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Inleiding
Wij mensen leven in de foutieve veronderstelling dat groei oneindig voort
zal kunnen gaan. Deze foutieve veronderstelling berust onder andere op
het kunstmatige scheppen van geld uit niets. De geldbomen schijnen tot
in het hemelrijk te kunnen groeien. Opeengestapelde rijkdommen van
geld wat uit het niets is geschapen zullen als mega-torens in elkaar
storten. Doordat de aarde draait en zich beweegt, tesamen met al wat
leeft, zijn wij van gedachte dat groei onbeperkt zou kunnen voortgaan.
De Rijke Dwaas in de gelijkenis meende ook dat hij van klein tot groot,
en nóg groter kon groeien. Zie Lukas 12
16 En Hij zeide tot hen een gelijkenis, en sprak: Eens rijken mensen land had wel
gedragen; 17 En hij overleide bij zichzelven, zeggende: Wat zal ik doen, want ik heb niet,
waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. 18 En hij zeide: Dit zal ik doen; ik zal mijn
schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal aldaar verzamelen al dit mijn gewas, en deze
mijn goederen; 19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele goederen, die
opgelegd zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk. 20 Maar God zeide tot
hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt,
wiens zal het zijn? 21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk
is in God. 22 En Hij zeide tot Zijn discipelen: Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw
leven, wat gij eten zult, noch voor het lichaam, waarmede gij u kleden zult. 23 Het leven
is meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding. 24 Aanmerkt de raven, dat zij niet
zaaien, noch maaien, welke geen spijskamer noch schuur hebben, en God voedt dezelve;
hoeveel gaat gij de vogelen te boven? 25 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el
tot zijn lengte toedoen?

De Westerse mens, en ook de mensen in verschillende andere opkomende
economiën, bouwt en bouwt maar door, want in schijn draait de huidige
economie na de crisis in 2008 weer als een sneltrein. Overal zien wij dat
er hard wordt gewerkt en gebouwd. Er komen steeds meer wegen en
snelwegen bij, want met de economische groei groeit ook het wagenpark
snel. Er moeten grotere luchthavens komen, desnoods in zee. Er moeten
veel windmolens geplaatst worden om aan de stijgende energiebehoefte
te kunnen voldoen. De stallen moeten groter worden, de bedrijven
groeien uit hun jasjes. Kantoren moeten groter worden, grotere steden,
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dorpen en woonwijken. Wanneer we grond te kort komen, moeten we
stukken zee gaan droogleggen. Alles kunstmatig, net zoals Nebucadnezar
het grote Babel bouwde en daar hoogmoedig en trots op was.

De natuur
De natuur toont ons dat bomen niet tot in de hemel doorgroeien. Ook wij
mensen worden klein geboren, groeien naar volwassenheid, en daarna
stopt de groei. Bij dieren en planten zien wij hetzelfde, namelijk dat groei
niet oneindig doorgaat. De natuur kent geen oneindige groei. Alleen
kunstmatige groei lijkt oneindig te zijn. Wie 1 cent 2000 jaar terug tegen
een paar procent rente had uitgezet, zou momenteel een gouden bal ter
grootte van de aarde hebben bezeten. Rente is een menselijke uitvinding
die de maatschappij ontwricht en de mensen pijnigt, aangezien het een
tegennatuurlijke groei betreft. De rijken worden steeds rijker en de armen
steeds armer. De rijken bezitten gezamenlijk 8,9 biljoen dollar, dat is 7.7
biljoen euro. Eén biljoen is een 1 met 12 nullen erachter. Er zijn
wereldwijd 2158 miljardairs, waarvan 373 in China. Nederland heeft 9
4
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miljardairs, die gezamenlijk 31 miljard euro bezitten. Hoe lang kan deze
opgestapelde rijkdom doorgang vinden? Lees eens Jakobus 5 erover.

de wetten van JHWH in. Ons geluk hangt niet van groot bezit af. Een
sober leven geeft dikwijls meer voldoening dan grote rijkdom.

https://www.businessinsider.nl/de-17-rijkste-miljardairs-van-europaper-land-en-hoe-ze-hun-vermogen-verwierven/

Bartlett stelt
voorbeeld:

het

volgende

Wanneer iemand in een dorp van
2000 inwoners geboren wordt, dan
is na 70 jaar bij een groei van 5%
de
bevolking
met
64.000
toegenomen, en is er 32 maal
zoveel voedsel en kleding nodig.
Groei zal indien het eindeloos zou
zijn álles vernietigen!
Huidige wereldproblemen op het gebied van voedseltekorten,
gezondheid, financiën, milieu, geboorteaanwas, etc. proberen de politici
altijd op te lossen door middel van extra groei. De Centrale Banken
pompen kunstmatig nepgeld in de economie om zodoende het wiel
draaiende te houden. Deze luchtballon of liever deze zeepbel ploft eens
uit elkaar. De werkelijkheid toont dat er geen oneindige groei kan
bestaan. Professor Albert Bartlett toont dit aan in een achtdelige film op
Youtube,
https://www.youtube.com/watch?v=sI1C9DyIi_8
https://www.youtube.com/watch?v=fTznEIZRkLg
https://www.resilience.org/stories/2013-09-15/albert-bartlett-onmessage-about-exponential-growth-to-the-end/
https://www.youtube.com/watch?v=Sm5xF-UYgdg
Diogenes zei het reeds dat rijkdom die de maat van de natuur teboven
gaat even nutteloos is voor een mens als water voor een vat dat reeds zo
vol is dat het overloopt. Begeerte van ons naar steeds meer druist tegen
5

