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Inleiding 

Het mensbeeld dat de Heidelbergse Catechismus schetst is niet 
rooskleurig, maar heel erg somber. De protestantste gewoonte is dat elke 
zondagmiddag uit de Heidelbergse Catechismus wordt gepreekt door de 
voorgangers. De hoorders van deze preken krijgen dan ook een zwaar 
pak op hun ruggen gelegd, nl dat van de zogenaamde erfzonde die door 
de kerkvader Augustinus is vastgesteld. De staat van een mens wordt dan 
ook een ‘doodstaat’  genoemd,   en op de vraag of wij dan geheel 
onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd zijn tot alle kwaad, wordt 
volmondig met JA geantwoord.  

Dat er nog een samenleving mogelijk is waar mensen elkaar nog niet 
geheel en al uitmoorden, wordt door dr. Abraham Kuyper toegeschreven 
aan de Algemene Genade.  Hoewel, wanneer wij de historie van het 
mensdom bezien, het dagelijks nieuws op ons in laten werken, zou een 
mens geneigd zijn om in te stemmen met de H.C.   Er zijn duizenden 
oorlogen gevoerd, er zijn miljoenen slachtoffers gevallen tijdens deze 
oorlogen. Zelfs de christelijke kerk heeft de Inquisitie ingesteld om 
andersdenkenden te martelen en te verbranden. Wanneer wij het boek van 
de historicus Rutger Bregman “De meeste mensen deugen” lezen, komen 
we toch wel op andere gedachten. Men hoeft het niet in alles met de 
schrijver eens te zijn, maar zijn boek opent toch wel heel wat nieuwe en 
betere gezichtspunten. Wij zullen in deze brochure erop terugkomen.   

Doel van het menselijk bestaan 

Het doel van het menselijk bestaan is …. Om terug te keren tot de bron 
waaruit wij zijn ontstaan. Is die bron nu mannelijk of vrouwelijk?  Oude 
culturen waren matriarchaal, zie van Annine van der Meer:  

https://www.annine-pansophia.nl/mensenland/moderne-samenlevingen-
in-balans-uitgebreid/ 

Volgens wikipedia is in het dierenrijk het matriarchaat een 
geregeld voorkomend verschijnsel:   
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“In het dierenrijk zijn matriarchaten een geregeld voorkomend verschijnsel. 
Olifanten leven bijvoorbeeld in familiegroepen die door een matriarch geleid 
worden. Opvallende voorbeelden vinden we ook bij bijen en mieren. De 
bonobo-apen zijn van de matriarchaal levende soorten het nauwst aan de mens 
verwant[15].”  

De boodschap van het oude Egypte en van alle oude inwijdingsreligies is 
om op aarde de hoogste staat van bewustzijn te verkrijgen. Dat is ons 
geboorterecht.  Alles wat tot bewustzijnsverruiming kan bijdragen is 
nuttig en hoopvol. Kunst kan daar veel toe bijdragen, maar oorlog niet, 
en ook geldverslindende ruimtevaartprojecten niet. Kunst dient een 
middel te zijn om onze vermogens op zulk een wijze te prikkelen dat wij 
ons van het bovennatuurlijke bewust worden. Het gaat in kunst erom om 
ons te verlichten, tot dieper nadenken aan te zetten. Westerse kunst 
bereikt zelden dit hoge oogmerk. Veel Westerse kunstenaars zijn voor de 
massa’s onbegrijpelijk. Weinig kunstwerken getuigen van een doorbraak 
tot het hogere gebied van het bovenmenselijke. De grootsheid van de 
kathedraal van Chartres, de Grote Piramide, de Tempel te Luxor, en 
dergelijke meer, zijn toonbeelden van kunst die echt inspireert en ons 
dwingt tot nadenken. Westerse kunstenaars zijn echter zelden tevens 
denkers, volgens John Anthony West in zijn boek “De Tempel van de 
Mens”.  Wie een hedendaags kunstwerk wil zien dat aan bovengenoemde 
eisen ons inziens voldoet, kan dat in ons eigen land bezichtigen, of via 
Internet, zie : https://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/nl/projecten/de-
tempelhof/ 

“De Tempelhof is het laboratorium van de universele beelden en 
denkbeelden van het kunstenaarsduo Huub & Adelheid Kortekaas 

De Tempelhof is een eigentijds totaalkunstwerk en is al vanaf 2018 
opgenomen als Rijks Cultureel Erfgoed Monumentaal Interieur.” Het 
leven van kunstenaarsechtpaar Adelheid en Huub Kortekaas staat in het 
teken van een 'veranderend bewustzijn'. 

https://www.monumentaleinterieurs.nl/node/333   
https://www.huubenadelheid-kortekaas.nl/nl/ 
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Zelf heb ik een poging gedaan om een kunstwerk te ontwerpen en te bouwen 
wat een expressie is van gedanteverwisseling, transitie en metamorfose, zie: 
http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/pentahof-Laatste.pdf 

Wij komen in deze brochure nog terug op het matriarchaat en 
patriarchaat. Nu eerst wat de Gereformeerd Orthodoxe religie voor 
mensbeeld heeft. In deze religie staan de Drie Formulieren van Enigheid 
centraal, namelijk De Heiderlbergse Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.  

De Heidelbergse Catechsimus (de H.C.)   
 
Vraag 6 Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? 
Neen ik ; want ik ben van nature geneigd, GOD en mijn naaste te haten. 

 Vraag 7 Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? 
Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouderen, Adam en Eva, in het 
Paradijs , waar onze natuur a; zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen 
en geboren worden. 

Vraag 8  Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en 
geneigd tot alle kwaad? 

Ja wij ; tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden 

Erfzonde ?   Zie onze brochures 375 en 696: 

http://www.pentahof.nl/Brochures/375-over%20erfzonde.pdf 

http://www.pentahof.nl/Brochures/696-vrouw-erfzonde.pdf 
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De Kerkvaders en de ‘erfzonde’: De kerkvader Tertullianus zette de 
aanval op het vrouwelijke voort. Ook hij richtte zich op Gnostici. Een 
citaat..........."Het vonnis van God over uw sekse leeft nog in de tijd, dus 
moet ook de schuld voortleven. Jullie zijn de poort des duivels." 
vervolgens.......bij het ontstaan van de eerste vrouw was sprake van een 
onvolkomenheid omdat zij werd gevormd uit een gebogen rib van de man. 
De rib is in tegengestelde richting van de man. Omdat ze door dit gebrek 
een onvolmaakt dier is, neigt ze voortdurend tot bedrog." 

Het is dus vooral de vrouw die de schuld kreeg van de kerkvaders, en 
daaruit vandaan is het christelijke denken gevormd tot op vandaag de dag. 
Vandaar dat men moeite heeft met een vrouw in het ambt. Of dit juist is, 
is bedenkelijk.  

