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Inleiding 

De meeste mensen staan alleen op hun rechten, maar aan plichten 
ontrekken zij zich in veel gevallen.  De mens heeft zeer zeker rechten, 
maar daaraan vooraf gaan de plichten.  De Verenigde Naties hebben een 
rapport opgesteld over De Rechten van de Mens. Bhagwan Shree 
Rajneesh heeft er een leerzaam boekje over geschreven, ook al hebben 
wij veel bedenkingen tegen de leefwijze die hij erop nahield.   

 Het zou zeer te wensen zijn indien de VN ook een rapport zou opstellen 
over de plichten van de mens.  Wij laten in deze brochure de plichten 
voorafgaan aan de rechten van de mens.   

Kennis van Goed en Kwaad 

In Genesis wordt de boom van de kennis van goed en kwaad  genoemd, 
een boom met begeerlijke vruchten, waarvan men echter niet mocht eten, 
gezien de dodelijke gevolgen eraan verbonden.  
 
Wat is de definitie van GOED ? 
Van Dale’s woordenboek:    
1goed (bijvoeglijk naamwoord; vergrotende trap: beter, overtreffende trap: best) 
1bruikbaar, geschikt: nergens goed voor zijn2kwaliteit bezittend: een goed 
boek3deugdzaam, eerlijk; goedhartig, behulpzaam4heilzaam, voordelig: goed 
voor de gezondheid; dat is goed (a) uitstekend; (b) toegestaan5gezond: zich 
niet goed voelen; het goed maken in welstand verkeren, gezond zijn6knap: zij is 
goed in het Frans¶zo goed als bijna; net goed! eigen schuld!; mij goed het kan 
mij niets schelen 2goed (bijwoord) 1goed zo! gezegd als compliment; zul je het 
goed onthouden? nauwkeurig; nog niet goed wakker nog niet helemaal; als ik 
het goed heb als ik me niet vergis; goed en wel nauwelijks, nog maar net; goed 
komen goed aflopen, in orde komen 

Het woord: kwaad. 

1kwaad (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1(vergrotende trap: erger, 
overtreffende trap: ergst) slecht, verkeerd: niet kwaad vrij goed; te kwader trouw 
oneerlijk, met boos opzet; het te kwaad krijgen emotioneel 
worden2(vergrotende trap: kwader, overtreffende trap: kwaadst) boos: ik ben 
kwaad op jou 2kwaad (het; o) 1het slechte, verkeerde: van kwaad tot erger 
vervallen2(meervoud: kwaden) verkeerde handeling, zaak enz.: een 
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noodzakelijk kwaad; het minste van twee kwaden kiezen; hij kan bij hem geen 
kwaad doen alles wat hij doet, wordt door hem goedgevonden 

     
  
Plichten van Ambtenaren 
Uit de Barneveldse krant:  Gemeente gaat minder 'in hokjes' werken 
02-08-2018, 11:09 | Van de redactie  
BARNEVELD Ambtenaren van de gemeente Barneveld gaan in de 
toekomst meer 'naar buiten'. Er moet meer verbinding worden gelegd met 
inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Ook is het de 
bedoeling dat verschillende gemeentelijke afdelingen beter samen gaan 
werken bij projecten waar zij gezamenlijk bij betrokken zijn. Met een 
nieuwe werkwijze hoopt Barneveld in de toekomst flexibeler in te kunnen 
spelen op verandering en 'klantgerichter' te kunnen zijn. 
 
De Levensleerschool en het “eindexamen” 
 
Wij leven momenteel in de 3D-werkelijkheid, wat een leerschoolperiode 
is voor de komende nieuwe 5D-gouden tijd. Op een leerschool doet men 
kennis op, en kennis is macht, zo wordt ons voorgehouden. In 
werkelijkheid gaat het om bewustwording (zelfbewustzijn) en liefde, 
waarbij een zekere basiskennis ten doel heeft om op aarde zinvol te 
mogen leven. Alles in het universum –dus ook op aarde- is aan 
verandering onderworpen. Dat gaat door revoluties en evoluties naar 
transitie en transformatie, waarbij vanuit het Universum door de ‘goden’ 
gelet wordt volgens vaste wetten hoe wij als mensheid ons gedragen, of 
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we onze lessen geleerd hebben en of wij over kunnen gaan naar de nieuwe 
tijd, wat in de Bijbel wel het komende Vrederijk of het Rijk Gods wordt 
genoemd.  Het eindexamen zal de uitslag voor elk individu, maar ook 
voor groepen, overheden, vorsten, landen, volkeren, etc. tonen wie er wel 
en wie er niet geschikt bevonden wordt.  
 