Oneindige Groei is Geen Optie
Om een betere en leefbare wereld te scheppen is oneindige groei geen
optie. Wij zullen het roer om moeten gooien en anders gaan leven,
denken en doen, willen wij als mensheid overleven. Doen wij het niet,
dan zal de natuur het zelf doen. Wij dienen ons bewust te worden van de
gevaren van ongelimiteerde groei. In China weet men daarvan en gelden
strenge regels inzake geboorteaanwas. Ons energieverbruik bestaat nu
nog in hoofdzaak vanuit fossiele brandstoffen. Dat dient radicaal
gewijzigd te worden. Aardolie, aardgas, het zijn geen oneindige bronnen
die ons ter beschikking staan. Andere oplossingen kunnen we zoeken in
natuurlijke energiebronnen, zoals zonne-energie, wind-energie, nulpuntenergie, etc. Wij dienen ook gezonder te gaan eten. Geen vlees meer eten
en geen mestvee daartoe opfokken. Om 1 kg vlees te kweken is 15.000
ltr water en 6 kg graan nodig. Plus de afval die er nog bij komt. Vlees
speelt een zeer belangrijke rol in het klimaatvraagstuk. In Nederland is
de veestapel (koeien) wel ingekrompen van 4 miljoen naar 108.000
6
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heden. De Nederlanders eten ook veel minder vlees. Momenteel 70 gram
per week, dat was 100 jaar terug 10x zoveel. Het advies is om te stoppen
met vleeseten, en er zijn voldoende vleesvervangers.

Groei van macht is ook niet oneindig. Steeds willen machthebbers hun
macht uitbreiden. Daar zijn verschillende voorbeelden van voorhanden.
Groei van macht corrumpeert en eindigt in chaos. Macht maakt van de
overige mensen slaven.
Een boer en een zog hebben nooit genog. En een heer en een beer vreten
nog veel meer.
Geen Oneindige Groei
De toekomst lijkt schijnbaar te zijn gegeven aan de economische groei.
De mensheid, de volkeren, de politici en wereldleiders, ze zijn allen druk
bezig om de economie te stimuleren. Het is goed dat er groei is. Wij zijn
niet tegen groei, maar wij dienen wel te beseffen dat groei niet eindeloos
doorgang kan vinden. Groei is beperkt. Wanneer een druivenkweker de
wijnstok niet snoeit, maar eindeloos laat voortgroeien, ontstaat er
woekering van de ranken en is de opbrengst veel en veel minder. Wij
dienen te werken aan dat wat blijvende waarde heeft en geeft om te
7