In het leerzame boek “Het Evangelie van Isis”, schrijft Lauri Fransen dat 
het christendom gebaseerd is op geschiedvervalsing. Jezus heeft niet echt 
bestaan en is een mythisch figuur. De evangeliën zijn verhalen van een 
inwijdingsmythe. Pariarchale samenleving is onderdrukkend, mannen 
domineren erin vrouwen.  In 
onze ‘beschaafde’ westerse 
wereld worden 1 op de 5 
meisjes misbruikt in hun eigen 
gezin. Groepsverkrachtingen 
door jongens van 15 jaar en 
ouder komen veelvuldig voor. 
In Amerika wordt 1 op de 4 
vrouwen door hun mannen 
mishandeld. In Frankrijk sterft 
elke 4 dagen een vrouw door 
toedoen van haar man. 

In het matriarchale tijdperk was de vrouw de voornaamste beelddraagster 
van de goddelijke levensorde. De Bijbel is erna geschreven vanuit het 
partiarchale denken, waar men Eva uit Adam laat voortkomen. En God 
zegt tegen Eva in Genesis 3:16 dat de man over haar zal heersen.  

 



Is de mens goed of slecht ?          No.1197 
 

7 
 

Jezus was een vrouw 

Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van de stelling dat Jezus een vrouw 
was, dit indien Jezus echt heeft bestaan brochure 1184.  

Sophia is de Wijsheid, Isis, en zij is vrouwelijk. Waarom heeft de 
christelijke kerk van het vrouwelijke het mannelijke gemaakt?  Sophia is 
de ziel van de wereld, de wereldziel, de levengeefster, de baarmoeder en 
hoogste intelligentie van de natuur. Het Boek der Natuur is als met de 
vinger Gods geschreven.  Het woord Tempel komt van Arameese Met-
El, dat betekent: De Vinger Gods.  De Scheppergod was oudtijds 
vrouwelijk. Later heeft men van God een Vaderfiguur gemaakt. Mannen 
hebben geen baarmoeder, dus God als Vader kan geen zoon verwekken. 
Een moeder of vrouw is geheel verdwenen uit het christelijke Godsbeeld. 
Alleen de vrouw kan voortbrengen. Zij bezit het generatieve principe, dat 
is Sophia-Isis, de Levensbron, het Licht. De christelijke kerk heeft het 
spoor van Kain gevolgd, en niet het spoor van het vrouwenzaad. Kain 
was door de man Nachash verwekt bij Eva, en Abel door de man Adam. 
Kain vermoordde Abel, en daarmee het zaad der vrouw, het matriarchale. 
Het christendom heeft de foute weg van Kain reeds eeuwenlang gevolgd, 
met Jezus als haar mannelijke verlosser en middelaar.  Het christendom 
moest deswege wel vervallen tot een mysterie-religie met dogma’s die 
onbewijsbaar zijn en berusten op 
geloofsvoorstellingen. Daarin vervulde 
de vrouwenhaat een zeer grote rol.  De 
kerkvaders hebben zich in zeer grove en 
laatdunkende bewoordingen uitgelaten 
over de vrouw.  Eva was in hun ogen de 
grote zondares door wie het gehele 
mensengeslacht met erfzonde zou 
beladen zijn, naar Augustinus.  Doordat 
het christelijke Westen Sophia verloren 
heeft, is alle geestelijk en zedelijk verval 
hieraan te danken. Wij dienen echter de 
vrouwelijke energie weer te verenigen 

 

Figuur 1 Onderdrukking van de 
vrouw 
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met de mannelijke om in balans te raken, zodat we naar onze Levensbron 
kunnen terugkeren om Hoger Bewustzijn te bekomen.  

 https://video.vice.com/nl/video/chinas-last-matriarchs/56313e06e6ec053d6a2b67e0 

Het laatste matriarchaat van China:  Aan de voet van de Himalaya in 
China ligt Lugu Lake, ook wel het "Koninkrijk der Vrouwen" genoemd, 
waar de Mosuo wonen. De veertigduizend inwoners van de regio leven 
in een unieke gezinsstructuur waarin vrouwen de dienst uitmaken. In 
plaats van traditionele monogame relatie gaan de Mosuo 
"wandelhuwelijken" aan. Op het Estlandse eiland Kihnu maken vrouwen 
de dienst uit. Het is een van de laatste matriarchale samenlevingen in de 
wereld. Al eeuwenlang zijn de mannen een groot deel van het jaar op zee 
om te vissen. In hun afwezigheid wordt de gemeenschap (van ca. 600 
mensen) geleid door vrouwen. 

 https://www.paradijsvogelsmagazine.nl/kihnu-vrouwen-estlandse/ 

Is de mens nu goed òf slecht ? 

De machthebbers tijdens Wereld Oorlog II geloofden dat ze door 
burgerdoelen te bombarderen de moraal van een volk konden breken. Zij 
hadden het boek van de belangrijke Franse geleerde Gustave Le Bon 
gelezen over wat er met de mensen gebeurt zodra ze door het gebruik van 
geweld in paniek raken. De praktijk toonde echter het tegendeel van wat 
Le Bon beweerde in zijn boek. De machthebbers –waaronder Winston 
Churchill- onderstreepten juist de mening dat hoe meer bommen er 
gegooid worden op burgerdoelen, hoe bevredigender het effect zal zijn. 
De Amerikaanse president Truman geloofde ook in deze waanzin door 
atoombommen op Hirosjima en Nagasaki te laten gooien. We kennen de 
gevolgen.  

Zit het oorlogvoeren in ons bloed? Zijn wij van nature bloeddorstige 
kannibalen of barbaren?  Zijn wij alleen aardig tegen vrienden en 
bloedverwanten en zijn wij keihard tegen vreemden?  De historicus 
Samuel Marshall schreef  dat het gemiddelde en gezonde individu een 
innerlijke en meestal onbewuste weerstand heeft tegen het vermoorden 
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van een medemens. De meeste mensen hebben angst voor agressie.  
Mensen zijn volgens de socioloog Randall Collins ten diepste geneigd tot 
interactie en solidariteit, en dat is wat het gebruik van geweld zo moeilijk 
maakt.  Veel soldaten hebben grote moeite om anderen dood te schieten, 
of weigeren gewoon hun geweren te gebruiken.  

Men mag denken wat men wil over Baghwan Shree Rajneesh en zijn 
boek over De Rechten van de Mens, maar deze man slaat soms wel heel 
recht de spijker op z’n kop.  Hij stelt in dit boek dat beschaving nog niet 
bestaat en geeft vooral de schuld daarvan aan politici en machthebbers.  
Zijn conclusie is dat de meeste mensen nog geen geweten hebben, zeker 
christenen niet. Christenen hebben volgens hem meer mensen vermoord 
dan wie dan ook. Duizenden mensen zijn 
levend verbrand. In de afgelopen 50 jaar 
hebben wij juist meer barbaarse handelingen 
gepleegd dan in de hele geschiedenis van de 
mens. Wij worden steeds barbaarser – en 
natuurlijk met meer stijl en methodiek.  
Vervolgens wijst de Baghwan naar Hirosjima 
en Nagasaki.       