      
Het is een soort weegschaal, zoals door de profeet Daniel werd uitgelegd 
naar aanleiding van het handschrift op de wand “Mene, mene, tekel 
Upharsim”, dat betekent: “In weegschalen gewogen en te licht 
bevonden”.    
Het gaat hierbij niet om mooie theoriën, maar om de leefwijze, zoals o.a. 
in de Bergrede en in Psalm 15 uiteengezet.  
 
Zie Ps 15  : 1 Een psalm van David. JHWH, wie zal verkeren in Uw tent? Wie 
zal wonen op den berg Uwer heiligheid? 
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid 
spreekt; 
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen 
smaadrede opneemt tegen zijn naaste; 
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH 
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet; 
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den 
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid. 
 
Het gaat om onze daden, om ons hart, om de realiteit van ons leven.  Ieder 
krijgt daartoe de tijd en mogelijkheden. Hoe gedragen wij ons, en hoe 
gedragen overheden en instellingen zich, dáár gaat het om.  Welke 
maatstaven hanteren wij, en zijn deze conform de natuurwetten?  Het gaat 
hierbij om de meest elementaire, ethische, morele en humane zaken 
waarop getest zal worden door onafhankelijke entiteiten (noem hen 
goden of  engelen).  Het examen duurt niet lang, want ons leven is de 
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leerschool –dit is het examen zelf reeds- en is de periode waarin deze 
entiteiten ons van minuut tot minuut gadeslaan en alles vastleggen wat 
wij spreken, denken en doen. Niets is voor hen verborgen, maar zijzelf 
zijn voor ons wel verborgen, normaliter onzichtbaar.. Hun opdrachtgever 
is de Scheppergod, die het ganse Universum als Bouwmeester heeft 
geschapen en alles in werking heeft gezet om dat Universum op een hoger 
niveau te brengen en tot Zich doet terugkeren. De onzienlijke 
geesteswereld houdt controle over de zienlijke wereld, ook al denken wij 
dat we niet gezien worden. Niets is verborgen en álles is voor de Engelen 
open en klaar. In het electromagnetisch veld rond de aarde is en wordt 
alles geregistreerd, en van elk woord wat wij spreken en van elke daad 
die wij doen zullen wij rekenschap af moeten leggen.  Het eindexamen 
duurt dan ook niet lang, want álles is reeds bekend bij onze examinatoren.   
Wie wel en wie niet geslaagd is, is een kwestie van seconden voor hen.  
Wie de Bijbel kent en leest kan dit weten.  Vandaar dat ons leven zo 
belangrijk is wat wij ervan maken, wat wij denken en doen.  Op onze 
schoolrapporten staat ook hoe ons gedrag en hoe onze vlijt was in de 
afgelopen periode. De vakken en kennis die wij hebben opgedaan  dienen 
voldoende te zijn. Herkansing is niet mogelijk. Ons leven is van het 
allerhoogste belang, is cruciaal, want het is eenmalig.  
Het gaat om karaktervorming, om rechtvaardigheid, gerechtigheid, 
geweldloosheid, om het afleggen van kwade eigenschappen, het 
volbrengen van onze plichten  –waarover straks meer wat onze plichten 
zijn-  het afleggen van ons verderfelijke lichaam om onverderfelijkheid 
te verkrijgen. Ons huidige bestaan is zelfgericht, net als dat van de 
veelvratige rups. Wij dienen een coöperatieve levensinstelling te 
verkrijgen, een transformatie van rups naar vlinder, zoals in het 
Barneveldse gemeentewapen op wonderschone wijze staat afgebeeld.  
 
De huidige levensleerschool is er dus één van dualiteit, van 
tegenstellingen. Daarin kunnen wij kiezen welke positie wij zullen 
innemen, nl die van recht en liefde, of die van leugen en haat. Nu nog 
wordt grootschalig machtsmisbruik, zelfverrijking, gebruik van geweld, 
en dergelijke door mensen dikwijls getolereerd. De burgers slapen nog 
grotendeels. Dat zal spoedig afgelopen zijn.  Indien wij voor het examen 
slagen kunnen wij overgaan  en toegelaten worden tot de uni-versiteit van 
liefde en wederzijds dienen om volledig medeschepper te worden. Dat 
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bezorgt ons een grote cultuuromslag. Momenteel hebben wij dikwijls te 
maken met de schone schijn van overheden, die vennootschappen zijn, 
fictieve niet-echte entiteiten, rechtspersonen op papier, zodat de personen 
erachter niet aansprakelijk zijn. Ze laten ons geloven dat zij onze wettige 
regering zijn en dat hun vorsten en zij regeren bij de gratie Gods. Dit zijn 
aantoonbare misleidende lege kreten.  Zie het boek van dr. S. Groeneveld  
“Facetten van de 80-jarige oorlog”.  