8

Er bestaat geen oneindige groei

no 1156

kunnen overleven als mensheid. Economische groei alleen bevredigt niet.
Er is daarbij ook innerlijke geestesgroei noodzakelijk. Dat verkrijgt men
niet door alleen te groeien zonder te snoeien. Eerst gaat er aan de
geestesgroei een snoeien vooraf,
een crisis, een ondergaan, een
afleggen van ons zelfgerichte ego,
waarbij ons innerlijke wezen tot
volkomen
stilte
komt.
Economische groei wil een
dergelijk nulpunt altijd omzeilen,
aangezien de bloedzuiger nooit
zegt
dat
het
genoeg is.
Economische groei wil geen stilstand, daar stilstand in haar ogen
achteruitgang betekent. Hermes leert juist dat het eerste wat een mens
moet afleggen is, het vermogen tot groei. Eerst snoei om daarna de bloei
en vrucht ervan te mogen genieten. Economische groei geeft de
mensheid geen rust. Ondernemers werken zeer lange dagen. Ze hebben
hart voor hun bedrijf. Dat is goed, maar dat gaat meestal ten koste van
hun gezondheid en gemoedsrust. Economische groei kan omslaan tot
geestelijke en fysieke ondergang. Kijk eens naar de wapenwedloop der
grote landen. Wanneer het zo doorgaat zoals wij dat de laatste 50 jaar
hebben gezien, staat straks de hele aarde vol met militaire voertuigen,
raketten, straaljagers, atoombommen, kazernes en wat al niet meer.
Volslagen doorgedraaide groei van oorlogstuig. En waar kan dat op
uitlopen? Op massavernietiging.
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Jaarlijks wordt er 1,7 miljard ton staal geproduceerd. Wij leven in een
bedreigde wereld, waar wijzelf zorgen voor de bedreiging door hetgeen
wij zelf scheppen en doen. Wij zorgen voor uitputting van de natuurlijke
bronnen. Wij dammen de natuurlijke waterlopen af. Zestig van de 237
grootste rivieren zijn door ons toedoen verminkt. Wij zorgen voor grote
vervuilingen. Elke dag wordt er twee miljoen ton hoog giftig water in de
zeeën geloodst. Door ons worden de niet-hernieuwbare bronnen als gas,
staal, aardolie, kolen, en andere delfstoffen leeggeroofd. De opstellers
van de bekende Club van Rome en hun rapport zien slechts één oplossing,
namelijk het doorbreken van de groeispiraal! Dat geldt dus voor de
economie en andere zaken die ongelimiteerd lijken door te kunnen
groeien. Zeker in een klein kikkerland als Nederland kan ongelimiteerde
groei geen doorgang vinden. Wij zijn als zeer klein land wel het tweede
exporterende land van landbouwgewassen, maar dat kan geen stand
houden. De grond raakt uitgeput, en met het spuiten van landbouwgif
vergiftigen we onszelf en de flora en fauna.
Een weg terug -namelijk van krimp- lijkt moeilijk. Vooruitrijden gaat ons
gemakkerlijker af dan achteruitrijden. Voor uitbreidingen gaan de meeste
ondernemers naar een bank om geld tegen rente te lenen. Voor krimp
kunnen ondernemers nergens bij een instelling terecht, alleen bij hun
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eigen innerlijk. Daar is bewustwording voor nodig om erachter te komen
dat groei niet eindeloos kan doorgaan. Mogelijk helpt alleen een
volgende dieper gaande crisis de mensheid om na te gaan denken en te
kiezen om een andere natuurlijke weg in te slaan om te overleven. Neem
de intensieve landbouw en veeteelt. Om het vee vet te mesten wordt veel
mais verbouwd. Om mais te verbouwen is veel water nodig. De landbouw
vraagt wereldwijd 70% van alle zoetwater. Veel arme landen hebben
daardoor watertekorten. Om meer landbouwgronden te verkrijgen gaat
de ontbossing in snel tempo door. In 2010 werd er 13 miljoen hectare bos
omgekapt, waarvan er ongeveer 8 miljoen hectare werd herbost, zodat er
per saldo 5 miljoen hectare bos is verdwenen. De bossen zijn onze
koolstof- en zuurstofreserves. Wij zijn als mensheid niet in staat gebleken
collectief te handelen om onze eigen ondergang te voorkomen.

Geen oneindige groei van het autopark en wegennet

Frits Diepeveen schrijft in het blad Spiegelbeeld 02-2012 het volgende:

Waar moet het naartoe met de wegen en het vervoer? Eindeloze groei is
onmogelijk, en een weg terug is moeilijk begaanbaar voor ons mensen
die verknocht zijn aan het gemak van de mobiliteit.

Naast rente is er een ander principe dat de wereld structureel ontwricht,
en wel het principe van continue groei. Er bestaat immers op aarde niets
dat oneindig kan groeien. Wanneer groei tot wasdom komt, eindigt het
en treedt na verloop verval in. Iets dat probeert om hemelhoog door te
groeien vernietigt zichzelf. Dat is te zien bij kanker, ongelimiteerde
celdeling. Waarom leven wij dan in de waan dat economische groei en
anderen soorten groei eindeloos zouden kunnen doorgang vinden?
Economiën zijn er niet om oneindig te groeien. Dat willen de zelfzuchtige
geldwolven wel. Nee, een economie is er om coöperatief, distributief en
regeneratief te zijn. Onze huidige economie eist groei en is daarvan
afhankelijk, anders ontstaat een crisis. Dat komt door de bankwereld en
belastingdwang. Er moet een economie komen die bloeit voor iedereen,
niet slechts voor enkele slimme jongens en dames.

11

De jaarlijkse verkoop van nieuwe auto’s in ons land staat momenteel op
410.000. Hoeveel auto’s telt Nederland momenteel? Meer dan 8,3
miljoen personenauto’s! En 2,2 miljoen bedrijfswagens, bijna 2 miljoen
bedrijfsmotorvoertuigen, 1,5 miljoen aanhangers en opleggers, 62.000
trekker-vrachtwagens voor opleggers, en dan de motorfietsen, tractoren
en bromfietsen en andere voertuigen. Net na de tweede wereldoorlog
hadden alleen de burgemeester, de dokter, de dominee en de notaris een
auto in de meeste dorpen. De bakker kwam met een fiets en mand voorop,
de melkboer, de kruidenier, de visboer, de petroleumboer kwamen met
een bakfiets langs de deur. De schillenboer had een paard en wagen.
Fileproblemen bestonden er niet, botsingen nauwelijks en ook weinig of
geen luchtverontreiniging. Er waren stoomtreinen en de paardentram.

