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11.1.8  Uit chaos tot perfectie
Uit het scheppend Beginsel is alles ontstaan en voortgebracht. De schepping is
niet uit niets (ex nihilo) voortgebracht, zoals algemeen wordt beleden, maar is ná
iets ontstaan. Uit het Beginsel (Christus, de Zoon) is alles ontstaan, en daarna is er
de ontwikkeling of de vervolmaking, waarna alles weer tot Hem terugkeert. Die
eenwording aller dingen vormt het beste bewijs van het bestaan ván dit Beginsel.

Wij hebben bewustzijn ontvangen. Dat is iets van de geometrie van het oneindige.
Bewustzijn is alzo een geometrische omvang van levenscycli, en moet groeien
van lagere naar hogere dimensies. En dat dachten de ouden zich reeds in via het
labyrint, (zoals o.a. bij het Minoan Creasan zeven-voudige labyrint). De mens
loopt een pad (in een labyrint) om uit de chaos naar de perfectie te geraken. 
Wij zien het in de natuur, dat alle vormen gebaseerd zijn op een kringloop, de
herhaling, maar dan hogerop, naar een hoger niveau.
Jakob/Israël was het geometrische spiegelbeeld van Jahweh, en dat kwam tot
uitdrukking in het getal 5. Jakob te Pniël, waar Pniël zoveel betekent als de “vijf
gezichtspunten van Elohim”, pen - e - ale. 
Vijf staat voor perfectie, wedergeboorte en vervolmaking. Wat uit het Beginsel
afgevallen is, kan worden hersteld. Dan is het noodzakelijk dat het afgevallene
opnieuw uit Hem wordt voortgebracht (weder-geboorte).
De weg uit de chaos naar de perfectie wordt in de geometrische vormen tot
uitdrukking gebracht, van de cirkel en spiraal, naar de eerste vaste vorm, de
driehoek, naar de tweede vaste vorm, het vierkant (kubus), tot de laatste en
hoogste enkelvoudige vorm de vijfhoek (dodecaëder of pentakubus).  

zie figuren.   ;     ____      •    ‘     m

In het pentagram/Pentagon is 22x de Gouden Snee aanwezig, Phi, dat is 1 : 1,618.
Ook de Fibonacci-reeks, die begint bij het getal één, en telt daarbij steeds het
vorige cijfer op.  Dus 1+1=2, 2+ de vorige 1 = 3.  En 3 + de vorige som 2 = 5, en
5 + 3 = 8, en 8 + 5 = 13, 13 + 8 = 21,   21 + 13 = 34,      34 + 21 = 55, etc.

Opvallend is dat in het pentagon een pentagram aanwezig is, waarin weer een
ander pentagon zit, etc. Wanneer de zijden van het pentagon 5 en 8 cm zijn, is de
zijde van het pentagram altijd 13, zie ffiguur. Dertien is dan ook geen
ongeluksgetal, maar wordt door de Illuminatie en vrijmetselaren gebruikt als
geluksgetal. Zie hun USA-grootzegel, afgebeeld op de één dollarbiljet.

2                            Het “Beginsel” deel 2

Op de kleuterschool leerden wij knippen en vouwen. Wij waren er druk mee en
wisten toen in werkelijkheid nog niet waarmee wij bezig waren. De Schepping zit
zó knap, maar ook zó heel eenvoudig in elkaar, dat een kind het kan begrijpen.
Wij knipten strookjes papier en vouwden er sommigen in vierkantjes tot
harmonica’s, spiralen, waarin de DNA-spiralen zijn te zien. En sommige stroken
vouwden wij in een knoop, waarna er een vijfhoek ontstond. Die vijfhoek is een
heel belangrijk gegeven in de schepping en van de weg uit de chaos naar de
perfectie. 
De Schepping is uit het Beginsel, (Rom.11:36 uit Hem, door Hem en tot Hem zijn
alle dingen) en gaat naar Hem terug (door Hem) en het bruikbare en goede wordt
in Hem vastgebonden (de knoop) om vervolmaakt te worden in Christus (tót
Hem) ...... Gode tot heerlijkheid.

figuren

Wanneer wij niet worden als de kinderen, zo eenvoudig en ontvankelijk, om de
werkelijkheid te verstaan, kunnen wij het Rijk van Elohim niet binnengaan. Wij
leven te ver van de schepping en eerste beginselen af. Daarom verstaan wij onze
afkomst en toekomst niet meer. Luk.18:17.