 
 
Anno 2020 
Onze huidige levenstijd anno 2020 is één der belangrijkste tijdvakken 
van de geschiedenis der mensheid en de menselijke ontwikkeling op 
aarde.  Op technologisch terrein zijn wij enorm ver gevorderd, zodat wij 
de gehele mensheid en aarde kunnen vernietigen door middel van 
kernwapens. Voorwaar een hele ‘prestatie’.  Wij hebben –zover wij 
kunnen nagaan-  ongeveer 6000 jaar verspild aan oorlogen, aan geweld, 
aan machtsvertoon, overheersing, uitbuiting, slavernij, onderdrukking, 
roof, geweld, en het resultaat is dat wij momenteel opgezadeld zitten met 
velerlei vraagstukken en grote milieuproblemen. Wij hebben alle 
bodemschatten zo goed als opgebruikt zodat er niets voor ons nageslacht 
over is. Wij hebben de laatste eeuw álles doorzocht, zowel de oceanen, 
het inwendige van de aarde, het heelal zover wij konden bereiken met 
ruimtesondes en raketten. Wij hebben van het grootste tot het kleinste 
onderzocht, het atoom, de quarks en  de planeten.  Wij hebben zelfs twee 
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wereldoorlogen achter ons liggen, waarbij miljoenen mensenlevens zijn 
te betreuren. En, over een derde wereldoorlog wordt volop gesproken, 
waarin de meest geavanceerde wapens ingezet zullen worden, indien de 
Schepper het niet verhoedt.  Wij hebben de aarde tot een groot dorp 
gemaakt, tot een Groot Babylon. Wij hebben een multiculturele 
samenleving opgericht, met alle ups en downs erbij op de koop toe. Zelfs 
het traditionele Sinterklaasfeest wordt aangevallen vanwege de Zwarte 
Pieten.  
 
Wij menen dat de aarde uit dode stof of materie bestaat. Nee, de aarde is 
een levend wezen. De aarde heeft het besluit genomen –en dat is wat wij 
momenteel voor ogen zien gebeuren-  om het kwaad wat wij als mensheid 
de aarde –ons eigen woonhuis-  hebben  aangedaan te wreken, zoals o.a. 
in Jesaja 24 staat geschreven. 
 
Wij hadden de opdracht en mogelijkheid en ook de bekwaamheid om van 
de aarde een Paradijs te maken. Het resultaat echter is dat wij van de 
aarde een tranendal en onbewoonbaar oord hebben gemaakt, ondanks 
onze moderne samenleving en hightech-kennis en producten.  De aarde 
is bezig met zich te transformeren. Wanneer wij het niet doen, doet de 
aarde het zelf. Niets kan dit proces nog tegenhouden. De proeftijd is bijna 
om, en het eindexamen is ingezet.  Moet u eens zien in hoeveel landen er 
in 2019 massaal door burgers geprotesteerd werd tegen overheden!  
 
Lees de boeken maar van prof. dr. ir. Jan Rotmans over de transitie die 
gaande is. En van prof. dr. Marja van Luyn, zie Spiegelbeeld febr. 2016:  
Zij stelt dat na de aanslag in Parijs 2015 er massaal uiting is gegeven aan 
de in gang gezet zijnde transformatie. Op 11 januarie 2015 liepen er 1.7 
miljoen mensen de “Mars van de Republiek” in Parijs. Daar waren 60 
regeringsleden van over de hele wereld bij, arm in arm, schouder aan 
schouder voor vrijheid tegen geweld.  
 
    
Bewustwording door prof. dr. Marja J.A. van Luyn 
Zie www.educarepraktijk.com    
 
In het blad Spiegelbeeld februari 2016 schrijft  Marja het volgende: 
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“Voor mij lagen de angstaanjagende aanslagen op 11 september 2001 aan 
de basis van ons nieuwe ontpoppende (mondiale)  bewustzijn. ……. 
De controle van de grootmacht van Amerika werd met geweld 
beantwoord. Voor mij liet het zien dat ‘macht’ niet bestaat, maar onmacht 
wel. Symbolisch gezien was Amerika onmachtig om zijn domeinen te 
beschermen en in enkele minuten beslisten andere (on)machten, 
extremistische krachten over het leven van vele onschuldige burgers. 
Begreep Amerika hierdoor dat macht niet bestaat?  Ik denk het niet, de 
jacht op de daders was de primaire (re)actie van de toenmalige leiders.  
Maar verlangen wij allen niet naar een wereld zonder wapens?  Amerika 
worstelt hier uit angst binnen de staten nog steeds mee.       ……… 
 
Ons kleine Nederland heeft duidelijk ook een rol in deze door grote 
polariteiten getekende tijd op weg naar de Nieuwe Aarde …… 
Ons collectieve bewustzijn verandert……. Niet de angst, maar de “Wij-
maatschappij” zal overleven. …. 
Dit alles toont dat in deze transformatietijd geweld (het Ik wil heers) dat 
merendeels voortkomt uit angst en onmacht, wordt beantwoord door 
samenkomen, door samen in verbinding met ons hart te tonen, door “Wij-
energie” uit te stralen. Om in verbinding samen naar oplossingen te 
zoeken en verder te gaan. ….   Empatische leiders nodigen ons allen uit 
om een warme “Wij-maatschappij” te vormen.” (tot zover Marja)    
 
Steven Pinker van de Harvard University onderzocht oorlogen en geweld 
vanaf de middeleeuwen. Zijn conclusie was dat er sprake is van een 
gestage afname van geweld en gewelds-denken. Gezien het verleden 
leven wij in de meest vreedzame tijd. Aldus Steven. 
 
