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Inleiding
In ons overwegend christelijk Nederland zijn wij opgegroeid met de
Bijbel, met de Psalmen, Gezangen, geestelijke liederen, etc. Ook zijn we
opgegroeid met volksverhalen, sprookjes, legendes, mythen en de
vaderlandse geschiedenis. Op de christelijke scholen, in de kerken, op
verenigingen en in talrijke overige bijeenkomsten zijn wij vertrouwd
geraakt met alles wat onze ouders, voorgangers, onderwijzers en
bekenden ons naar hun beste weten hebben overgeleverd. Wij namen dat
meestal voor waar aan. Al te nieuwsgierige vragen werden afgedaan met
antwoorden waarmee wij niet echt veel
wijzer werden. Wij geloofden in
Sinterklaas als de goedheilig man, die op
zijn witte ros over de daken heen reed.
Zijn knechten als zwarte Pieten kropen
door de schoorstenen stiekum naar
beneden en legden cadootjes in onze
schoenen of klompen die we bij de haard
hadden gezet.
Sommige verhalen werden we vrolijk van, maar andere verhalen
boezemden ons angst en vrees in. Wat er nu wel of niet waar was van alle
verhalen en informatie die wij ingegoten kregen konden we nog niet goed
onderscheiden. Wij staan in tradities die een enorme kracht op ons
uitoefenen. Daardoor zijn er lasten op onze ruggen/schouders gebonden
die er soms nooit meer afgaan. Wat wij in onze jonge jaren ingeprent
krijgen heeft dikwijls een levenslange invloed. Het is allen die ons kennis
bijbrachten niet kwalijk te nemen wanneer zij ter goeder trouw of uit
onwetendheid dat hebben gedaan. Soms is het heel goed om aan oude
vertrouwde waarheden vast te houden. Wanneer echter blijkt dat die
‘waarheden’ onjuistheden bevatten, zou je verwachten dat iedereen
verheugd zou reageren wanneer wij die fouten zouden aantonen. Niet
dus. Nieuwe ontdekkingen van fouten worden veelal tegengesproken. Er
moet soms een hele hoge prijs worden betaald voor de juiste inzichten.
Dat blijkt uit de geschiedenis. Denk aan Copernicus, Bruno, Galileï,
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Servet en Johannus Hus e.a.. Wij laten niet zo heel gemakkelijk de oude
vertrouwde ‘waarheden’ los. Dat vergt soms veel tijd en geduld. Soms
lukt het nooit en worden we verketterd.

In de wedstrijd van de christelijke theologie van haar keus tussen de
hemel en de aarde, wint de bijbel het van ze. De bijbel kiest voor de aarde,
wel te verstaan een vernieuwde aarde.
Psalm 25:9 ….En zijn God-geheiligd zaad, zal ’t gezegend aardrijk
erven.
In het gezinsblad Terdege van 20 september 2017 gaat ds. C.G.
Vreugdenhil in op vragen rond de hemel en de nieuwe aarde. Volgens
hem is er sprake van een blinde vlek omtrent deze vraagstelling over de
hemel en de nieuwe aarde, ook onder veel predikanten. Reformatorische
christenen hebben volgens hem een vaag begrip over de hemel. Zijn
dochtertje is jong gestorven en is volgens hem reeds in de hemel. De
hemel ziet hij als een wachtlokaal voor de gestorven gelovigen tot aan de
wederkomst. Voor de gestorven heiligen is er in de hemel nog
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onvolkomenheid. Ze missen nog hun lichamen. Ze eren er God en zingen
Zijn lof, maar niet met hun stembanden ………vv
De nieuwe aarde, zie brochure 673, 685 en 800
Wat zegt de bijbel over de hemel en de nieuwe aarde?

De Aarde wint het van de Hemel
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Griekse denkwereld. De mens IS een levende ziel, een eenheid
(hardware én software). De levensgeest (software) is ons gegeven
en die keert weder tot God. Zonder lichamelijke functies
(hardware) kan de levensgeest toch niet weten, kennen, God
aanschouwen en denken, zie Job 17:16.

Jezus zegt dat er niemand ten hemel is gevaren, dan degene die eruit
nedergedaald is., zie : …..Johannes 3:
13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den hemel
nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen, Die in den hemel is.