Satan wil het werk van Christus nabootsen, en daarom heeft Baphomet op zijn
armen “solve et coagula” staan, dat is oplossen en vastmaken. Dat lukt hem niet,
want zijn rijk is verdeeld, Matth.12:26. Alleen de Zoon is vanuit de Eénheid
staande gebleven en is in staat alles bijeen te vergaderen tót die hogere eenheid.
Christus werkt bijeenvergaderend:
Marcus 13:27  En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen
bijeen vergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste
des hemels.
Lucas 13:34  Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot
u gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeen vergaderen,
gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt
niet gewild?
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Efeze 1:10  Om in de bedeling van de volheid der tijden,
wederom álles tot een te vergaderen in Christus, beide dat
in den hemel is, en dat op de aarde is;

Zie ook Jes.11:12, 40:11, 49:18, 54:7, 56:8, Jer.23:3, 29:14, Micha 2:13,
Joh.11:52.

Alles wordt vastgemaakt en vergaderd in Christus, hét Beginsel en Einde, in de
volheid der tijden, nl. als de vruchten gerijpt zijn, beide dat in de hemel en dat op
de aarde is. Uit het Koninkrijk zal tevens alles wat er niet in hoort bijeen
vergaderd worden, zie 
Mattheus 13:41  De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit
Zijn Koninkrijk vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid
doen;

Het “bewegelijke” moet worden vastgemaakt tot het “onbewegelijke” , zie
Hebreen 12:27  En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke
dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn.
Hebreen 12:28  Daarom, alzo wij een onbewegelijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de
genade vast houden, door dewelke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en
godvruchtigheid.
Abraham zocht ook naar een stad met fundamenten. Uit de duisternis van
het rijk des satans dienen wij overgezet te worden in het rijk van het licht, 
Romeinen 13:12  De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan
afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.
Efeze 5:11  En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar
bestraft ze ook veeleer.
Efeze 6:12  Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der  duisternis dezer
eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
Kolossensen 1:13  Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft
in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;
1 Thessalonica 5:5  Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet
des nachts, noch der duisternis.
 
11.1.9  Licht en duisternis
Zonder licht kunnen wij niet leven. Het licht heeft invloed op onze gezondheid.
Niet alleen lichamelijk, maar vooral geestelijk of psychisch. In de schepping
vibreert (trilt) alles, ook het licht. En wij mensen reageren daarop.
De zon is onze huidige lichtbron en beïnvloedt onze endocriene-klieren (de
pijnappelklier en de hypofyse). Langdurige opsluiting in donkere vertrekken leidt
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tot depressiviteit. De pijnappelklier scheidt het hormoon melatonine af, hetwelk
de bloeddruk en lichaamstemperatuur verlaagd. Wanneer de zon schijnt, of bij fel
kunstlicht boven de 2500 lux, wordt de pijnappelklier geblokkeerd en scheidt
deze geen hormoon af. Melatonine schakelt tijdelijk het bewustzijn uit en regelt
onze slaap. Van het fysieke licht ontvangt de pijnappelklier haar informatie. Deze
klier kan ook de ontvanger zijn van het geesteslicht, d.w.z. van
zielsgewaarwordingen. De klier reageert lichtafhankelijk, maar ook weers- en
seizoenafhankelijk, zodat sommigen aan depressies lijden in het voor- of najaar.

Ons gehele lichaam, de klieren en de hormoonafscheiding werkt op de lichtsterkte
van het uur in de dag. Onze inwendige klok is erop afgesteld en regelt ons
lichaam naar de lichtsterkte van dat moment. De inwerking van de zon is dus van
essentieel belang voor ons lichaam, en bewerkt tevens onze emoties.
Het fysieke licht levert ons levenskracht of energie. Daaruit ontstaat
geesteskracht, en die geesteskracht is weer de basis voor onze levenskracht. Het
licht regelt deze kringloop, en daardoor alle lichaamsfuncties. Wanneer het licht
wegvalt zouden wij langzaam maar zeker sterven.
In de foetus is het geesteslicht nog onpersoonlijk, daar het kind in de baarmoeder
nog gevoed wordt door de moeder. De levenskracht ontvangt het kind pas bij de
eerste adem, waardoor het tot een levende ziel wordt. Dan treden de zintuigen
bewust in werking en ontwikkelt zich het bewustzijn.
De levenskracht heeft om te kunnen manifisteren twee aanvullende energieën
nodig,
a) de ademhaling, de geestelijke positieve polariteit
b) de voeding, de negatieve polariteit