12
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Geen oneindige groei van het kwaad
Over de maat der Amorieten, zie Genesis 15: 16 En het vierde geslacht zal
herwaarts wederkeren; want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe
niet volkomen.
En Genesis 18, 20 Voorts zeide JHWH: Dewijl het geroep van Sodom en
Gomorra groot is, en dewijl haar zonde zeer zwaar is,
21 Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun geroep, dat tot Mij gekomen is,
het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal het weten.

De maat tijdens de torenbouw van Babel was ook vol, Genesis 11, en
JHWH verstrooide hen en verwarde hun spraak.
Ten tijde van Noach was de aarde vol wrevel, Genesis 6, waarna de
zondvloed kwam en alles wegvaagde, behalve Noach en zijn gezin.
En JHWH zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de
aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage
alleenlijk boos was.

De wegwerpmaatschappij
De groei van vuilnisbelten en afvalbergen kan niet eindeloos
voortgaan. Eeuwenlang kende de mensheid geen afvalproblemen,
of nauwelijks iets dat op een afvalberg leek. Veel afval werd
verbrand . Er wordt momenteel
wel
veel
hergebruikt
of
gerecycled. Evenwel worden de
vuilnisbelten jaarlijks hoger en
hoger. Neem als voorbeeld de
afvalberg in Barneveld langs de
A1. Het lijkt wel of we bezig zijn
met het bouwen van een
moderne toren van Babel, en wel
13
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van afval. Gelukkig is ons land vrij schoon en netjes, vergeleken
bij andere landen. Wanneer wij zien wat er bijvoorbeeld in Zuid
Afrika aan vuil langs de wegen ligt en bij de plakkerskampen, en
ook wanneer wij in Hongarije, Roemenië en andere landen zien
hoeveel afval domweg in de natuur gedumpt wordt, vraag je je af
waar het besef van de mensen is om hun eigen nest en leefruimte
zo te vervuilen.
Overbevolking
Op onze website staat het boekje van Joan en Mary Henschel: “Het spook
van overbevolking”. Zie:
http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Het%20spook%20
van%20de%20overbevolking.pdf
Vol is vol, of kan er dan nog veel meer bij? Nee, er kan dan niets meer
bij. De angst voor overbevolking is reeds zeer oud. De groei van de
Nederlandse –ook de groei van de wereldbevolking- baart grote zorgen.
Een demografische prognose voor ons land geeft aan dat wij in 2060
mogelijk 20 miljoen inwoners zullen tellen. Deze groei is voornamelijk
te danken aan immigranten. Maar waar moeten al deze nieuwkomers
gaan wonen, eventueel werken, en van rond zien te komen? Plato zag het
reeds in dat de ideale stadsstaat 5040 inwoners kan tellen, en dat oorlog
en ziekten het bevolkingscijfer in balans zouden brengen. Ook de Britse
predikant Thomas Malthus zei dat. Ons land is echter al heel dicht
bevolkt, zelfs overbevolkt. Waar moeten wij alle nieuwkomers plaatsen?
Er is bij de autotochtone Nederlanders weliswaar enige krimp ontstaan,
maar juist de nieuwkomers hebben grote gezinnen en zijn voornamelijk
Islamieten. Dit houdt in dat Nederland een gedaantewisseling ondergaat.
Ook in Oost-Europese landen is er een dramatische krimp. Het
vruchtbaarheidscijfer in ons land geeft ongeveer 1,6 kinderen per vrouw
14
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aan, terwijl dit minimaal 2,1 dient te zijn om de bevoking op peil te
houden. Wanneer de immigratie zich voortzet zal volgens het CBS in
2060 66% van de Nederlandse bevolking uit immigranten bestaan. De
wereldbevolking zou rond 2080 naar 11 miljard groeien. De grootste
bevolkingsaanwas lijkt voorbij te zijn. De afgelopen 50 jaar steeg de
wereldbevolking van 3.3 miljard naar 7.2 miljard. Dat is een
groeipercentage van 118%. De verwachte groei is momenteel 38%, en in
2075 zou de groei tot stilstand komen. Vrouwen krijgen steeds minder
kinderen. Evenwel; noemt Jeffrey Sachs in zijn boek “The Age of
Sunstainable Development”
de overbevolking één der grootste
hedendaagse problemen. Volgens Sachs kent de aarde 9 natuurlijke
grenzen, waarvan wij er reeds 6 overschreden zouden hebben. De
Fransman Jacques Cousteau berekende dat de mensheid van 7 miljard
naar 700 miljoen teruggebracht dient te worden om de aarde bewoonbaar
te laten blijven. Henry Kissinger is het hiermee volkomen eens. Ook de
mensen achter de Georgian Guidstones willen de mensheid tot 500
miljoen terugbrengen.
https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2014/09/27/dewereldnoodklok-klinkt-steeds-luider/
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Men is zich kennelijk niet bewust van de vindingrijkheid van de mens,
die de natuurlijke grenzen kan verleggen. Wanneer de nood dat vereist
heeft de mens nog altijd oplossingen bedacht om zich te kunnen voeden
en te overleven. De methoden die bedacht zijn zijn niet altijd even
gezond, maar wel heeft het geholpen om niet van honger om te komen.
Er
zijn
nieuwe
landbouwtechnieken
bedacht
en
de
landbouwmechanisatie heeft eraan mee geholpen dat op grote schaal
voedsel kan worden geproduceerd.
Taiwan als voorbeeld
In het blad PRANA no.57 beschrijft Philip Engelen de spanning tussen
de economie en ecologie op het eiland Taiwan. Taiwan is bijna net zo
groot als Nederland, alleen wonen er bijna 2x zoveel inwoners. Het
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vooruitgangsgeloof van de inwoners heeft van het paradijselijke eiland in
één eeuw een afschrikwekkend onleefbaar oord gemaakt.
De
multinationals zijn er als hongerige aasgieren neergestreken en hebben er
hun fabriekshallen geplaatst. Philips meldt opgetogen dat er zich in
Taiwan een economisch wonder heeft voltrokken. Werkloosheid en
armoe komen er niet meer voor. Er is daarnaast en daardoor echter een
onvoorziene nachtmerrie ontstaan. Enorme vervuiling van alle rivieren
en wateren, uitroeiing van planten en diersoorten, erosie, en noem maar
op wat er te bedenken valt aan vervuiling. De Amerikanen plaatsten er
drie kerncentrales, waardoor onherstelbare schade aan de bodem, lucht
en het water is toegebracht. De nucleaire afval brengt men naar het
Orchideeën- eiland 75 km verderop, waar het wordt gedumpt, en waar de
overwegend analfabetische bevolking machteloos moet toezien. Philip
Engelen maakte er een film over, genaamd “Het bloed van de aarde”.
Daarin schetst hij het beeld van het karakter van een economie die
gebaseerd is op ongeremde groei. In Taiwan was in 1990 95% van de
sanitaire voorzieningen nog niet aangesloten op het rioolsysteem.
Mensen sterven er als ratten vanwege het slechte milieu. Taiwan heeft
het grootste aantal hepatitislijders ter wereld. Maar ……. de droom van
de economische vooruitgang mag er niet worden verstoord!!!
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er nog leven mogelijk is vóórdat de dood zal invallen. Wij zijn in
aanvaring gekomen met de natuur, die zeer grimmig blijkt te kunnen zijn.