In het boek “Triomferend Leven” van Stanley Jones (1884 – 1973) staat 
op bladzij 1145 het volgende:  “De zelfzuchtige concurrentie die aan het 
gehele tegenwoordige leven ten grondslag ligt is verzacht en 
geciviliseerd. Onder al die zachtheid en beschaving loert een 
onbarmhartigheid, zoals in de zachte poten van de tijger. Zijn 
verscheurende klauwen zitten verborgen. Zo gij het niet gelooft, vraag 
het dan maar eens aan de slachtoffers van ons systeem ….. vraag hun 
eens hun wonden van lichaam en ziel te tonen. Zij kunnen het weten. 
Want de beschaving bloedt uit 1000 wonden, etc.” 
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Het gewelds-denken zoals Steven Pinker het noemt is in Nederland, met 
name in de meest christelijke gemeenten op de Veluwe nog lang niet 
overgegaan tot het ‘Wij-denken”, tot geweldloosheid. Gezien de 
torenhoge dwangsommen die er in deze gemeenten aan burgers worden 
opgelegd inzake vermeende illegale bouwsels.  Deze buitenproportionele 
hoge dwangsommen kunnen leiden tot wanhoopsdaden, zelfs tot 
zelfmoord.  In het verleden zijn twee zelfmoorden bekend in de gemeente 
Barneveld, en onlangs een vrouw in de gemeente Putten die zelfmoord 
pleegde omdat zij uit haar zogenaamde illegale vakantiewoning zou 
worden gezet. Haar man alarmeerde de artsen nadat zij gif had 
ingenomen. Haar maag werd leeggepompt, maar zij is eraan overleden. 
Dat moet toch een gemeentelijke christelijke overheid tot nadenken 
stemmen!  
 
Hoe moet het anders?  
In het blad Spiegelbeeld  heeft professor dr. Marja van Luyn artikelen 
geschreven over  “Een wereld in verwarring”.  Uit deel 2 citeren wij het 
volgende:  
 
“De (regerings)leider  in het Gouden tijdperk staat tussen de mensen en 
is de olie in de maatschappelijke machine, met warme aandacht voor de 
basisbehoeften van allen. ….. Empathische    leiders nodigen ons allen 
uit om een warme ‘Wij-maatschappij’ te vormen. Onze samenleving is 
duidelijk aan het veranderen. We bevinden ons namelijk in een 
omslagpunt van een hiërarchische top-down samenleving naar een 
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duurzame bottom-up-netwerkmaatschappij. Deze ging eerst duidelijk 
gepaard met de pijn van een financiële crisis, ontstaan door ‘Ik’- 
leiderschap: door macht, heb- en geldzucht. ……. Empatische mensen 
met overzicht en creativiteit, die vanuit innerlijke kracht mensen en 
organisaties kunnen inspireren voor het nieuws, voor nieuwe 
samenwerkingsstructuren.  …. Vele onnodige en blokkerende regels en 
ambtenaar apparaten mogen  afgeschaft worden. In het Stalen tijdperk 
heeft de bureaucratie hoogtij gevierd.”   
 
The Suicide of Europe        Wil Europa zelfmoord plegen, òf  
mee kantelen naar een Nieuw Gouden Tijdperk?   
 

     
 
De leerles van de aap  
 https://www.youtube.com/watch?v=sv6cwLB5w3Y 
 

         
Aap redt met gevaar van eigen leven een muis uit de bek van een slang. 
Deze aap komt in aanmerking voor een Heldenpenning van het 
Carnegie-Heldenfonds. Op die manier bouw je aan een ‘Wij-
samenleving”,  ook onder de dieren. Er zijn meerdere voorbeelden hoe 
dieren elkaar helpen tegen vijanden. 
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Wij allen  dienen ons aan de feiten te houden ongeacht de gevolgen, 
niet aan veronderstellingen en bijkomstigheden.  Het enige wat wij 
hierbij kunnen verliezen is onze menselijke inbeelding. De winst die wij 
eraan overhouden is de waarheid en deze eer aan te doen. Onze 
inbeelding kan met ons op de loop gaan, zodat wij water zien branden. 
Dat is de wereld van de schijn. Wij dienen te ontwaken en bewust te 
worden van de werkelijkheid. Echt bewustzijn ziet door alle 
inbeeldingen heen, naar die nieuwe Gouden Toekomst. 
 