Het licht ontvangen wij van de Zon. Daarom zegt de Schrift dat het de ogen goed
is de Zon te aanschouwen en wij groot voordeel daarvan trekken.  
R. Faid, een specialist in de USA op het gebied van de nucleaire industrie, heeft
een systeem ontwikkeld om kerncentrales te beveiligen tegen aardbevingen. Dus
geen kleine jongen. Hij is christen en vergelijkt de wetenschappelijke uitkomsten
met de Bijbelse gegevens en profetie m.b.t.. de eindtijd.
Faid bestudeert al jaren het gedrag van de zon en de waterstoffusies aan het
oppervlak ervan. De zon is een gasbol die 109 maal groter is dan de aarde. In  het
centrum heerst een extreem hoge zwaartekracht-druk, waardoor de kernen van de
waterstofatomen samensmelten. Dit veroorzaakt enorme hitte. De protonen van
de waterstofatomen vormen daarna een plasma.

Het is toch heel wonderbaar dat de aarde en de zon precies op de juiste afstand
van elkaar staan, om het leven op aarde mogelijk te maken. Indien de zon
dichterbij de aarde stond, zou alles op aarde verbrand worden. Indien de zon
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verder weg van de aarde stond, zou door de kou alles bevriezen. De Schepper
heeft een unieke plaats en positie uitgedacht, en dat spreekt boekdelen over Zijn
wijsheid.
Elke seconde verzwelgt de zon 700 miljoen ton waterstof, omgezet in helium, en
geeft de daarbij behorende stralingsenergie. De kern van de zon blijft echter voor
de wetenschappers nog een groot geheim, daar zij alleen het oppervlak der zon
kunnen bestuderen. Wel kunnen zij door nabootsing berekenen hoeveel neutrino’s
de zon produceert. Maar men kan er niet achter komen hoe de zonne-fusie precies
werkt. Immers, ook de zon moet ergens door worden aangedreven, daar niets uit
zichzelf kan bestaan. Mogelijk wordt de zon door de een of andere zwaartekracht
aangedreven. En wanneer de zon wordt aangedreven tot een fusie-proces, dan
moet de kern van het oppervlak koud zijn, en is het nog slechts een kwestie van
tijd dat de zon uitdooft en duister wordt, om nooit meer licht te geven, aldus Faid.

Ook dát staat in de profetie! Matth.24:29  En terstond na de verdrukking dier dagen,
zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren
zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
30  En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan
zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op
de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
31  En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn
uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot
het andere uiterste derzelve.

Wanneer de zon uitdooft en de maan haar licht niet meer zal geven, gaat Elohim
daarvoor wat nieuws in de plaats stellen. Dan verschijnt het teken van de Zoon
des Mensen, het Nieuwe Jeruzalem, de Lichtstad van Elohim.
De Illuminati weten dat de zon binnenkort zal uitdoven en het enige tijd volslagen
duister zal zijn. Zij spreken nl. over de zogenaamde “Black Sun” (de zwarte zon).
Daarom willen zij van de aarde zien te ontsnappen, via hun NASA en ESA
ruimtevaartprojecten, die wij als bevolkingen voor hen financieren via ons
belastinggeld. Zij willen naar de sterren, via hun programma “Star Seed”.
Zij weten ook dat, wanneer er geen wonder gebeurt, de aarde binnenkort
onleefbaar wordt, gezien de beperkte voorraden van ertsen en mineralen,
grondstoffen en delfstoffen.