Wij dachten dat wij de natuur naar onze hand konden zetten. Wij dachten
dat de natuur niet georganiseerd was. De kwantummechanica toont ons
daarentegen dat de natuur wel degelijk georganiseerd is. Wij zullen veel,
zeer veel van ons huidige doen en streven overboord moeten werpen.
Daarbij zal ons hart mogelijk wel huilen van schrik en pijn om wat het
verliest aan weelde, maar uiteindelijk zal onze geest erdoor lachen om
wat wij erdoor gewonnen hebben, aldus een Soefi-uitspraak.
De kwantumfysica mannen als Bohr en Heisenberg kwamen tot de twee
grote ontdekkingen die alle klassieke opvattingen over de natuurkunde
op hun kop zetten. Het gaat om het onzekerheidsprincipe én om het
onscheidbaarheidsprincipe.

Eeuwenlang heeft de mens zich afgevraagd of er leven zou zijn na de
dood. De meeste religies menen van wel, en daarmee houden zij de
mensen aan hun leiband. Momenteel kunnen wij ons terecht afvragen of
17

De Nieuwe Tijd op de Nieuwe Aarde
In het apocriefe boek Henoch staat dat de rechtvaardigen op de nieuwe
aarde mogen wonen en de wetsovertreders vernietigd zullen worden. In
18
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de Bijbel staan ook veel profetieën die over de Nieuwe Aarde gaan. In
Psalm 25:6 wordt dat berijmd bezongen. Volgens Henoch moet eerst
het getal der rechtvaardigen zijn bereikt, hoofdstuk 47:4, zodat hun gebed
verhoord zal zijn. De eindtijd Messias, de uitverkoren Gezalfde zal dan
op de troon zitten. Er zal rust en vrede zijn. De Gezalfde zal zijn huis –
het huis dat een Gedachtenisaltaar is- tonen aan de mensheid, Henoch
53:6. Een ieder zal alsdan onder zijn eigen vijgenboom rustig mogen
zitten. Zie ook Jeremia 23, Maleachi 3:1 Zacharia 6:12, Ez.34. Het
gedachtenisaltaar of huis in Egypte heette Mastaba, als huis van de
voortlevende doden in grafkelders. Dat werd ‘mer’ genoemd, zoals de
piramide. Een ‘mer’ is een kamer. Denk aan Mer-curius, de god van de
koophandel, de Kamer van Koophandel. Het woord ‘kuren’of genezen
wijst hiernaartoe, kuren in een ziekenkamer.
Zacharia 3: 8 Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden,
die voor uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want ziet,
Ik zal Mijn Knecht, de SPRUITE (van Davids koningsstam), doen komen.
9 Want ziet, aangaande dien steen (een bouwwerk van steen), welken Ik
gelegd heb voor het aangezicht van Josua, op dien enen steen zullen zeven
ogen (platforms) wezen; ziet, Ik zal zijn graveersel graveren, spreekt
JHWH der heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes lands op een
dag wegnemen. 10 Te dien dage, spreekt JHWH der heirscharen, zult
gijlieden een iegelijk zijn naaste nodigen tot onder den wijnstok en tot
onder den vijgeboom.