Het effect van het gooien met bommen op burgerdoelen was voor de 
machthebbers teleurstellend en tegengesteld aan hun verwachtingen. De 
mensen gingen juist elkaar helpen en trokken naar elkaar toe in plaats dat 
hun moraal gebroken werd. Het bleek dat de gewone mensen wel degelijk 
deugden en zich niet als dolle honden gedroegen. Het zijn juist de 
machthebbers die blijken niet te deugen. Het gewone volk toont zich in 
veel opzichten heldhaftig, offervaardig en bereid om anderen te helpen, 
zelfs met gevaar van eigen leven. De machthebbers zitten veelal lekker 
in hun kantoren en laten anderen het vuile werk opknappen.  Dat de 
gewone doorsnee mens van nature een egoïst is, agressief, een 
doodslager, een rover, een hater, en dus ‘gans onbekwaam tot enig goed 
en geneigd tot alle kwaad’ blijkt een onjuist mensbeeld te zijn. Juist 
wanneer er rampen zijn, bommen worden gegooid, dijken doorbreken, er 
branden woeden, er zich ongelukken voordoen, er epidemiën zijn, etc.  
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komt het beste van de mensen naar boven. Het is weliswaar geheel anders 
gelegen in sommige landen op deze aarde, met name in Afrika, waar 
kleurlingen tijdens oproer hun kans waarnemen en winkels leeg roven, 
en vooral blanken vermoorden. Het is ook anders gelegen in het Midden-
Oosten, waar de Khazaren, die in de 8e eeuw massaal het joodse geloof 
gingen aanhangen en een zeer oorlogzuchtig volk zijn, zich vestigden in 
Palestina alsof zij daar een Bijbels recht op zouden hebben en daar de 
gevestigde bevolking met geweld verdreven. Wij komen op de 
achterliggende oorzaken hiervan terug. 

Kain en Abel 

Het begon heel goed, maar het eindigde bijzonder slecht. Allebei een 
eigen bedrijfje, Kain als landbouwer, Abel als veehouder (nomade).  Elk 
voor zich, eigen idealen verwerkelijken, elk eigen inkomsten, elk een 
eigen leefstijl, maar …… géén samenwerking als tweelingbroeders, ook 
geen privébezit, geen muren of afrasteringen, maar de vrije natuur. Het 
begon zo te zien redelijk goed en 
eenvoudig. Het is geven en nemen. 
De uitvinding van privébezit, 
grenzen en dergelijke is later 
ontstaan vanwege de problemen die 
rezen, vanwege de hebzucht, 
jalouzie, afgunst, wantrouwen, etc. 
Was het beroep dat Kain gekozen 
had – de landbouw- een grote 
misslag? Was het beroep dat Abel koos –de veehouderij-  ook een 
misslag?  Landbouw is intensief en zwaar werk met verschillende 
risico’s, weersafhankelijk.  Landbouw moet echt in het zweet des 
aanschijns plaatsvinden. De natuur is woest en anderssoortig kruid 
(onkruid genoemd)  overwoekert vaak het gewone kruid. Dieren moet 
men op een afstand houden, anders eten ze alles op, vooral lekkere verse 
groenten. De herder daarentegen leeft veel rustiger, is meer één met de 
natuur, heeft tijd van denken, heeft meer tijd voor een sociaal 
familieleven of met vrienden en kennissen. Nomaden eten meer 
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gevarieerd dan landbouwers, die dikwijls van één soort veel kweken. Na 
verloop van tijd gingen beide broers een offer brengen van hetgeen hun 
oogst en teelt had opgebracht. Het waarom van het brengen van offers 
wordt niet expliciet vermeld in Genesis.  Hierna een korte uitleg waarom 
men in de oudheid offers bracht:  

Waarom offers werden gebracht 

Een offer is een gave, dat is een gift, een ruil om iets gedaan te krijgen 
bij de goden. Ik geef iets, en verlang daar wel iets voor terug, is de 
gedachte achter het offer. De ruilhandel onder ons mensen berust op 
hetzelfde beginsel.  Het geloof van de oude culturen bestond hierin dat 
de offers de oogsten zouden bevoordelen, de groei van planten en dieren 
ten goede zou komen, en het de mensen immuun zou maken voor ziekten. 
De kosmische energiën tracht men via het offer naar beneden te halen. 
Het geofferde dier werd doorgaans 
opgegeten, zodat het offer in feite niets 
kostte.   Het offer komt voort uit de angst 
der boeren en landbouwers dat oogsten 
zouden mislukken en dieren en mensen 
vroegtijdig zouden sterven door ziekten 
en epidemiën.  De honger keek om de 
hoek van de deur, waardoor men altijd in 
onzekerheid leefde dat het boeren en 
landbouwen met zich meebrengt.  In 
extreme noodgevallen begon men zelfs kinderen te offeren, waardoor 
verdriet en tranen ontstond, in de hoop dat hun tranen regen zouden 
geven. Door offers te brengen wilde men zich een soort zekerheid 
verschaffen dat de goden zouden zorgen voor een goede oogst. Wist men 
dat offers op zich geen invloed hadden op een goede oogst? Men geloofde 
er wel in. Bij misoogsten gaf men de schuld aan de boze geesten die van 
de Godheid toestemming hadden gekregen om hun boze werken uit te 
mogen voeren op de mensen, zoals in Job 1 staat.  Men dacht ook wel dat 
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een offer soms te klein was geweest, en de godheid een groter offer 
verlangde. Kijk maar eens naar artikelen van dr. Marc Vermeersch.   
Marc.Vermeersch@gmail.com 
 

Bloed en Offers 

De oude culturen meenden dat vruchtbaarheid en wedergeboorte 
afhankelijk waren van het vloeien van bloed, voornamelijk van 
menstrueel bloed en het bloed dat tijdens de geboorte vloeit. Die gedachte 
is nog niet zo heel vreemd, aangezien men zag dat na de menstruatie de 
vrouw ontvankelijk was voor zwangerschap.  In het bloed zou de 
levenskracht schuilgaan. Vandaar dat men voor bloed –speciaal voor 
menstrueel bloed- hoge achting had. Tot aan de 18e eeuw geloofden 
medici dat uit een bloedwrongel van hetmenstruele bloed zich een foetus 
vormde. Dit ‘heilige’ bloed zou tevens 
vruchtbaarheid aan de aarde geven 
wanneer het aan de aarde zou worden 
teruggegeven. Toen er in de gebieden 
van de Sahara grote droogte uitbrak en 
het vrouwenbloed niet voor regen 
zorgde, nam men de toevlucht om ook 
mannenbloed in te zetten, en zelfs 
dierenbloed. Hiermee verliet men het matriarchale principe en trad het 
patriarchale tijdperk in.  De houding tegenover de heiligheid van het 
leven taande, waardoor men begon met mensen- en dierenoffers om toch 
vooral de goden te bewegen regen te geven.  Op die wijze trachtte men 
de grillen der natuur enigszins te kunnen beheersen. Zelfs koningen –
nadat zij een bepaalde periode hadden geregeerd-  werden geofferd. Die 
koningen zochten naar een uitweg door een plaatsvervanger te nemen uit 
hun onderdanen. Zie het verhaal van de Griekse koning Pentheus van 
Thebe.  