De Illuminati wilden al eerder Jupiter tot een tweede zon maken, via een
plutoniumbom te ontsteken boven het oppervlak van deze planeet. Dat is tot
dusverre mislukt en zal hen waarschijnlijk ook niet gelukken. Ook willen zij
Saturnus in brand steken, zodat er nieuwe zonnen ontstaan, waardoor de mensheid
zou kunnen overleven. Zij gaan ervan uit dat zonnen aangedreven worden door
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fusie, dus zal het hen nooit gelukken de planeten aan te steken, hoeveel plutonium
men er ook zou opgooien, aldus Faid.
Zie http://www.cuttingedge.org/news/n1358.cfm
Wij zullen afwachten wat er staat te gebeuren, of Elohim aan de satan/lucifer
toestemming zal geven om planeten te ontsteken. Wij worden gewaarschuwd,
intussen te werken zolang als het kan, zie 
Johannes 9:4  Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft,
zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.
Er komt een uiterste krachtmeting van Satan/Lucifer en onze Schepper. Satan wil
de aarde er desnoods aan geven, wanneer er een ontsnappingsmogelijkheid is voor
hem en zijn nakomelingen naar andere planeten. En die is er technologisch
momenteel aanwezig.
Satan geeft zijn domein -de aarde- niet zomaar prijs. Maar als het niet anders kan,
zal hij eieren moeten kiezen voor zijn geld.

11.1.10  Het oog van Horus
Horus, wordt ook wel de zon aan de horizon genoemd. Het woord horizon is van
horus afgeleid. De zon is rond, cirkelvormig, een gasbol en lijkt recht omlaag te
gaan, om daarna weer recht omhoog te stijgen. De oude Egyptenaren tekenden
het oog van Horus als een groot oog, dat uit zes delen bestond, zoals de Maya’s
hun zes treden kenden bij het voetbalspel. De zes delen van het Horus-oog
symboliseren zes poorten, zes zintuigen, n.l. de reuk, het gevoel, de smaak, het
gehoor, het gezicht, én het denken. Het oog is de waarnemer in deze wereld, de
inkomende kant om alle gegevens te ontvangen, wat het voedsel is voor de
hersenen om te denken, om bewustzijn te verkrijgen. Althans, zo stelden de
Egyptenaren het zich voor.
Dus had elk deel van het oog voor hen grote waarde. Zij kenden de maat ro. Eén
heqat = 320 ro. Het symbool voor ro is een mond (voor het voedsel).

Het begin der schepping stelden zij zich eenvoudig voor als een punt, een ronde
stip, die men kon uitvergroten tot een cirkel. De stip zagen zij als mannelijk, de
phallus of obelisk, en de cirkel, vrouwelijk, de baarmoeder, de aarde.
Zij zagen de Schepper als de grote Eén, de stip-cirkel, mannelijk en vrouwelijk.
Dat is niet zover verwijderd van de Bijbelse gegevens, waar de Schepper de grote
Eén is, uit Wie alles is voortgekomen, en al wat is zich door Hem voortbeweegt
naar de grote éénwording aller dingen.
Beweging is voortgang, ronddraaiend, cyclisch. Wanneer wij de cirkel
denkbeeldig doorknippen en openbuigen, ontstaat er een rechte lijn, wat wij de
“tijd-lijn” kunnen noemen. Tijd is ontstaan doordat alles in beweging is, door
rotatie. De Schepper trekt al het geschapene, wat voor Zijn eenwording weer
bruikbaar is, naar Zichzelf toe, dus kromt de tijd-lijn zich als een bi-metaal weer
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tot een cirkel. Niet alles is voor de Schepper weer bruikbaar, omdat door toedoen
van de machten der duisternis, er beschadigingen zijn toegebracht aan sommige
delen van de schepping die onherstelbaar zijn. Er is dus door en na een crisis een
selectie noodzakelijk, om het goede te doen overhouden en te veredelen, en om
het kwade af te scheiden. Het kwade krijgt het loon der onrechtvaardigheid, de
dood in zijn totaliteit (de tweede dood), en het goede verkrijgt het leven in zijn
totaliteit (eeuwig leven).