Toen professor Jan Hoek (RD 11-09-2017) het bericht las van het
overlijden van professor H.M. Kuitert, ging er door hem heen dat
daarmee in de geschiedenis van de theologen in ons land een
periode afgesloten is. In die periode werd rigoureus afgerekend
met het overgeleverde erfgoed, etc. Professor Hoek dacht
vervolgens: “Nu heeft ook Harry Kuitert God ontmoet en weet hij
dat hij in zijn leven steeds meer is gaan betwijfelen en
ontkennen”. Van Kuitert kon Hoek echter wel leren of we
werkelijk geloven wat we zéggen te geloven. Hierbij dan de
heikele geloofsvraag aan Hoek of hij werkelijk gelooft dat een
dode nog iets kan weten en God kan ontmoeten? Is Hoek het
eens met wat in Prediker 9:5 staat, dat de doden niets weten. Of
wist de opgewekte Lazarus iets te vertellen over zijn tijdelijke
doodsslaap? Is Lazarus in de hel –als daarmee bedoelt zou zijn
een vuurpoel in de aarde- of in de hemel geweest? Indien hij in de
hel was geweest, zou hij opgelucht zijn om nog op aarde te
vertoeven en iedereen opgeroepen hebben tot bekering. Indien
Lazarus in de hemel was geweest, had hij niet langer op aarde
willen leven en had iedereen verteld over zijn Godsontmoeting.
Niets van dat al. De twee- en driedeling van de mens stamt uit de
5

Geen van alle van de dood opgewekte personen in de Bijbel vertelt ook
maar één woord over hun status en doodservaringen. Opvallend !
In het RD 18-09-2017 geeft drs. G. v.d. Brink zijn visie over de hemel
weer. In de hemel bevinden zich volgens hem alle gestorven gelovigen
tot op de wederopstanding. Ze zijn nog geesten, omdat ze nog geen
verheerlijkt lichaam hebben ontvangen. De opstanding van het lichaam
en de nieuwe aarde liggen nog in het verschiet. Straks na het laatste
oordeel zal de hemel naar de aarde afdalen. Dan zal God in al Zijn
heerlijkheid op de aarde wonen, zoals Hij in de hemel woont.
Er rijzen toch wel wat vragen bij deze uitleg. Is er ooit een
ooggetuigenverslag van slechts één persoon die in de hemel is geweest
en daar gestorven gelovigen geesten heeft gezien? Lazarus zou ons een
antwoord op deze vraag moeten geven, maar hij zwijgt in alle talen. Hij
moet uit ervaring weten hoe de hemel, en of hoe de hel eruit zien in
werkelijkheid. En hoe moeten wij het ons voorstellen dat de hemel naar
de aarde zal afdalen na een laatste oordeel? EN hoe zal God op de aarde
6
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wonen, daar de hemel zelfs te klein voor Hem is? Zie …. En welke reis
gaan de gelovigen in de hemel maken naar de vernieuwde aarde?
Kunnen geesten los van een fysiek lichaam bewustzijn bezitten en
zintuigen gebruiken? .
Psalm 37 over de nieuwe aarde…… 9 Want de boosdoeners zullen
uitgeroeid worden, maar die JHWH verwachten, die zullen de aarde
erfelijk bezitten.
10 Vau. En nog een weinig, en de goddeloze zal er niet zijn; en gij zult
acht nemen op zijn plaats, maar hij zal er niet wezen.
11 De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en
zich verlustigen over groten vrede.
Ook de vraag, of God Zelf zonden kan vergeven zónder bemiddeling van
iemand, willen wij stellen. Zie: Ps.44:5, 51:1,4.5,9, Jeremia 6 of 7
Exodus 34: 6 Als nu JHWH voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij:
JHWH, El, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van
weldadigheid en waarheid.
7 Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de
ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige
geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen
aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid.
Psalm 103:
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;
Jesaja 55: 6 Zoekt JHWH, terwijl Hij te vinden
is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.
7 De goddeloze verlate zijn weg, en de
ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere
zich tot JHWH, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen,
en tot onzen God, want Hij vergeeft
menigvuldiglijk.
7
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Mattheus 6: 14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo
zal uw hemelse Vader ook u vergeven.
Het is duidelijk dat JHWH Zelf de zonden vergeeft, niet om enige
verdienste van onszelf of van een ander, danwel Zijn Zoon. Genade =
zonder verdienste
De ziel
Het woordje ‘ziel’ heeft voor veel verwarring gezorgd. De mens zou een
onstoffelijke element in zich hebben, dat velen de naam ziel hebben
gegeven. Anderen bedoelen weer wat anders ermee. De mens heeft geen
ziel, maar is een ziel, een levende ziel. Er bestaan ook dode zielen, zie:
Ezechiel 18:
4 Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel
des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven.
De ziel of mens is sterfelijk, vergankelijk. Wij bezitten als ziel of mens
een levensgeest. Daardoor leven wij, maar dat is niet de ziel. De ziel is
de complete mens. De uitdrukking ziel en lichaam doelt op de totaliteit.
Wij gebruiken het om de geheelheid van iets aan te geven. Wanneer een
schip vergaat zeggen wij: het schip verging met man en muis. Dat wil
niet zeggen dat er maar 1 man en 1 muis aan boord was van dat schip.
De ziel die zondigt zal sterven, ergo, de ziel kan doodgaan. Het woord
ziel heeft betrekking op soul, sol, dat is zon, lichtbron. Elk atoom heeft
een lichtbron en elke cel van ons lichaam eveneens. Ons lichaam heeft
daarvan een uitstraling, een aura, een electromagnetisch veld, als
éénheid. De aura is dus ook niet de ziel