De locatie waar dit zal plaatsvinden, waar dat huis gesitueerd zal zijn en
waar de Spruit uit David zal geopenbaard worden, is volgens Henoch het
Westen, dat wijst naar het Noord-Westen van Europa. Zacharia 6:8. De
kunst werkt er volgens Henoch in de eindtijd aan mee om de mensheid
nieuwe impulsen te geven voor een innerlijke en uitwendige
transformatie. De kunst ziet Henoch als uitwijkhaven voor hen die
ontwaken en in krijgen te zien dat de verzakelijkte samenleving geen
oneindige groei kent. Kunst kan de mensen leren om de drang tot arbeid,
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tot rijkdom en prestaties tot rust te brengen en ons belangenloos op te
stellen en te genieten van de natuur. Vandaar dat in Zacharia 3 staat dat
men zijn naasten zal uitnodigen tot onder de wijnstok en vijgenboom.
In het blad PRANA no.57 staat een heel mooi gedicht, dat door een
zekere blinde Jules is gemaakt. Hieronder staat het te lezen:
Er komt een tijd dat de kanonnen slapen
Dat alle tanks verroesten en vergaan
En dat het allervreselijkste wapen
Definitief zal hebben afgedaan.
Alom zullen de staalfabrieken zwijgen
De auto- en de plasticindustrie
Geen onheil kan het leven nog bedreigen
Niet de techniek en ook niet de chemie.
De hebzucht zal voor altijd zijn verbannen
Geen plekje waar nog roofbouw wordt gepleegd
En allerlei natuur-verdelgingsplannen zullen
Finaal van tafel zijn geveegd.
De lucht niet meer vervuld van boze gassen
De grond niet meer met dodelijk gif doordrenkt
De wereld zal compleet zijn schoongewassen
En van geen bloem wordt nog een blad gekrenkt.
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De vogels zullen zingen alle dagen

Ter Illustratie het volgende:

De bomen zullen ruisen elke nacht

VPRO Tegenlicht: Oneindige groei is niet mogelijk

Geen dier dat nog gemeen wordt doodgeslagen
Of met het oog op winst wordt afgeslacht.
Dan daalt de lieve lang verbeide vrede
Voorgoed op de geplaagde aarde neer
Dan wordt er nooit meer zinloos pijn geleden
Dan zijn er nooit en nergens mensen meer ……
Dit gedicht is bedoeld om mensen wakker te schudden, en laat ons zien
dat het met de aarde uiteindelijk wel goed zal aflopen, maar niet met ons
mensen zelf, gezien de zelfvernietigende zaken die wij hanteren. Henoch
en andere profeten voorzeggen ons dat het óók met een deel der mensen
goed zal aflopen, zoals wij hierboven hebben gezien. Gelukkig maar !

De consumptiemaatschappij van nu is volstrekt onhoudbaar. De meeste mensen
kunnen dit, gezien hun stemgedrag en hun uitlatingen, niet begrijpen, of ze
willen het niet onderzoeken, of ze kunnen deze pijnlijke waarheid totaal niet aan.
De politici die al dertig jaar de vernietiging van natuur en sociale verbanden, en
de blijvende schade aan het klimaat bevorderen, die zitten er nog altijd, en ze
zijn de “Schreibtischtäter” van vandaag de dag. In opdracht van de Davos-klasse,
al die schimmige denktanks met hun Dark Money, en de talloze lobbyisten (=
bevelhebbers van nu) gaan ze maar door. Blind en doof voor de werkelijkheid,
elkaar op de schouders kloppend binnen hun grote, warme, prettige bubbel, waar
alles altijd leuk is.
Deze enorme fabriek van onrecht en ellende, deze burcht met al die roofridders
en hun vazallen, die moeten we met velen, en met veel geduld demonteren. Een
andere mogelijkheid is er niet.