Transitie of het Kantelproces 
Fouten kunnen omgekeerd worden, en wie maakt geen fouten? Fouten 
zijn er om van te leren, niet om elkaar eraan op te hangen. Zie wat de 
filosoof B. T. Spalding erover schrijft in “De Meesters van het Verre 
Oosten”:  
“Al de zogenaamde menselijke wetten of mentale wetten behoren tot de 
categorie (mensenwerk). Het zijn allemaal fouten in de zin dat zij de ware 
heersende wet van het Universum en alle dingen daarin niet definiëren. 
Maar zij kunnen te allen tijde terzijde gesteld worden……. De valse 
bewustzijnstoestand is het denkbeeld dat bepaalde dingen waar zijn, 
welke helemaal niet waar zijn”.     
 
Het is de angst om het oude vertrouwde los te laten. Vroeger heerste er 
angst bij de mensen, vanwege het (waan)idee dat de aarde plat zou zijn,  
Om eraf te kunnen vallen in een afgrond wanneer men te ver de zee op 
zou varen. Er waren echter avondturistische ‘waaghalzen’ die zich buiten 
de grenzen van het algemeen gedachtegoed durfden te begeven. Zij 
voeren over de denkbeeldige afgrond heen en bemerkten dat de aarde 
rond moest zijn.  
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Transitie is voorbij het traditionele ik-denken en de denkbeelden van 
angst om in de ravijn te vallen. Het leven kan wel degelijk anders. Het 
gaat om de feiten en niet om hersenspinsels. Wij moeten daarbij niet 
roekeloos tewerk gaan, maar wel elkaar de ruimte gunnen/geven om te 
laten zien dat het anders kan. En dat de omstandigheden en 
ontwikkelingen aantonen dat het anders moet, om een nieuwe Gouden 
Tijd te verkrijgen.                                                                          

        
 
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/kanker_special2b.pdf 
 
       Prof. dr. J.H. Bavinck:  “Een mens, dat is dus elk mens kan zich niet met 
geweld iets toeëigenen wanneer God het hem niet geeft. Een mens kan 
natuurlijk wel pogen allerlei grote goederen als een roof te grijpen, hij kan eer, 
macht, liefde met geweld trachten af te dwingen, maar dat gelukt altijd maar 
schijnbaar. Al die geroofde goederen blijken vroeg of laat toch niets te 
betekenen te hebben. Etc”.   
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Onze Plichten en daarna onze Rechten 

Overheden, instanties en bedrijven leggen de burgers ook plichten op en 
geven beloningen. Als voorbeeld de werkgevers en de plichten der 
werknemers. Ook mensen in de bijstand hebben rechten wanneer zij 
voldoen aan de eisen der plichten. Waar het de Scheppergod om gaat is 
het gehoorzamen aan de natuurwetten, opdat het ons welga.  Bij 
gehoorzaamheid de zegen, bij ongehoorzaamheid de vloek. Nu is het wel 
zo gelegen vandaag de dag dat wij de vloeken over de ongehoorzaamheid 
zoveel mogelijk met technische hulpmiddelen trachten op te lossen en 
weg te werken.  Wanneer het volk vroeger na ongehoorzaamheid droogte 
en misoogst ontving, hebben wij vandaag ervoor onze 
beregeningsinstallaties ingezet. En zo zijn er meer voorbeelden te 
noemen.  Echter, we komen dikwijls als het reeds te laat is erachter dat 
we niet goed bezig zijn geweest, zoals o.a. momenteel de overheden 
enigszins ontwaakt zijn en ineens de Stikstofwet strak gaan hanteren.  

Het gaat om plichten, gehoorzaamheid aan de inzettingen, aan de 
natuurwetten, en daarna om de beloning.  De positieve beloning wordt 
genoemd: Het loon der rechtvaardigen  De negatieve beloning wordt 
genoemd: Het loon der ongerechtigheid, in 2Petrus 2.  

De vraag van een wetgeleerde in Lukas 10:25 Wat doende kan ik het eeuwige 
leven beërven. Aan hem wordt de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan 
voorgehouden, met de plicht: Doe gij desgelijks !  

1Corinthe 6: 9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods 
niet zullen beërven? 10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, 
noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen liggen, noch dieven, 
noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het 
Koninkrijk Gods beërven. 

Beloning zelfs 100 voudig, zie: 

Mattheus 19: 27 Toen antwoordde Petrus, en zeide tot Hem: Zie, wij hebben 
alles verlaten, en zijn U gevolgd, wat zal ons dan geworden? 28 En Jezus zeide 
tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, 
wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, 
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dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. 
29 En zo wie zal verlaten hebben, huizen, of broeders, of zusters, of vader, of 
moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijns Naams wil, die zal 
honderdvoud ontvangen, en het eeuwige leven beërven. 