De gelijkenis van de rijke man en arme Lazarus in Lukas 16:
19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn
lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig.
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20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort
vol zweren;
21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des
rijken vielen; maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.
22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd
in den schoot van Abraham.
23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief,
zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat
hij het uiterste zijns vingers in het water dope,
en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in
deze vlam.
25 Maar Abraham zeide: Kind, gedenk, dat gij
uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus
desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost,
en gij lijdt smarten.
26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is
een grote klove gevestigd, zodat degenen, die
van hier tot u willen overgaan, niet zouden
kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons
overkomen.
27 En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem
zendt tot mijns vaders huis;
28 Want ik heb vijf broeders; dat hij hun dit
betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.
29 Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.
30 En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen
heenging, zij zouden zich bekeren.
31 Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo
zullen zij ook, al waren het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten
gezeggen.
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schoot hebben om al die Lazarussen te kunnen bergen. De rijke man
schijnt als gestorvene in een hel nog ogen te hebben, en over dorst wordt
gesproken, dus fysieke zaken die voor een dode onmogelijk zijn. Lazarus
zou zelfs nog vingers hebben, hoewel hij ook gestorven was. De rijke
man was ook nog bezorgd over zijn broers, dus schijnt hij als dode toch
nog over bewustzijn te kunnen beschikken. Vreemd, maar wellicht
mogelijk in het hiernamaals. Kortom, deze gelijkenis heeft voor zeer veel
onjuiste uitleg gezorgd, met bittere gevolgen voor velen. De clerus heeft
deze gelijkenis gretig gekoesterd, om daarmee hun goedgelovige
hoorders de schrik der hel voor te houden.
Wie vergeeft ons onze overtredingen?
Wanneer God de Almachtige is, zoals alle Gereformeerden erkennen,
bezit Hij dan niet de macht om Zelf de zonden te vergeven zonder een
bloedige moord op Zijn Zoon te eisen? Kan Hij zonder Jezus niet
vergeven? Zie onderstaand verslag van ds. Mr. Ed van der Kaaij:

In een gelijkenis gaan niet alle zaken letterlijk op. Het zijn vaak
woordspelingen die een ander doel beogen. Deze gelijkenis is sterk onder
rabbijnse invloed tot stand gekomen. Immers de rabbijnen leerden een
dergelijke hel- en hemeltoestand. Daarbij dragen engelen de gestorvene
(figuurlijk) in de schoot van Abraham. Abraham mag dan wel een grote