De plaatsvervanger zou de zonden van de koning en het volk op zich 
nemen en op rituele wijze worden gedood, of hij werd de woestijn 

 



Is de mens goed of slecht ?          No.1197 
 

13 
 

ingestuurd, net zoals in de Bijbel de ene zondebok naar Azazel werd 
gestuurd.  Het christelijk dogma van de verzoening door voldoening is 
op deze visie gestoeld. Ook de besnijdenis had ten doel om bloed op de 
aarde te laten gieten teneinde regen te verkrijgen. De besnijdenis vond 
immers ook plaats op het generatieve lichaamsdeel van de man, alsof dat 
een soort menstrueel bloed zou zijn.  Men probeerde mannen zelfs een 
vagina te geven door middel van algehele castratie, het verwijderen van 
de genitaliën.  In deze overgang van het matriarchale naar het patriarchale  
werd –mogelijk vanwege de teleurstelling dat er geen regen kwam na het 
storten van menstureel bloed op de aarde- de vrouw steeds meer een 
object van verachting. Mannen lieten hun 
genitaliën geheel afsnijden waarna deze 
genitaliën opgedragen werden aan de godin 
Cybele op de ‘zwarte’ vrijdag, de dag van 
het vergoten bloed. Hiervandaan komt het 
dat christenen de Goede Vrijdag hebben 
gekozen om het zogenaamd vergoten bloed 
van Jezus te laten vloeien. Op grond van 
Mattheus 19:12 lieten voorname christenen 
zich ontmannen.  De bloedoffers die 
gebracht werden zouden voor de goden een 
lieflijke reuk zijn.  Menstrueel bloed werd 
vergeleken met de hars van de Acaciaboom, 
dat eveneens een lekkere geur verspreidde. 
De Acacia werd als Moederboom vereerd.  
(zie het boek van Lauri Fransen “Het Evangelie van Isis”).  Het sacrament 
van Osiris  bestond daarin dat men tijdens de inwijding het lichaam van 
Osiris van brooddeeg namaakte en verdeelde in 12 of 13 delen, en deze 
verborg buiten de stad, waarna Isis ze moest opzoeken.  Wanneer de 
delen gevonden werden, werden ze opgegeten door de ingewijden. Het 
13e was de penis, die werd niet opgegeten, maar daar groeide de nieuwe 
zoon Horus uit. Het brood was alzo het lichaam van Osiris, en de wijn 
die men erbij dronk was zijn bloed.  Hierdoor raakte de ingewijde in 
extase wat voor hen inhield dat men zelf een Osiris werd.  Dit was voor 
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hen een heilige communie, de eenwording met de godheid, zoals man en 
vrouw door seksuele gemeenschap één vlees vormen. Hieruit is later het 
christelijke Heilige Avondmaal ontstaan, waarbij brood en wijn zien op 
het lichaam van Jezus. Dit berust op magie. Het is duidelijk dat het 
christendom géén nieuwe godsdienst is, maar overgewaaid is uit Egypte, 
zie de boeken van dr. Tjeu van de Berk.       

Broedermoord als grondslag van de samenleving 

Wij lezen in Genesis 3:15 dat er na de verdrijving uit de Hof van Eden 
een strijd is ontstaan tussen het zaad van de Vrouw (Eva) en het zaad van 
de Slang (Nachash), zie brochure: 238 

14 Toen zeide JHWH God tot die slang: Dewijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij 
vervloekt boven al het vee, en boven al het gedierte des velds! Op uw buik zult 
gij gaan, en stof zult gij eten, al de dagen uws levens. 

15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad 
en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de 
verzenen vermorzelen. 

Uit het beroep en uit de handelingen van de twee broers Kaïn en Abel 
moet blijken wie van wie is, en tot welke zaadlijn Kaïn en Abel behoren.  
Beide broers gingen offeren, hoewel daar geen gebod voor was van 
JHWH. Kain bracht van de opbrengst van de vruchten een offer, en Abel 
volgde zijn voorbeeld door een dier te offeren. Hun inbeelding om offers 
te brengen was per definitie fout. De Scheppergod zit niet op offers te 
wachten en laat zich er niet door van de wijs brengen. Als teken van 
dankbaarheid gaat het niet om uitwendige offers, maar om een innerlijk 
dankbaar hart. Zie Psalm 50-51.  JHWH sloeg echter wel acht op de beide 
offeraars en zal hierbij gelet hebben op hun intentie.  Abel werd positief 
beoordeeld, maar Kaïn negatief. Dat moet ergens uit naar voren zijn 
gekomen, hoe dat weten wij niet.  Kain voelde zich als eerstgeborene van 
de tweeling achtergesteld. JHWH sprak nog met hem waarschuwende 
woorden, maar Kain luisterde niet. Het hoge woord kwam er uit: Ben ik 
mijns broeders hoeder! Hij zou met de vuist wel voor zijn rechten 
opkomen, en vroeg daartoe Abel met hem in het veld te gaan. Kain sloeg 
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Abel dood, en meende daarmee de gehele vrouwenzaadlijn uitgeroeid te 
hebben. De vader van Kain was een moordenaar van den beginne, en 
Kain dus ook, zo lezen wij in 1Johannes3:12 Niet gelijk Kaïn, die uit den 
boze was, en zijn broeder doodsloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? 
Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig. 15 Een 
iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen 
doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende.  

Nu weten wij aan de hand van deze 
moord van wie Kain afkomstig is. 
Niet van Adam, maar van Nachash. 
Abel was van Adam. Het kwaad 
dacht op deze wijze het goede te 
vernietigen, zodat de eerstgeboorte –
dat wil zeggen de 
wereldheerschappij-  aan de zaadlijn van Nachash zou toekomen. De 
illuminati als zaad van Nachash werken dan ook hard om hun 
eerstgeboorte te kunnen handhaven aangezien er ná Abel nog een ander 
geslacht van het vrouwenzaad werd geboren, namelijk Seth. 