Kinderen worden gezien als een beloning Psalm 127:3 

Prediker 8:5 Wie het gebod onderhoudt, zal niets kwaads gewaar worden 

Over plichten en rechten, zie:   Ezechiel 18: 2 Wat is ulieden, dat gij dit 
spreekwoord gebruikt van het land Israëls, zeggende: De vaders hebben onrijpe 
druiven gegeten, en de tanden der kinderen zijn stomp geworden? 3 Zo 
waarachtig als Ik leef, spreekt JHWH, zo het ulieden meer gebeuren zal, dit 
spreekwoord in Israël te gebruiken! 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. 5 Wanneer nu iemand rechtvaardig is, en doet recht en gerechtigheid; 
6 Niet eet op de bergen, en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden van het huis 
Israëls; noch de huisvrouw zijns naasten verontreinigt, noch tot de afgezonderde 
vrouw nadert; 7 En niemand verdrukt, den schuldenaar zijn pand wedergeeft, 
geen roof rooft, den hongerige zijn brood geeft, en den naakte met kleding 
bedekt; 8 Niet geeft op woeker, noch overwinst neemt, zijn hand van onrecht 
afkeert, waarachtig recht tussen den een en den anderen oefent; 9 In Mijn 
inzettingen wandelt, en Mijn rechten onderhoudt, om trouwelijk te handelen; die 
rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt JHWH. 10 Heeft hij nu een zoon 
gewonnen, die een inbreker is, die bloed vergiet, die zijn broeder doet een van 
deze dingen; 11 En die al die dingen niet doet; maar eet ook op de bergen, en 
verontreinigt de huisvrouw zijns naasten; 12 Verdrukt den ellendige en den 
nooddruftige, rooft veel roofs, geeft het pand niet weder, en heft zijn ogen op tot 
de drekgoden, doet gruwel; 13 Geeft op woeker, en neemt overwinst; zou die 
leven? Hij zal niet leven, al die gruwelen heeft hij gedaan; hij zal voorzeker 
gedood worden; zijn bloed zal op hem zijn! 

Mattheus 5: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te 
ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. 18 Want 
voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota 
noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. 19 Zo 
wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal 
geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der 
hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot 
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genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Tenzij uw 
gerechtigheid overvloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der Farizeën, dat 
gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan. 

Mattheus 10:  41 Die een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het 
loon eens profeten ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in den naam 
eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. 42 En zo wie 
een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud water, in den 
naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. 

Psalm 119:   1. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des 
HEEREN gaan. 2 Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, 
die Hem van ganser harte zoeken;  Ook geen onrecht werken, maar wandelen in 
Zijn wegen. 4 HEERE! Gij hebt geboden, dat men Uw bevelen zeer bewaren zal. 
5 Och, dat mijn wegen gericht werden, om Uw inzettingen te bewaren! 6 Dan 
zou ik niet beschaamd worden, wanneer ik merken zou op al Uw geboden. 7 Ik 
zal U loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten Uwer gerechtigheid 
geleerd zal hebben. 8 Ik zal Uw inzettingen bewaren; verlaat mij niet al te zeer. 
9 Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw 
woord. 10 Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet 
afdwalen. 

Exodus 15:23 Toen kwamen zij te Mara; doch zij konden het water van Mara 
niet drinken, want het was bitter; daarom werd derzelver naam genoemd Mara. 
24 Toen murmureerde het volk tegen Mozes, zeggende: Wat zullen wij drinken? 
25 Hij dan riep tot JHWH; en JHWH wees hem een hout, dat wierp hij in dat 
water; toen werd het water zoet. Aldaar stelde Hij het volk een inzetting en recht, 
en aldaar verzocht Hij hetzelve, 26 En zeide: Is het, dat gij met ernst naar de 
stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen, en uw 
oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik geen van de 
krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb; want Ik ben JHWH, 
uw Heelmeester! 

Deuteronomium 6: 1 Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die 
JHWH, uw God, geboden heeft om u te leren; opdat gij ze doet in het land, naar 
hetwelk gij heentrekt, om dat erfelijk te bezitten; 2 Opdat gij JHWH, uw God, 
vrezet, om te houden al Zijn inzettingen, en Zijn geboden, die ik u gebiede; gij, 
en uw kind, en kindskind, al de dagen uws levens; en opdat uw dagen verlengd 
worden. 3 Hoor dan, Israël! en neem waar, dat gij ze doet, opdat het u welga, 
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en opdat gij zeer vermenigvuldigdet (gelijk als u JHWH, uwer vaderen God, 
gesproken heeft) in het land, dat van melk en honig is vloeiende. 4 Hoor, Israël! 
JHWH, onze God, is een enige JHWH! 5 Zo zult gij JHWH, uw God, liefhebben, 
met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. 6 En deze 
woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. 7 En gij zult ze uw 
kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den 
weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. 