Uitgangspunt evangelie: godenzoon 21 september 2017
Door edwardvanderkaaij
[Allereerst een hartelijk welkom aan degenen die zich naar aanleiding
van het artikel in de Provinciaal Zeeuwse Courant hebben aangemeld
voor deze blog. Iedere woensdag plaats ik een nieuwe bijdrage. De blog
mag onbeperkt met anderen worden gedeeld]
Al met al is het dus mogelijk (om niet te zeggen waarschijnlijk) dat het
joodse geloof in een goddelijk kind, geboren uit een maagd het
uitgangspunt is, van de mensen van de weg, de binnen het jodendom
beginnende christelijke kerk. Dat geloof hebben zij van geen vreemde!
Het is verwant aan de opvattingen van Philo van Alexandrië, die van 20
v.Chr. – 45 n.Chr leefde. Halfgoden zijn geen historische figuren. Dat
Paulus het nergens over een historische Jezus heeft past in dit beeld. Hij
ziet een in de tijd vóór alle tijden gekruisigde Christus Jezus figuur voor
zich, die met zijn bloed verzoening bewerkstelligt. Niet historisch lezen!
Doe je dat toch dan krijg je een hele rare God die de Middeleeuwse
opvatting huldigt dat als de balans verstoord is, dit met bloed in
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evenwicht moet worden gebracht. Alsof God niet zou kunnen vergeven!
Rare jongen, zo’n God en vooral niet joods, want geheel en al in strijd
met Psalm 103 en de boodschap van het verhaal van Jona.
Dat joden toestaan dat een door hen bewonderde historische figuur
vergoddelijk wordt door heidense nieuwkomers , is zó onwaarschijnlijk,
dat je met bewijzen moet komen om dat te onderbouwen. Omgekeerd:
een vanaf het begin mythische godenzoon kan wél. De wereld wemelde
ervan, dus waarom niet ook bij joden? We zien hem in Israël vóór de tijd
van koning Josia; verder ook bij Philo en Paulus). Dat deze in de mythe
gehistoriseerd wordt is voor de hand liggend. Zo wordt de mythe dichtbij
onze werkelijkheid gebracht. Zoals in het onderwijs de stelregel is dat je
moet uitgaan van de beginsituatie van de leerling.