De weg van het leven en de weg van de dood kromt zich via de tijd-lijn terug naar
de Schepper, òf naar de satan.
In dat krommingsproces vindt er een louteringsproces plaats en dat vergt strijd, òf
om vervolmaakt te worden, òf om zich rijp te maken voor het oordeel.
In de scheppings-structuren ligt dit proces afgebeeld, in de geometrische vormen
of geo-lichamen.
In de doorgeknipte en opengebogen cirkel zien wij de rechte lijn. Niets is echter
rechtlijnig en constant in de huidige bedeling, en de lijn buigt zich dan ook tot
een driehoek, de eerste geo-vorm, waarna het vierkant of de kubus, en tenslotte de
hoogste enkelvoudige vorm, de pentakubus of dodecaëder, waarin het pentagram
en het pentagon aanwezig is. Voorbij die enkelvoudige geo-lichamen is er de
dualiteit van de twee over elkaar geschoven driehoeken, die een hexagram
vormen, een zespunt, de zgn. Davidster.
Het pentagram is de hoogste vorm van vervolmaking en perfectie, dáárom
gebruikt satan dit symbool zo graag. Deze hoogste vormt benadert de cirkel, de
Schepper. Hoger kan niet en mag niet. De Schepper brengt het geschapene op een
zéér hoog niveau, het perfecte, nochtans niet het GODDELIJKE zelf, de cirkel.
(New Age stelt wel dat de mens Goddelijk kan worden)
Denk nog even aan het voorbeeld van de kleuterschool, waar wij van stroken
papier de penta-knoop maakten. Solve et Coagula = oplossen en vastmaken.

Hieronder een plaat van het Oog van Horus
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320 ro = 1 heqat.  De oude Egyptenaren deelden 320 door 5, dat is 64. Dus 1/64e
deel kenden zij toe aan het gevoel, dat is 5 ro,  dat is de pin die men in de grond
kon slaan, zie tekening hierboven.
Aan de smaak kenden zij 1/32e deel toe, dat is 10 ro, de spiraal om hogerop te
kunnen komen. Zij kenden al de spiralen, zoals wij de phi-spiraal kennen.
Aan het gehoor kenden zij 1/16e deel toe, dat is 20 ro, de oervorm of wig,
waardoor de splitsing ontstaat.
Aan de gedachte kenden zij 1/8e deel toe, dat is 40 ro, wat men als een
golfbeweging zag. 
Aan het gezicht kende men 1/4e deel toe, dat is 80 ro, wat men als de ronde pupil
tekende.
Aan de smaak kende men 1/2e deel toe, dat is 160 ro, de neusvorm, waarmee
men het heerlijke van de reuk en smaak uitbeeldde.

De vrijmetselaren en Illuminati gebruiken van de oude Egyptenaren hun
symboliek. Bij hen zien wij het Alziend Oog van Horus of Ra weer terugkeren.
Daaruit blijkt de occulte basis ervan.  De vrijmetselarij bestaat in feite uit twee
organisaties. Satans huis is verdeeld. Er is een zichtbare organisatie die ongeveer
95% der leden omvat (de gewone vrijmetselaren), en er is een onzichtare die
ongeveer 5% der leden omvat (de Illuminati, the inner circle).
Het Alziend Oog stamt dus uit Egypte, en wijst naar de alomtegenwoordigheid
van Horus, of de zonnegod Ra. Het is het oog der verlichting. De Egyptische
religie was er één van het licht, de zonnedienst, zoals ook de Baäldienst, Mithra-
dienst, etc.
In werkelijkheid is Horus in de Egyptische mythologie niemand anders dan
satan/lucifer. De vrijmetselaars en Illuminati beelden het Alziend Oog dikwijls af
in een driehoek of piramide. Dat wijst naar de drie-eenheid van
satan/antichrist/valse profeet.
Op het USA grootzegel is de piramide te zien, waar de topsteen boven zweeft en
het Alziend Oog bevat.
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       Dollar

De obelisk gebruiken zij om het mannelijk geslachtsdeel te symboliseren. Ook in
de Baäldienst werd de obelisk daarvoor gebruikt. Jehu ruimde echter alle
obelisken (opgerichte beelden of obelisken) op, 2Kon.10:26. En dat was Gode uit
het hart gegrepen!
De cirkel met stip erin is in feite een sekssymbool, wat de gemeenschap
symboliseert tussen man en vrouw.
De stip wijst naar de zon, en de cirkel naar het zonnestelsel, hetwelk de ouden als
het universum zagen, waarin de zon het levengevende element was.

       Obelisk en cirkels
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Het Vaticaan te Rome heeft van het St. Pietersplein een grote zonnecirkel
gemaakt, met middenin een obelisk. Dit demonstreert genoeg wat het Rooms
Katholicisme in werkelijkheid voor religie is.