Genesis 4:1 En Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger, en 
baarde Kaïn, en zeide: Ik heb een man van JHWH verkregen! 2 En zij voer voort 
te baren zijn broeder Habel; en Habel werd een schaapherder, en Kaïn werd 
een landbouwer. 3 En het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van 
de vrucht des lands aan JHWH offer bracht. 4 En Habel bracht ook van de 
eerstgeborenen zijner schapen, en van hun vet. En JHWH zag Habel en zijn offer 
aan; 5 Maar Kaïn en zijn offer zag Hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer, en zijn 
aangezicht verviel. 6 En JHWH zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij ontstoken, en 
waarom is uw aangezicht vervallen? 7 Is er niet, indien gij weldoet, verhoging? 
en zo gij niet weldoet, de zonde ligt aan de deur. Zijn begeerte is toch tot u, en 
gij zult over hem heersen. 8 En Kaïn sprak met zijn broeder Habel; en het 
geschiedde, als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Habel opstond, 
en sloeg hem dood. 9 En JHWH zeide tot Kaïn: Waar is Habel, uw broeder? En 
hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns broeders hoeder? 10 En Hij zeide: Wat 
hebt gij gedaan? daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij roept 
van den aardbodem. 11 En nu zijt gij vervloekt van den aardbodem, die zijn 
mond heeft opengedaan, om uws broeders bloed van uw hand te ontvangen. 12 
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Als gij den aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven; gij 
zult zwervende en dolende zijn op aarde. 13 En Kaïn zeide tot JHWH: Mijn 
misdaad is groter, dan dat zij vergeven worde. 14 Zie, Gij hebt mij heden 
verdreven van den aardbodem, en ik zal voor Uw aangezicht verborgen zijn; en 
ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden, dat al wie 
mij vindt, mij zal doodslaan. 15 Doch JHWH zeide tot hem: Daarom, al wie Kaïn 
doodslaat, zal zevenvoudig gewroken worden! En JHWH stelde een teken aan 
Kaïn; opdat hem niet versloeg al wie hem vond. 16 En Kaïn ging uit van het 
aangezicht van JHWH; en hij woonde in het land Nod, ten oosten van Eden. 

Kain ontving dus de vloek over zijn landbouwwerkzaamheden, werd een 
zwerver, weg van zijn ouderlijk huis, althans van zijn moeder en 
stiefvader. Kain werd een stedenbouwer. Zijn mensen gingen op een 
kluitje wonen, en dat zien we vandaag de dag nog. De mensheid woont 
voor een groot deel in steden, megasteden. Steden waren en zijn nog 
steeds onhychiënisch, hoewel er al veel verbeterd is. In steden ontstonden 
veel ziekten, waar de nomaden en keuterboeren van verschoond bleven. 
De offers toonden het levensplan van beide mannen. Men wilde 
vooruitkomen op aarde, een maatschappij oprichten, althans Kain. 
Wanneer er ziekten in de steden ontstonden of er rampen en misoogsten 
plaatsvonden kregen de goden de schuld. Men dacht dat de goden 
vertoornd waren vanwege het gedrag der mensen. Dus werd er geofferd 
om de goden te bevredigen.  

De mensheid groeide vrij snel en deswege 
was er meer voedsel nodig. In de 
landbouw werd gezocht naar methoden 
om meer voedsel per hectare te 
produceren.  Er werden slaven gemaakt 
om voor een hongerloon op het land te 
werken, en ook om goud te delven voor 
de goden die er Ormuz van maakten, 
witgoudpoeder, aangezien zij dat nodig 
hadden om hun DNA te voeden.  JHWH 
had een afkeer van de steden. De 
zondvloed vaagde de van JHWH  
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afgeweken samenleving weg  Babel -de torenbouw- werd geblokkeerd 
vanwege de zogenaamde spraakverwarring.  Wel ontstond er handel, geld 
en belastingen vanwege de staatsvorming die betaald moest worden. De 
leidende elite achtte dat zij van God geroepen waren om over de domme 
massa’s te moeten regeren. De mensen zouden niet zonder hun leiding 
kunnen. Die gedachte leeft al eeuwen voort, en momenteel beweren de 
vorsten te regeren bij de ‘Gratie Gods”, dus moeten wij hen onderdanig 
zijn. Tot en met de jaren 1800 was driekwart van de wereldbevolking 
slaaf, lijfeigendom van de werkgevers. Momenteel staat de 
wereldbevolking onder controle van 1% elite als imkers, en wij vormen 
de 99% werkbijen. Er is wel vooruitgang geboekt door de mensheid door 
de eeuwen heen. Dat zit hem voor een groot deel in de verbeterde 
hygiënische omstandigheden en niet in vaccins, chemische medicijnen en 
dergelijke.  

Men mag denken wat men wil van de Baghwan  Shree Rajneesh, zoals 
hiervoor reeds gezegd. Inderdaad was zijn levenswijze in sommige 
dingen geen navolgenswaardig voorbeeld. Hij had een vloot van 96 Rolls 
Royses, leefde een vrij skesueel getint leven, etc.  Toch sloeg hij de 
spijker in bepaalde zaken recht op de kop. In zijn commentaar op De 
Rechten van de Mens van de VN schrijft hij o.a. dat politici heel doortrapt 
zijn. Ze zeggen alleen heel graag wat de mensen horen, maar ze maken 
zich niet druk over de werkelijke situatie en de veranderingen die nodig 
zijn. Ze geven je woorden zonder inhoud. Nergens ter wereld wordt ook 
maar één van die universele rechten toegepast.   

Over het zogenaamde geweten der mensen zegt hij dat het leugens zijn, 
want de Baghwan zag dat de mensheid helemaal geen geweten toonde te 
hebben. Als moslims Hindoes vermoorden, denkt geen enkele moslim 
dat hij iets verkeerds gedaan heeft, aangezien hij volgens zijn godsdienst 
iets goeds heeft gedaan. Geen enkele Hindoe of christen schijnt last van 
zijn geweten te hebben. Christenen hebben meer mensen vermoord dan 
wie dan ook en zij hebben vooral mensen levend verbrand.  In de 
afgelopen 50 jaar hebben wij als mensheid méér barbaarse handelingen 
gepleegd dan in de hele geschiedenis van de mensheid. Wij worden 
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steeds barbaarser,  en natuurlijk met meer stijl en methodiek.  Hiroshima 
en Nagasaki – wat zeg je daarvan? Amerika had de verantwoordelijkheid 
ervoor, en de piloten gingen vooraf in gebed voordat ze de atoombommen 
afwierpen.  Het was geheel onnodig deze bommen af te werpen aangezien 
Japan al bezig was zich over te geven. Maar wat zat erachter?  Er was 
veel geld in het ontwikkelen van deze atoombommen gestoken, en ze 
moesten worden getest. De toenmalige predident Truman wilde so-wie-
so de bommen laten testen, ondanks dat zijn adviseurs dat zinloos 
vonden.  Nadat de bommen afgeworpen waren op Hiroshima en Nagasaki 
vroegen journalisten aan Truman  of mijnheer de president goed geslapen 
had die nacht. Truman was pas naar bed gegaan toen hij het bericht 
ontvangen had dat de twee Japanse steden in rook waren opgegaan. Ja, 
zei hij, “ik heb rustiger geslapen dan ooit tevoren, want ons experiment 
is geslaagd. Nu zijn wij de grootste wereldmacht”. Binnen enkele 
minuten tijds waren meer dan 200.000 mensen gestorven!  Wat mij 
betreft, schrijft de Baghwan, is beschaving nog een droom, een hoop, een 
utopie.  Maar wat ziet de Baghwan over het hoofd? Het zijn niet de 
gewone burgers of gelovigen die de wreedste handelingen verrichtten. 
Het zijn de nazaten van het Slangenzaad, het Nachash-gebroed, zoals 
blijkt hierna.  