12 Zo wacht u, dat gij JHWH niet vergeet, Die u uit Egypteland, uit het 
diensthuis heeft uitgevoerd. 13 Gij zult JHWH, uw God, vrezen, en Hem dienen; 
en gij zult bij Zijn Naam zweren. 14 Gij zult andere goden niet navolgen, van de 
goden der volken, die rondom u zijn. 15 Want JHWH, uw God is een ijverig God 
in het midden van u; dat de toorn van JHWH, uws Gods, tegen u niet ontsteke, 
en Hij u van den aardbodem verdelge. 16 Gij zult JHWH, uw God, niet 
verzoeken, gelijk als gij Hem verzocht hebt te Massa. 17 Gij zult de geboden van 
JHWH, uws Gods, vlijtig houden, mitsgaders Zijn getuigenissen, en Zijn 
inzettingen, die Hij u geboden heeft. 18 En gij zult doen, wat recht en goed is in 
de ogen van JHWH; opdat het u welga, en dat gij inkomt, en erft het goede land, 
dat JHWH uw vaderen gezworen heeft; 

Deut. 7: 11 Houdt dan de geboden, en de inzettingen, en de rechten, die ik u 
heden gebiede, om die te doen. 12 Zo zal het geschieden, omdat gij deze rechten 
zult horen, en houden, en dezelve doen, dat JHWH, uw God, u het verbond en de 
weldadigheid zal houden, die Hij uw vaderen gezworen heeft; 13 En Hij zal u 
liefhebben, en zal u zegenen, en u doen vermenigvuldigen; en Hij zal zegenen de 
vrucht uws buiks, en de vrucht uws lands, uw koren, en uw most, en uw olie, de 
voortzetting uwer koeien, en de kudden van uw klein vee, in het land, dat Hij aan 
uw vaderen gezworen heeft u te geven. 14 Gezegend zult gij zijn boven alle 
volken; er zal onder u noch man noch vrouw onvruchtbaar zijn, ook niet onder 
uw beesten; 15 En JHWH zal alle krankheid van u afweren, en Hij zal u geen 
van de kwade ziekten der Egyptenaren, die gij kent, opleggen, maar zal ze leggen 
op allen, die u haten. 16 Gij zult dan al die volken verteren, die JHWH, uw God, 
u geven zal; uw oog zal hen niet verschonen, en gij zult hun goden niet dienen; 
want dat zoude u een strik zijn. 

Onze Schepper verlangt van ons geen plichtplegingen zoals offers 
brengen om daarmee iets goed te maken, of om daarmee iets terug te 
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verlangen. Het evangelie van het Koninkrijk Gods is geen welvaarts-
evangelie zoals we dat vandaag de dag veel zien en horen.  

Deut. 8:3  de proef op de som, het eindexamen: 

1 Alle geboden, die ik u heden gebiede, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij 
leeft, en vermenigvuldigt, en inkomt, en het land erft, dat JHWH aan uw vaderen 
gezworen heeft. 2 En gij zult gedenken aan al den weg, dien u JHWH, uw God, 
deze veertig jaren in de woestijn geleid heeft; opdat Hij u verootmoedige, om u 
te verzoeken, om te weten, wat in uw hart was, of gij Zijn geboden zoudt 
houden, of niet. 3 En Hij verootmoedigde u, en liet u hongeren, en spijsde u met 
het Man, dat gij niet kendet, noch uw vaderen gekend hadden; opdat Hij u 
bekend maakte, dat de mens niet alleen van het brood leeft, maar dat de mens 
leeft van alles, wat uit de mond van JHWH uitgaat. 4 Uw kleding is aan u niet 
verouderd, en uw voet is niet gezwollen, deze veertig jaren. 5 Bekent dan in uw 
hart, dat JHWH, uw God, u kastijdt, gelijk als een man zijn zoon kastijdt. 6 En 
houdt de geboden van JHWH, uws Gods, om in Zijn wegen te wandelen, en om 
Hem te vrezen. 7 Want JHWH, uw God, brengt u in een goed land, een land van 
waterbeken, fonteinen en diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten; 8 Een land 
van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land 
van olierijke olijfbomen, en van honig; 9 Een land, waarin gij brood zonder 
schaarsheid eten zult, waarin u niets ontbreken zal; een land, welks stenen ijzer 
zijn, en uit welks bergen gij koper uithouwen zult. 10 Als gij dan zult gegeten 
hebben, en verzadigd zijn, zo zult gij JHWH, uw God, loven over dat goede land, 
dat Hij u zal hebben gegeven. 11 Wacht u, dat gij JHWH, uw God, niet vergeet, 
dat gij niet zoudt houden Zijn geboden, en Zijn rechten, en Zijn inzettingen, die 
ik u heden gebiede; 