Adam Weishaupt, als satanische priester en Grootmeester der vrijmetselaren,
lanceerde het plan om een Nieuwe Wereld Orde op te richten, de Novus Ordo
Seclorum. Daaruit zal de antichrist voortkomen. Hij gebruikte ook het symbool
van de stip en cirkel. Dat wijst erop dat de vrijmetselarij de moeder is, de cirkel,
de 95% der leden, die de 5% der Illuminati voortbrengen, dus een organisatie (de
stip) in een andere organisatie (de cirkel). De 95% vrijmetselaren weten weinig of
niets van de geheimen der Illuminati.
Beiden gebruiken de oude Egyptische mysteriën als basis, waarbij Osiris het
principe van het leven is, Isis de aarde, Typhon de dood, en Horus de
wederoprichter aller dingen.
Satan was de lichtdrager of vuurontsteker (Lucifer). Dat is een opmerkelijke naam
voor de gevallen geest, die ook wel “vorst der duisternis” wordt genoemd. 
De god der vrijmetselaren en Illuminati is lucifer = satan!
Baphomet is voor hun het symbool van de heilige Geest (onreine geest).
Hij is de bokgod Mendes, zie A. Pike “Magnum Opus” p.xviii.
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Baphomet is een verbastering van de Arabische term Abufihamat, dat is “Vader
der wijsheid”. Ook komt Bafomeet van het Griekse Baph (doop) en Metis
(wijsheid). Ook heeft Bafomet een link met de Templars.
E. Levy noemt Bafomet het teken van het grote astrale licht (orgene). Volgens
hem is Bafomet geen god, maar een symbool van inwijding, de donkere zijde van
de heilige Geest.
De Ordo Templi Orientis (O.T.O.) is de oudste loge waarin Bafomet wordt
vereerd.
Lucifer is de Lichtdrager, of Jupiter omnipotens, de audacibus annue coeptus (de
al-krachtige Jupiter ondersteunt mijn streven).

11.1.11  En het leven overwon
Alle leven in de kosmos berust op energie-wisseling. De zon is in ons zonnestelsel
daarbij de voedingsbron.
Niets is in zichzelf existent, zelfstandig bekwaam tot staan.
Wij mensen hebben via onze longen de lucht nodig waarin de zuurstof zit, die uit
de planten en bomen ontspruit via het zonlicht dat daarin omgezet wordt. De flora
hebben wij nodig, en daarop behoren wij dan ook heel zuinig te zijn, want daarin
ligt de bron voor ons bestaan en voortbestaan.
Niets in de kosmos kan (nog) zonder externe, van buitenaf komende energie.
Wij leven niet slechts van zuurstof, maar ook van eten, en daarvoor is een goede
stofwisseling noodzakelijk om de energie uit het eten over te dragen aan ons
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lichaam. Maar, wat zijn wij mensen dom en naïef om de dingen welke ons de
levensenergie moeten verschaffen te vervuilen en te ontwaarden!
De hoofdelementen: AARDE, WATER, LUCHT en VUUR zijn onontbeerlijk
voor ons bestaan en voortbestaan.
Het leven in de kosmos berust op energiewisseling, en dat gaat via in- en
expiratie, op en neer, in en uit, zoals eb en vloed, rust en beweging, slapen en
waken, waardoor de energie-overdracht geschiedt.
Het hart pompt ons bloed voort, en via de longen wordt daarin de zuurstof
opgenomen, dat verder door het lichaam gaat om de diverse verbrandingspro-
cessen mogelijk te maken. De kringloop van ons bloed, van zeer vele andere
zaken zien wij overal in de natuur. Ook onze levensgeest kan niet
ZELFSTANDIG bestaan, maar heeft voeding nodig om energie op te doen. Wij
moeten naar lichaam en geest gevoed en gezond worden/zijn. Daartoe hebben wij
ánderen nodig, maar vooral de verlichting van de heilige Geest!
De Geestes-energiewisseling geschiedde oorspronkelijk bij Adam en Eva via de
Schepper Zelf, het LICHT, en verstoring -de duisternis- werkte dood en afbraak
van het leven. Ondanks alle aanslagen op het Leven zal het Leven overwinnen,
want de Schepper heeft de factor HERSTEL ingebouwd. Als een motor kapot
gaat zou deze zichzelf moeten kunnen repareren (zover is de wetenschap nog
niet).
Wisselwerking vereist (schept) tijd, en tijd is drang naar vooruitgang, de prikkel
tot vervolmaking. Tijd is echter eindig, beperkt, daar tijd ontstaat door beweging,
rotatie der hemellichamen. Wij mensen moeten ons ontwikkelen binnen de ons
gestelde (gegeven) tijdsruimte, anders “missen wij de boot”. Tijd kan men dus
verspillen.
Wij hebben een wijs hart nodig om de tijd te benutten, en onze dagen te leren
tellen, een goede levensplanning te maken en niet beuzelen. Als wij dagelijks op
onze levensklok zien, moeten wij niet schrikken als wij gewaarworden dat het
plotseling veel later is dan we gedacht hadden. Veel mensen zien ineens:
Hé, het is later dan wij dachten, mijn tijd is bijna voorbij!
Enerzijds kan de energiewisseling op een rosmolen lijken, het leven lijkt op een
begroeten, en steeds weer een afscheid nemen.
Alles is maar eventjes, het moment, en zo is het weer voorbij. Toch heeft het een
doel!