Wij mogen echter niet generaliseren en het gedrag der elite toeschrijven 
aan de gehele mensheid. De mensheid van het vrouwenzaad is gebukt 
gegaan onder het gezag van de 
Nachashzaadlijn, het 
zogenaamde slangenzaad. Deze  
kwade zaadlijn of geslachtslijn 
heeft zich voortgezet in de 
zogenaamde elite, de royals, de 
illuminati, de Deep State en 
welke namen zij al meer gekregen 
hebben.  Deze maffia die vrij 
onbekend is  bestaat vooral uit 
Khazaren.         
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 https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-onbekende-geheime-
maffia-uit-khazaria/ 

https://www.youtube.com/watch?v=VV8LbUTaXmc 

Verantwoord Ouderschap (zie brochure 1188) 

Opvoeding voor de geboorte, is de titel van het leerzaame boek van Paula 
Messer-Platz.   Zij komt wat inhoud van het boek betreft veel overeen 
met de boeken van Joan en Mary Henschel, hoewel ze mogelijk elkaar 
niet gekend hebben, althans wij vonden geen verwijzingen onderling. 

Dit boek van Paula Messer-Platz is zeer belangrijk voor jonge mensen 
die willen gaan trouwen, en nog meer voor gehuwden om aandacht te 
schenken aan de wijze waarop men kinderen wil verwekken en eenmaal 
verwekt het aanstaande kindje reeds vóór de geboorte willen opvoeden. 

Wij komen in de Bijbel en de meeste theologische boeken niets of 
nagenoeg niets tegen over genoemde onderwerpen, wat een groot gebrek 
is. Het is immers dringend nodig om de menselijke soort in stand te 
houden en te vervolmaken, zodat er een sterk geslacht met hoger 
bewustzijn mag ontstaan. De wereld is tot nog toe overladen met 
tegenstellingen. Wij als mensen dienen daarin harmonie en evenwicht te 
scheppen door liefde als aantrekkingskracht.  Liefde is een sympathische 
gebondenheid die mensen samen verenigd. Momenteel zien wij een 
losgeslagen horde-mens die meer om zichzelf en zijn genot denkt dan om 
zijn medemens.  Wij zien een voortgedreven rusteloze mensheid die zich 
vermaakt daar waar veel lawaai is, harde muziek te horen valt en zeer 
hard motorenlawaai, zich meer en meer verplaatst met moderne 
transportmiddelen, op tribunes in grote stadions zich door massahysterie 
laat meeslepen.  

Zie gedicht van Clinge Doorenbosch: Als een bende wilde dieren, 
losgekomen uit hun kooi, was op dezen Zondagmiddag, het Olympische 
Tournooi. Als een bende Indianen, schreeuwend en sensatieziek, was op dezen 
Zondagmiddag, het Olympische publiek. ’t Was een gillen en een brullen, van 
het allerlaagste soort, zoals nimmer van te vooren, in ons Holland werd 
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gehoord. A moest van het veld gedragen, B lag kermend in het gras, ’t Gaf den 
indruk of men weer in negentienveertien was; Als het voetbalsport mag heeten, 
deze schande van vandaag? Velen die het zagen, zeggen Duid’lijk “Neen” op 
deze vraag. Deze uiting van beschaving, doet de mens geen goed maar kwaad…. 
’t Resultaat is geen verbroedring, maar vernieuwde volkenhaat”. Clinge 
Doorenbosch. 

http://www.pentahof.nl/Brochures/1033%20Ons%20mooie%20N
ederland..pdf     Nietzsche zei het reeds : “Uit gebrek aan rust verwordt 
onze beschaving tot een nieuw barbarendom”.  De tegenpool van liefde 
is haat, waardoor verharding en verwijdering ontstaat.  Liefde is het 
samenbindende beginsel in de schepping. Geweld en haat leidt tot onrust, 
vernietiging en oorlog.  De algemene onkunde der mensheid op allerlei 
levensgebieden dient te verdwijnen. Kennis en wetenschap zijn goed, 
maar wij dienen daadwerkelijk dingen die niet goed functioneren te 
verbeteren. De menselijke soort dient allereerst verbeterd te worden 
willen wij een betere wereld krijgen. Wij zijn technisch ver gevorderd. 
Wij bouwen miljoenensteden op aarde, enorm hoge torens, grote schepen 
en vliegtuigen, zelfrijdende auto’s, etc.   Zie video: Ons Erfgoed in de 
wereld   

https://www.bol.com/nl/p/ons-erfgoed-in-de-wereld-
8box/9200000041234897/    

Wij zijn echter onszelf vergeten. Er is opvoeding nodig tot het 
ouderschap, aangezien het verwekken van kinderen niet aan het toeval 
overgelaten mag worden. Men kan niet alleen op z’n natuurdriften afgaan 
en kinderen voortbrengen zónder te denken aan de gevaren van 
degeneratie.  Wanneer wij een vak willen gaan uitoefenen is daar 
onderwijs toe nodig. Kinderen brengen een tiental jaren door in de 
schoolbanken. Zou dat niet van toepassing zijn voor een goed 
ouderschap?  De voortplanting is één van de belangrijkste dingen in de 
natuur, wat niet aan een bloot toeval mag worden overgelaten. Dieren 
gaan af op hun instinct en maken er soms een beestenbende van, maar 
wij mensen staan een trede hoger op de trap der ontwikkeling. De 
opvoeding op het terrein van de voortplanting vereist de grootste 
aandacht willen wij een harmonieuze samenleving scheppen. U begrijpt 
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wel dat daarbij gezondheid, voeding en welzijn eerste vereisten zijn. 
Voeding is uitermate belangrijk, aangezien de mens is wat hij eet.  Maar 
ook ons denken is mede van invloed op onze gezondheid.   