Het gaat JHWH er niet om dat wij Hem offers brengen om Hem gunstig te 
stemmen of om te kopen. Het gaat erom dat wij Zijn wil volbrengen en leven bij 
wat uit Zijn mond uitgaat. Dat is het gesproken woord, Zijn wil en wet.  Om te 
zien wat in ons hart is en of ons binnenste het met Zijn wil eens is, legt Hij de 
mens beproevingen op. Dat is een soort examen, en bij het slagen ervoor geeft 
Hij overvloed, uiteindelijk een vernieuwde aarde om daarop in alle rust te mogen 
wonen. Het gaat om het dienen en het zich opofferende leven, wat veel mooier 
is dan een leven dat draait om geld en het eigen ik. In de Barneveldse krant 07-
12-2019  stond dat vrijwilligers van “Hart voor Barneveld” veel meer 
voldoening ervaren van hun werk dan voor betaalde arbeid.   
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Wanneer wij terugzien op ons leven en of onszelf afvragen of  wij van ons leven 
niet veel meer hadden kunnen maken, kan dat aanzetten tot het doen van het 
dienen en opoffering voor de naasten.  In de geneeskunde spitst men zich in onze 
eeuw vooral toe om het lichaam en de organen op diagnostische  en 
therapeutische wijze te benaderen. De geest van de mens zit daarbij dikwijls 
hinderlijk in de weg om echt wetenschappelijk te kunnen blijven.  Er is 
tegenwoordig veel te weinig tijd voor mededogen, liefde, het invoelend luisteren 
naar elkaar, diepe vriendschap, warme attenties, respect, vertrouwen, kortom 
voor spirituele waarden. Dit zijn geen woorden van mijzelf, maar van een arts 
die een recensie geeft in het boek van de arts H. Molenburgh “Gezond leven in 
een vervuilde wereld”.    Wanneer wij hetzelfde toepassen op “In vrede leven in 
een wereld vol overheidsregels en machtsmisbruik”, missen wij daarin eveneens 
de geest van mededogen, liefde, het echte invoelende luisteren naar elkaar.  Men 
spitst zich toe op de regels van de eigengemaakte wetten om deze zo strak 
mogelijk te handhaven. Dat maakt dat burgers onder grote druk en stress worden 
gezet, zodat zij zich stipt aan de regels zullen houden. Eigen initiatieven worden 
aan banden gelegd. Vandaar dat men spreekt van belastingplicht, en bij niet 
nakomen ervan worden er dwangbevelen uitgereikt en deurwaarders op de 
burgers afgestuurd.  Onderstaande afbeelding Ref Dagblad  05-12-2019 

 

In de Gobi-woestijn leefden ooit gemeenschappen die geen wetten of leefregels 
instelden voor hun mensen. Ieder besefte de eigen verantwoordelijkheid en 
leefde volgens de universele natuurwet. Er bestond geen behoefte aan 
regelgeving, maar wel dat men stond naar wijsheid en wijze raad.  Mensenwetten 
kunnen niet de kracht voortbrengen die de Goddelijke wetten zouden kunnen 
verbeteren.  Menselijke wetten funktioneren dikwijls als molenstenen die het 
bestaan van anderen pletten en vermalen veelal op onbarmhartige wijze.  Het is 
met deze wetten en regelgevingen dat ze negatieve energie veroorzaken. Dat 
veroorzaakt weer emoties die giftig zijn voor het lichaam en de geest. Het levert 
angst, bezorgdheid, woede, frustratie, stress, verdriet, haat of intense afkeer op, 
waardoor de energiestromen in ons lichaam worden verstoord. Albert Einstein 
zei het volgende: “Blind geloof in gezag is de grootste vijand van de waarheid”.  
De mensen worden gedwongen door allerlei regelgeving en voorschriften om 
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het Bevoegd Gezag blind te gehoorzamen. Vandaar dat de echte waarheid die 
tot een vrij leven leidt niet bekend mag worden. Overheden en leidslieden vrezen 
voor een ontwaakte bevolking.   Zij leggen de burgers dan ook zware plichten 
en lasten op om hen in bedwang te houden. Burgers zouden pas rechten krijgen 
wanneer zij voldoen aan de hun opgelegde plichten.  Er moet verandering 
komen. De samenlevingen zijn in onbalans. Lees de boeken van Marja de Vries, 
o.a. Samenlevingen in Balans.   

De nieuwe of vernieuwde aarde zal volkomen in balans worden gebracht, zie: 

  Jesaja 65:17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de 
vorige dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet 
opkomen. 

         

http://www.newnaturalness.nu/?page_id=2257 

                                   

 

 

 

 