Waarom de economie niet alleen om groei draait Kate Raworth
Groei en winst. Vraag een econoom waar de economie over gaat en dat
is zijn antwoord. Veel te beperkt, stelt Kate Raworth in haar
Brainwash Talk. Gelijkheid en het ecosysteem ontbreken in het plaatje.
Ze bedacht een nieuw systeem: de donut-economie.
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Daarom gaan onze economieën nog steeds uit van vraag en afhankelijk zijn
van een oneindige groei van het BBP. Onze economieën zijn zelfs
financieel, politiek en maatschappelijk verslaafd aan die oneindige groei.
Ze zijn financieel verslaafd omdat in de financiële sector het streven naar
maximaal rendement centraal staat. Commerciële banken creëren geld als
schuld met rente, dus het moet met meer geld worden terugbetaald. Dat
stimuleert die oneindige groei.
We zijn politiek verslaafd omdat politici een hogere belastingopbrengst
willen zonder belastingverhoging. Dat kan het beste door te zorgen voor
economische groei. Premiers willen allemaal hun plek op de G20gezinsfoto behouden, maar bij stagnerende economische groei worden ze
eruit getrapt door de volgende economische grootmacht. "Het is tijd voor
een ambitieuzere doelstelling dan economische groei. In de 21e eeuw
moeten we binnen de grenzen van de planeet voorzien in de behoeften van
iedereen."
Ik denk dat het tijd is om te kiezen voor een ambitieuzere doelstelling. Niet
alleen voor Nederland of Europa, maar voor de wereld, de mensheid die,
zoals we nu weten, ten diepste met elkaar verbonden is. Het doel voor de
21e eeuw moet zijn om binnen de grenzen van de planeet te voorzien in de
behoeften van iedereen. En dat lijkt een beetje op een donut. Niemand mag
zonder bestaansmiddelen in dat gat in het midden van de donut belanden.
Het mag niemand ontbreken aan eten, zorg, onderwijs, huisvesting,
politieke inspraak en inkomen. Maar we mogen ook niet doorschieten tot
voorbij de buitenste korst en klimaatcrisis, oceaanverzuring en verlies aan
biodiversiteit veroorzaken. De vorm van de vooruitgang is veranderd. Het
is geen eeuwig stijgende lijn meer. Het gaat om evenwicht: voorzien in de
behoeften van iedereen zonder de planeet te vernietigen. Wat voor
economie stelt ons daartoe in staat?
In plaats van te streven naar groei moeten we twee nieuwe principes
centraal stellen in de economie, zodat die een distributieve en regeneratieve
opzet krijgt. In plaats van de ongelijke economie moet er een distributieve
economie komen die zorgt dat iedereen die waarde creëert er een veel
eerlijker deel van krijgt. Stel je voor dat we investeren in de gezondheid en
opleiding van iedereen, en dat bedrijven niet toebehoren aan
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aandeelhouders die dividend opstrijken, maar aan coöperatieven of de
medewerkers die waarde creëren. Stel je voor dat ideeën niet worden
vastgelegd als intellectueel eigendom, maar vaker worden gedeeld via
creative commons en open source. Stel dat digitale commons niet worden
beheerst door grote bedrijven zoals Apple, Google, Amazon en Facebook,
maar er platforms worden opgezet om kansen eerlijker te verdelen.
Zo'n economie ontstaat nu al. We hebben 'm hard nodig. Die economie
moet ook niet destructief, maar regeneratief van opzet zijn. Een economie
die in samenspel werkt met de cycli van de levende aarde, die op zonneenergie draait en weet dat afval uit het ene proces voedsel is voor een ander
proces. Waarin materiaal nooit wordt opgemaakt, maar steeds weer wordt
hergebruikt. Dat is het begin van een economie die voorziet in de behoeften
Neem het voorbeeld van de Chinese regering, die tot 2020 maar liefst 360
miljard dollar in zonne-energie investeert. Dat is een grote stijging van het
BBP, want er wordt gebouwd en er worden banen gecreëerd. Maar als het
af is, kost het opwekken van elektriciteit vrijwel niets meer. Dus het BBP
stijgt eerst sterk en daarna niet meer, als de economie een distributief en
regeneratief energiesysteem krijgt.
Deze toekomst hebben we nodig. Het BBP moet de economie dienen, en op
en neer kunnen gaan. Als je dat kitesurfen stom vindt, mag je best in dat
vliegtuig blijven zitten, als je één simpele vraag beantwoordt.
Noem één ding op de wereld dat eeuwig kan blijven groeien. In de natuur
zal je dat niet vinden. De natuur bloeit al 3,8 miljard jaar, maar niets in de
natuur kent eeuwige groei. In de natuur is groei een prachtige fase, maar
alles, van kindervoeten tot het Amazoneregenwoud, groeit, totdat het tot
wasdom komt. Dan stopt het met groeien, om vervolgens langdurig te
blijven bloeien.
Alles in de natuur dat probeert te blijven groeien, vernietigt zichzelf of de
omgeving waarin het gedijt. In ons lichaam noemen we dat kanker.
Waarom denken we dan dat we economieën kunnen maken die ingaan
tegen deze regel? Ik denk dat het tijd is om uit dat vliegtuig te komen. Om
mens en planeet te beschermen en het doel van groei los te laten hebben we
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een doel nodig voor de 21e eeuw: economieën die zijn ontworpen om
regeneratief en distributief te zijn. Laten we uit het vliegtuig stappen en
gaan kitesurfen op ons 21e-eeuwse economische avontuur.gemeenschappelijk
bezit?