Wie onbevangen het evangelie leest over de wonderen verrichtende
godenzoon die sterft en opstaat uit de doden en thuis is in mythen, zal het
eerder als mythe lezen dan als geschiedenis. Het oudste evangelie,
Marcus, opent dan ook met de mededeling dat het beginsel van het
evangelie de goddelijkheid van Jezus Christus is. maar ja, het evangelie
onbevangen lezen, wie kan dat? En onbevangen Paulus lezen zonder een
historische Jezus in het hoofd, kan ook (vrijwel) niemand, ik heb er zelf
moeite mee, dus weet wel hoe die koe geen haas vangt.
We moeten het hebben van mensen die wetenschappelijk denken zonder
dat het geloof hen in de weg zit. Hoogleraren als Lietaert Peerbolte (vanaf
artikel 45 in deze Blog) en een theoloog als Gert Knepper (zie artikel 34)
11
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die hun theologische hebben en houwen kunnen dat niet. Ze gaan uit van
een historische Jezus en hebben niet door dat de bewijslast op hen rust.
Wie beweert dat een goddelijke figuur die opstond uit de dood echt heeft
bestaan moet dat bewijzen, in plaats van dat men achteruit leunt en zegt:
bewijs maar dat hij niet historisch is.
De betekenis van de Jezus Christus figuur zit niet in zijn (veronderstelde)
aardse leven, maar in de goddelijke manifestaties, zoals de genezingen,
de andere wonderen en het grootste wonder, de opstanding uit de doden.
Er zijn nogal wat wetenschappers die menen dat de bronnen waarop ik
mijn opvattingen baseer ondeugdelijk zijn. Zij moeten maar eens uit hun
ivoren toren komen en naar Egypte reizen. Dan zien ze kruisen op
oeroude sarcofagen. En wat dacht u van het Christus-monogram? U kent
het wel: de afbeelding op Paaskaarsen en kanselkleden van een P met een
X. Die vormen CH, de eerste letters van Christus, het is dus een
Christussymbool. Maar het heeft helemaal niets met Jezus te maken.
Want het bestond al voordat Jezus er zou zijn geweest. Wie thuis is in de
materie weet dat ook wel, al was het maar omdat de koningen van Israël
gezalfd werden. “Gezalfd” = Christus = Messias. Saul was een
Messiasfiguur, David was ook een Christus en zo voort. Op de
terugtocht uit Egypte moeten de professoren die het allemaal beter weten
met hun historische Jezus, maar via Rome reizen. Daar zien ze de
afbeelding van een ezel aan een kruis. Nog steeds zijn er mensen die
menen dat het hier om een spotprent gaat tegen christenen, wier god aan
een kruis zou hebben gehangen, maar het is Seth, zoals dr. Van den Berk
overtuigend heeft aangetoond. Berk schrijft: “de cultuurfilosofe Barbara
Walker schrijft: Seth met de ezelskop was een god die geofferd werd in
de cultus van Horus en Osiris. Hij werd gekruisigd aan een gevorkt kruis
en gewond in zijn zijde.” En wat te denken van de gekruisigde Orpheus /
Bacchus op een amulet uit de derde eeuw? Ziedaar mijn bronnen!
De Duivel en het Kwaad
De duivel speelt de theologen nog al parten. In het Reformatorisch
Dagblad van 30 september 2017 spreekt ds. F. Maaijen zijn gedachten
uit over de duivel en het kwaad in deze wereld. Hij vindt dat er geen
12
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kwaad is zonder de duivel. Hij vraagt zich af: “Is God ook de Schepper
van het kwade zonder aanleiding of oorzaak? Is het kwade in de
schepping oorspronkelijk van aard?”
Maaijen vindt dat de duivel álles kapot maakt, absoluut tegengesteld is
aan de goede volmaakte Schepper. Vanaf het begin was de duivel er al
bij, en God accepteerde het dat de duivel als eeuwige destructor Zijn
werk zou kunnen molesteren, aldus Maaijen.
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Het is net als in de tijd van de donkere Middeleeuwen toen men heksen
meenden te zien vliegen door de lucht op bezemstelen.
Professor dr. H.J. Selderhuis Ref.Dag. 0908-2017 “Satan is niet van vroeger en ook
niet van gisteren”. De professor is ervan
overtuigd dat ‘Niet God, maar de duivel
drukt ons de slaperige ogen toe tijdens een
kerkdienst”.
Slapen in de kerk is des
duivels. Klaasvaak-Slaapduivels, hoe verzint men het!
De herstelde nieuwe aarde wint het van de hemel, maar ook van de hel
en duivel, eenvoudig doordat de hel en duivel inbeeldingen zijn als
gevolg van niet bestaande voorstellingen van geestelijken.

De vraag hierbij is waar die duivel dan vandaan gekomen is? Wanneer
God de algoede Schepper is en de schepping volmaakt heeft geschapen,
kan er geen sprake van slecht of kwaad zijn, want volmaakt is vol, perfect
waar niets aan mankeert en niets aan ontbreekt. God kan onmogelijk een
duivel hebben geschapen. Indien God een slechte duivel heeft geschapen,
zou God net zo slecht zijn als zijn voortbrengsel. Een lijfelijke duivel is
nog nooit door iemand gezien, ergo die bestaat gewoon niet. Satan
betekent ‘tegenstander’, en dat kan iedereen zijn.
In het Reformatorisch dagblad 06-10-2017 staat een verslag over de
bijeenkomst van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, waar ds. A.
Vlietstra en ds W. Mulder spraken over de satan. Satan is actief waar de
Bijbel opengaat. De ongeveer 600 aanwezige vrouwen werden
geconfronteerd met het boze werk van de niet-bestaande duivel, en dat is
toch wel angstaanjagend, zeker voor vrouwen. Je ziet die satan niet, en
toch wordt gesuggereerd dat hij overal als haantje de voorste bij is, vooral
wanneer de Bijbel open wordt geslagen. Toch wel erg brutaal.
13