Cultuurschok 

Wanneer wij het gedrag der mensen momenteel gadeslaan hoe men zich 
op bepaalde feesten gedraagt en uitleeft, kan niet gezegd worden dat we 
wat betreft beschaving ver gevorderd zijn. Op onderstaande video is de 
zien hoe in Duitsland tijdens de octoberfeesten (wijnoogstfeesten)  
mensen (vooral jonge mensen) uit Canada en Australië en andere landen 
daar samenkomen om zich uit te leven”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=sxRG8zDDQQA 

Het wordt een cultuurschok genoemd, en dat is het ook. Hoe de mensen 
–vooral een behoorlijk groot deel van de jongere generatie-  zich uitleeft 
op festivals en grote feesten is geen teken dat de beschaving vooruit is 
gegaan. Kijk maar op Youtube naar de Oktoberfeesten in Duitsland. Er 
wordt daarbij gezopen en met bier gedronken dat het één grote brasserij 
wordt met alle zedelijke ontuchtige handelingen erbij. De vrouwen en 
meisjes lopen er zeer uitdagend bij met hoerachtige kleding en lage 
decolletees. De rommel die men er achterlaat is gigantisch.  
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Het 9/11 mysterie   (XI – IX) 

9/11 2019 De WTC-torens en het Pentagon geraakt, dat gaf een schok 
over de hele wereld.  De grootste schok echter is, dat zeer veel 
wetenschappers, technici, etc.  hebben vastgesteld dat niet de vliegtuigen, 
maar er bommen geplaatst moeten zijn waardoor de gebouwen, inclusief 
gebouw 7, zijn ingestort, liever zijn opgeblazen. De vliegtuigen kunnen 
radiografisch bestuurd zijn, of het waren hologrammen. Hierachter 
hebben de Khazaren gezeten, wordt gezegd door diverse deskundigen. 
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De wétiko-ziekte (uit de nieuwsbrief 10-2019 van Marja de Vries) 

Maar dat wil niet zeggen dat men zich in ‘Samenlevingen in Balans’ niet bewust 
is van het bestaan van zo’n psycho-spiritueel virus. In het boek Columbus and 
other Cannibals (1979/2008) van Jack D. Forbes wordt duidelijk dat de Noord-
Amerikaanse inheemse volken onder andere het begrip wétiko (wétiko in Cree, 
windigo in Ojibway, wintiko in Powhatan) - een inheems woord voor psychose 
- gebruiken voor de Archontische invloed. Jack D. Forbes, een professor 
emeritus in Inheemse Amerikaanse Studies en iemand met een Powhatan-
Renápe, Delaware-Lenápe en niet-inheemse achtergrond, legt uit dat de term 
wétiko verwijst naar een psychische ziekte, waar veel mensen in 
‘Samenlevingen uit Balans’ aan leiden, maar waar we in feite geen term voor 
hebben en het nauwelijks als zodanig herkennen, maar die zeer besmettelijk is 
en bovendien zeer destructief. 

Wat zijn wétikos?  

Hij beschrijft op een indrukwekkende manier vanuit het perspectief van de 
inheemse mensen in Noord en Midden-Amerika deze wétiko-ziekte, die zij 
herkenden in de Europeanen die de afgelopen 500 jaar naar Amerika kwamen. 
“Ik zal beargumenteren, “ schrijft hij in het begin van het boek, “dat normale, 
geestelijk gezonde mensen het principe van liefde voor hun mede levende 
wezens behouden, terwijl zij die exploiteren geen normale, dat wil zeggen, 
geestelijk zieke personen zijn. (…) de Schepper heeft ons allemaal goede paden 
gegeven om te volgen, gebaseerd op goed taalgebruik, liefde en heilige liederen. 
De geestelijk gezonde persoon is degene die nog steeds op zo’n pad is. De ‘norm’ 
voor de mensheid is liefde. Meedogenloosheid is een afwijking. We zijn niet van 
nature zondaars. We leren om slecht te zijn. Het wordt ons geleerd om van onze 
goede paden af te dwalen. We worden gek gemaakt door andere mensen die ook 
gek zijn en die voor ons een beeld van de wereld schetsen dat lelijk, negatief, vol 
angst en idioot is.” 

Wétiko, het centrale probleem in het hedendaagse menselijke leven 

Jack D. Forbes beschrijft de wétiko ziekte als een plaag die erger is dan lepra en 
malaria en als de grootste epidemische ziekte die de mensheid ooit heeft gekend. 
Het is de ziekte van agressie tegen andere levende dingen. Het is meer dan 
slechts verkeerde keuzes maken, het is een ziekte van de ziel die besmettelijk is. 
Dit is de ziekte van “imperialisme, kolonialisme, marteling, slavernij, 
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verovering, brutaliteit, liegen, bedriegen, geheime politie, hebzucht, 
verkrachting, terrorisme – dit zijn slechts woorden totdat we er door geraakt 
worden.” Het is een ziekte die geen grenzen kent en die de neiging heeft om 
steeds extremer te worden als er eenmaal een infectie heeft plaatsgevonden. 

“In grote mate komt de ontwikkeling van de wétiko ziekte overeen met de 
opkomst van wat Europeanen hebben verkozen om beschaving te noemen. Dit 
is niet slechts toeval,” schrijft hij, “want veel of de meeste Europese schrijvers 
zijn zelf geïnfecteerd met de wétiko ziekte. Daarom beschouwen ze een wétiko-
gedomineerde samenleving als zijnde ‘beschaafd’ en een niet-wétiko 
samenleving als zijnde ‘barbaars’, ‘primitief’ of ‘ouderwets’.” 

Gezond zijn betekent respect hebben voor het leven 

Als we eenmaal weten hoe de psychische ziekte er uit ziet, kunnen we volgens 
Jack D. Forbes beter vaststellen wat werkelijke geestelijke gezondheid is. 
Volgens hem betekent (geestelijk) gezond zijn respect tonen voor andere vormen 
van leven en andere individuen en dat is de manier waarop mensen ooit hebben 
geleefd. “Traditionele Indianen zijn authentiek. Zij zijn Echt.(…) Ik geloof dat 
een echte beschaving een samenleving is waar mensen ‘beschaafd’ zijn, dat wil 
zeggen, waar ze zich zo goed gedragen naar elkaar, dat ze geen politie of andere 
gewapende systemen van beheersing nodig hebben. Volgens deze definitie 
waren de meeste Noord-Amerikaanse samenlevingen en vele andere 
zogenaamde tribale samenlevingen beschavingen.” 