"Groei is goed, ik ben niet tegen groei, maar niets kan
eindeloos groeien."
Een andere belangrijke voorwaarde die Ostrom stelt, is dat mensen elkaar fysiek moeten
kunnen ontmoeten. Publieke ruimte dus, speeltuinen, parken, een markthal waar mensen
samenkomen. Zonder ontmoeting kan er geen common bloeien. De nieuwe economie
heeft dus ook enorme gevolgen voor stedelijke ontwikkeling.” Raworth’s stem gaat een
octaaf omhoog. “Dit soort experimenten is zo opwindend: een transitie naar commons
in steden, hoe fascinerend is dat! Toen ik de universiteit verliet, geneerde ik me enorm
om te vertellen dat ik econoom was, omdat ik een hekel had aan de mentaliteit die mij
was onderwezen. Deze nieuwe mentaliteit verandert zoveel.”
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https://www.globalinfo.nl/Achtergrond/klimaat-en-het-spook-vande-overbevolking
http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/Henschel/Het%20spook
%20van%20de%20overbevolking.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/25/wat-als-we-stoppen-metvlees-eten-a2752737
http://edepot.wur.nl/350049

De Amsterdamse wethouder Financiën, een D66’er, schreef laatst in een column
dat liberale democratie, met alle voordelen die deze ons brengt, nu eenmaal
afhankelijk is van economische groei. Wat zou u hem willen zeggen?

Stilte. Dan: “Deze wethouder heeft ergens natuurlijk gelijk: onze democratie is
afhankelijk van groei, omdat we momenteel een economie hebben die zodanig in elkaar
zit dat hij groei verwacht, eist en ervan afhankelijk is. Logisch dat we groei dan nodig
hebben. Anders belanden we zo weer in een crisis.

Maar die groei kan niet oneindig doorgaan binnen de planetaire grenzen waar we aan
gebonden zijn. De vraag moet dus een andere zijn, namelijk: hoe kunnen we een
economie creëren die bloeit, in plaats van groeit, en die over honderden jaren ook nog
meegaat. Kijk eens naar de natuur, die al vier biljoen jaar bloeit. Als we als mensheid op
aarde willen blijven, dan is de natuur een aardig model om van te leren. Groei is goed,
ik ben niet tegen groei, maar niets kan eindeloos groeien. Dat is onmogelijk. Waar halen
we het idee vandaan dat wij als mensen daarvan af kunnen wijken?”
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https://www.thecuriouscosmopolitan.com/de-aarde-is-geenpetrischaaltje/
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meer dan 10 miljard. En de Wereld Gezondheids Organisatie meldt
dat er jaarlijks miljoenen sterven vanwege de luchtvervuiling,
waaronder 600.000 kinderen. De vooruitzichten zijn bij elkaar
genomen geen rozengeur en manenschijn, zeker niet als heel Europa
Islamitisch dreigt te worden door toedoen van de politici.
De menselijke activiteiten zorgden er volgens het World Wildlife
Fund voor dat sinds 1970 tot heden er ongeveer 60% van de
diersoortenpopulatie is verminderd, o.a. door consumptie en
vervuiling.
https://sputniknews.com/analysis/201810251069212451islamisation-europe-coverupuk/?utm_source=adfox_site_41917&utm_medium=adfox_banner_2
721968&utm_campaign=adfox_campaign_626011&ues=1
De leerles is dat wij mensen een onverbrekelijke schakel vormen in
de natuur. Het is een symbiose, een samenwerkingsverband. Zodra
wij onszelf verheffen en de natuurwetten overtreden, leidt dat tot
verval en chaos. De eenheid van al wat leeft en bestaat wordt door de
kwantummechanica bevestigd. De allerkleinste sub-atomaire
deeltjes vormen nog een eenheid. De microbiologie toont eveneens de
onverbrekelijke eenheid van al wat leeft.

Bericht in het RefDagblad 2-11-2018 Ongerepte natuur verwijnt
pijlsnel. Mens tast al zo’n 80% van de aarde aan. Aldus onderzoekers
van de University Queensland in Australië.

In de Barneveldse krant van 30-10-2018 staat dat files fors langer
worden door de economische groei. De economische groei blijft er
volgens de prognose zeker nog inzitten, en dus de groei van files
eveneens. Wij krijgen dus een economische groei plus de lusten en
lasten, zoals stress en 1/3e tijdveries. Er moet een uitbreiding van het
wegennet komen tussen nu en 2030 van ongeveer 1000 km extra
rijstroken die ongeveer 20 miljard kost. Het handelsvolume stijgt
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