Tenslotte het rassenvraagstuk
Waar komen alle rassen vandaan? Het kerkelijke standpunt is dat de
gekleurde rassen van Cham afstammen, de zoon van Noach.
De vloek van Cham leidde tot de meest barre fantasie. 'Cham-ideologie'
helaas gebruikt voor verdediging van slavernij. Noach schijnt ‘toverballen’ te hebben gehad.
Citaat Digibron: ZOETERMEER - „Cham heeft het overal gedaan". Dat
stelt prof. dr. J. M. van der Linde, emeritus hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht, in een boek over de Cham-ideologie en „de
leugens tegen Cham tot vandaag". De publikatie geeft een overzicht van
de opzienbarende verhalen die over Cham en zijn vervloeking in de loop
der geschiedenis zijn verteld. Het is inderdaad buiten alle proporties.
Cham is in het verleden veroordeeld tot de zwarte huidskleur, hij moest
bewoner van het hete, onvruchtbare Afrika zijn, hij is bron van ketterijen,
toverijen en seksuele uitspattingen, kortom representant van al het kwade
en slechte, en daarenboven ook nog vaak gebruikt om de slavernij te
rechtvaardigen. Cham is de verdoemde, de „knecht der knechten" (Gen.
9:25). Zowel joden en heidenen als christenen oordeelden zo over Cham.
14

No.1084

De Aarde wint het van de Hemel

Kanaan vervloekt
Het blijft altijd een merkwaardige zaak
dat in de Bijbel niet Cham maar zijn zoon
Kanaan vervloekt wordt. Of zou Cham in
zijn zoon vervloekt zijn? Door de
geschiedenis heen werd Cham zeer
verschillend tegemoet getreden in de
christelijke kerk. Augustinus zag hem als
een ketter en beschouwde de slavernij als
het gevolg van Chams zonde. Jozef werd
slaaf door tegenslag, Cham door een
vloek. Toch wist Augustinus ook van het
feit dat God niet altijd zal toornen.
Diverse kerkvaders zagen in Noach het
type van Christus: zoals Noach in versufte en ellendige staat door zijn
eigen zoon Cham bespot werd, zo werd ook de Zoon van God voorwerp
van spot. Ook joden betitelden zij soms als Cham-mensen. Maar ondanks
allerlei negatieve bejegeningen van Cham, wezen zij toch op Gods
genade.
Legitimatie slavernij
Het erge is, dat men de Cham-tekst uit de Bijbel aangreep om de slavernij
te legitimeren. Nakomelingen van Cham en van Kanaan moesten als
vervloekte knechten en slaven door de wereld gaan. Rabbijnen,
christenen en moslims zagen geen bezwaar in slavernij voor de
nakomelingen van Cham en Kanaan", zo schrijft prof. Van der Linde in
zijn boek.

No.1084

De Aarde wint het van de Hemel

andere zaken meer, neemt men op de koop toe. In het ‘heilige’ boek staan
zeer veel onheilige zaken, waarvan wij niet
zouden willen dat die hadden plaatsgevonden en
nog zouden plaatsvinden. Het is dan ook te
wensen dat al die onheiligheden spoedig tot het
verleden zullen behoren en de vernieuwde aarde
het wint van de denkbeeldige hemel. Er staan
wel Godswoorden in, maar die zijn op één hand
te tellen. Het belangrijkste is het Verbond van
JHWH met Zijn bondgenoot en volk Israel. In de
Bijbel wordt geen uiteenzetting gegeven waar de
rassen vandaan zijn gekomen en of ze ook onder
Zijn verbond vallen. Wat de betekenis van
andere soorten of rassen is, en wat hun toekomst
is, wordt niet beschreven in de Bijbel. Het enige
‘boek’ dat door JHWH regelrecht is ‘geschreven’ is het Boek der Natuur.
In dat boek staat geen enkele leugen. De natuur, de aarde is ons gegeven
om te bewonen en er een Paradijs van te maken.
Zie Psalm 147: 19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn
inzettingen en Zijn rechten. 20 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en

Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!

De Heilige Bijbel (The Holy Bible)
Door de meeste christenen wordt de Bijbel gezien als een heilig boek, dat
van A tot Z en van kaft tot kaft door God geïnspireerd is. Dat er ook
vunzige en schandalen in de Bijbel staan, zelfs van ‘vrienden’ van God,
zoals David met Batseba en Uria, Juda en Thamar, en verschillende
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