Symptomen van de wétiko ziekte   

Als symptomen van de wétiko ziekte noemt  Jack D. Forbes onder andere 
gierigheid, wreedheid, agressie, het gebruik van geweld, misleiden, bedriegen, 
vals spelen, parasiteren, woekeren, hypocrisie, manipuleren, luiheid, diefstal, 
drinken, draaien met woorden (ze kunnen dat wat juist is doen lijken als 
verkeerd, en dat wat verkeerd is als juist), misbruik maken van anderen (op de 
een of andere manier gelooft de wétiko – iemand die aan de ziekte lijdt - dat hij 
het recht heeft om een ander mens (of zijn bezit) te gebruiken op een manier die 
duidelijk eenzijdig is en in het nadeel van het slachtoffer) en liegen (dat zou wel 
eens de kern van de hele epidemie kunnen zijn). 

Psychologische kenmerken die iemand vatbaar maken voor besmetting met het 
wétiko-virus zijn hebzucht, wellust, arrogantie, buitengewone ambitie, 
materialisme en ‘het niet hebben van een gezicht.’ “Wanneer mensen leren om 
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te liegen hebben ze niet langer een gezicht. Dat wil zegen, ze hebben niet een 
enkelvoudige persoonlijkheid en karakter. Ze worden een kameleon, die van 
kleur verandert als gelegenheden of omstandigheden dat vereisen. Zo’n persoon 
kan geen enkele morele kracht hebben, omdat dat laatste een eenduidig gezicht 
vraagt,” schrijft hij. Kortom, wétikos zijn niet authentiek en niet trouw aan 
zichzelf. De wétiko ziekte kan zich in verschillende mate uiten en in een 
vergevorderd stadium kan het wetiko-virus zich compleet meester maken van 
een persoon. “De wétiko psychose is een ziekte van de geest die mensen naar 
een lelijk pad zonder hart leidt.” 

Waar wétikos niet tegen kunnen  

Wat wétikos woedend maakt, schrijft Jack D. Forbes, is de natuurlijke houding 
van vrije inheemse mensen, hun ontembare vrijheid en hun spontane 
elementaire, weigering van alles dat hen door anderen wordt opgelegd. 
Bovendien kunnen wétikos niet tegen mysterie en wétikos houden niet van de 
Aarde. “De aarde is dood, zeggen ze, slechts een soort grote rots, en los daarvan, 
ook al was het levend, het heeft geen ziel, of geest, of spirit. Dus waarom er van 
houden...?” (Tot zover Marja de Vries) 

Hoe staat het met ons vandaag de dag? 

Hoe leven wij momenteel: als Nomade (boer) of als Landbouwer 
(agrariër)? Die vraag mogen we ons 
weleens stellen. Verder mogen we 
weleens goed nadenken over oorlog en 
bewapening. De oorlogsmachinerie kost 
70% van het nationale inkomen van 
nagenoeg alle landen, aan soldaten die tot 
beroepsmoordenaars worden opgeleid, 
getraind om anderen dood te schieten. Is 
dit het toonbeeld van beschaving? 
Duidelijk blijkt dat ons leven nog lang 
niet in overeenstemming is met de 
kosmische universele wetmatigheden. 
Vandaar dat onze samenleving niet in 
balans is en optimaal funktioneert.  
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Wanneer dat wél het geval zou zijn hebben we geen staat, geen regering, 
geen politie, geen soldaten, geen leger, geen rechters, advocaten en nog 
meer dingen meer nodig.  Lees maar eens de boeken van Bellamy, van 
Marja de Vries “Samenlevingen in Balans”,  

Zijn er nog goede dingen te melden? 

Ja, die zijn er zeer zeker. Het goede zal altijd overwinnen, want indien 
het kwaad zou overwinnen, gaat het in zichzelve ten onder. Het goede 
blijft te allen tijde over. Het zaad van de vrouw zal de kop van het 
slangenzaad uiteindelijk vernietigen. Liefde overwint alles. 

Enkele voorbeelden van goede dingen der mensen: 

Er werken in Nederland 1300 vrijwilligers 365 dagen per jaar paraat bij 
de KNRM, de reddingsbrigade, niet voor geld, maar voor een warme 
handdruk.  Zie Terdege 30-10-2019. 

 

Denk verder aan de vele vrijwillgers, maatschappelijke werkers en 
mantelzorgers. Bij het Carnegie Heldenfonds kan men zien hoeveel 
mensen vrijwillig en met gevaar van hun leven anderen die in nood of 
levensgevaar verkeerden hebben geholpen.  Hoeveel brandweerlieden 
doen vrijwillig hun werk, en ook in zorginstelligen, etc. Hieronder 
afbeeldingen van de brandweerlieden tijdens 9/11-2001 in New York, 
waarvan er verschillende gestorven zijn. 
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Verder gaat het heel goed met de vermeerdering van de rijken en rijksten 
in Nederland, Er zijn 37 miljardairs, met een vermogen dat de 
100.000.000,- overschrijdt. En er zijn ongeveer 115.000 miljonairs in 
Nederland.  Het gaat dus héél goed met de rijken in ons land. Alleen gaat 
het minder goed tot slecht met de armeren, met de daklozen en mensen 
die nauwelijks rond kunnen komen. Het zou pas écht goed gaan wanneer 
er geen verschil meer bestaat tussen opgehoopte rijkdom en schrijnende 
armoede.  Zie eens Lukas 6:24.  En wat in Jakobus 5:1-6 staat, dat de 
rijkdom die opgehoopt is in het laatste der dagen verrot is.  

De allerrijksten in Nederland zijn wéér 
rijker geworden. Ook is het aantal 
miljardairs dit jaar toegenomen tot een 
recordaantal van 37. Dat blijkt uit de 
gisteravond verschenen Quote 500. 
(nov.2019) Wanneer je zo superrijk bent, 
kun je gerust wel een beetje bloot erbij gaan lopen, blijkens bovenstaande 
foto.  

De vraag of de mens goed of slecht is kan als volgt beantwoord worden. 
Er zijn goede mensen. Deze goede mensen worden rechtvaardigen 
genoemd. Deze rechtvaardigen zullen het ‘gezegend aardrijk beërven’, 
zoals in Psalm 25 wordt bezongen. Op die vernieuwde aarde zullen geen 
Kanaänieten meer zijn, geen kwade of slechte mensen, want die zijn er 
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momenteel wel behoorlijk veel.  Uit een experimant  dat twee doctoren 
in de psychologie in Amerika uitvoerden, dat uitgezonden werd door de 
BBC, bleek dat wanneer je gewne mensen met rust laat, er niets 
bijzonders gebeurt. Ze zullen zich organiseren als een pacifistische 
commune. De menselijke behoefte aan liefde en vriendschap is groter bij 
de meeste mensen, dan het verlangen naar kwaad en geweld.  Er is echter 
een geslacht of zaadlijn zoals wij in deze studie zagen die beslist géén 
goed kunnen 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. 

En 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. 

 


