.
Dit om de mensen een stukje sociale en economische zekerheid te
geven. Het blijft echter menselijk werk waarvan wij afhankelijk
blijven. Dat stelt dikwijls teleur. JHWH wil dat wij ons vertrouwen
geheel en al op Hem stellen. Dan schenkt hij ons het vertrouwen
met een goede uitkomst .
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Psalm 56:4 berijmd: Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.

Bijbelse zekerheid
Het leven is een ‘damp’: vluchtig, ongrijpbaar
Jakobus 4:14 Gij, die niet weet, wat morgen geschieden zal, want
hoedanig is uw leven? Want het is een damp, die voor een weinig
tijds gezien wordt, en daarna verdwijnt.
15 In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien het JHWH wil, en wij
leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.
Psalm 144:3 O JHWH! wat is de mens, dat Gij hem kent, het kind
des mensen, dat Gij het acht?
4 De mens is der ijdelheid gelijk; zijn dagen zijn als een
voorbijgaande schaduw.
Job: Ik weet mijn Verlosser leeft
Job 17:25 25 Want ik weet: mijn

Vers 6
Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';
Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
Gij hebt mijn smart verdreven;
Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;
'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;
Zo word' Zijn lof vergroot
Psalm 42:Vers 5
Maar JHWH zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Verlosser leeft, en Hij zal de

laatste over het stof opstaan;
Ps 139: 14 Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze
wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet
het mijn ziel zeer wel.

Rom.8:

38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven,
noch
engelen,
noch
overheden,
noch
machten,
noch
tegenwoordige, noch toekomende dingen, etc.
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