Toelichting op sommige woorden en hun betekenis:
Joh.1 het licht ..... dat door de duisternis niet is uitgeblust. Licht blijkt sterker dán
duisternis.

Joh.1:1  In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was
God.
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2  Dit was in den beginne bij God.
3  Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat
gemaakt is.
4  In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
5  En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.

Beginne = Strongs  746 ar'che,   
1) begin, oorsprong  
2) persoon of ding dat begint, eerste persoon of ding in een reeks,  de leider  
3) dat waardoor iets begint te zijn, de oorsprong, de actieve oorzaak  
4) het uiteinde van iets  
4a) van de hoeken van een zeil  
5) de eerste plaats, vorstendom, heerschappij, magistratuur  
5a) van engelen en demonen  

Woord = Strongs 3056 'logos, 
1) van spraak  
1a) een woord, geuit door een levende stem, belichaamt een begrip  
1c) toespraak  
2a) rede, het mentale vermogen om te denken, te overwegen,  te beredeneren, te berekenen

3) In Johannes duidt het op het Woord van God, Jezus Christus, de  persoonlijke wijsheid
en macht in vereniging met God, Zijn dienaar  in de schepping en de regering van het
heelal, de oorzaak van al  het leven in de wereld, zowel fysiek als ethisch, die om de
mensen  heil te verschaffen de menselijke natuur van Jezus de Messias heeft
aangenomen, de tweede persoon in de Godheid, zoals duidelijk bleek  uit Zijn woorden en
daden.  
++++
 De Griekse filosoof Heraclitus was de eerste die rond 600 v.Chr. de  term Logos
gebruikte om de goddelijke rede of het plan aan te duiden  waardoor een veranderend
heelal geordend wordt. Dit woord paste heel  goed in de bedoeling van Johannes in Joh. 1.

Licht = Strongs 5457 phos,  
van een verouderd phao (schijnen of duidelijk maken, vooral  met stralen),

Duisternis = Strongs 4653 sko'tia,
1) duisternis  
2) de duisternis door gebrek aan licht  
3) metaf. gebruikt van onbekendheid met goddelijke dingen, en is  verbonden met
slechtheid, met als gevolg ellende in de hel  

Begrepen = 2638 katalam'bano, 
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1) vastgrijpen  
1a) grijpen om tot zijn eigendom te maken, aangrijpen, inwerken op  
1b) zich meester maken van  
1b1) van kwaad dat iemand overvalt, van de jongste dag die de  goddelozen overvalt met
vernietiging, van een demon om  iemand te kwellen  
1b2) in gunstige zin, van Christus die door Zijn heilige macht  en invloed het menselijk
verstand en zijn wil in bezit neemt  om die te besturen en te regeren  1c) ontdekken,
snappen  
1d) het verstand in beslag nemen  
1d1) begrijpen, inzien, leren  

De vier hoofdelementen
De stof (materie) is gebaseerd op de bekende vier hoofdelementen, waardoor alle
leven bestaat. Satan heeft daarop zijn aanvallen gericht, om vooral het 5e, ons
denken en bewustzijn te raken, ons te desoriënteren, van Elohim af.
Satan wilde ons zelfstandig maken en plaatste ons buiten de wet van de
kosmische samenwerking.

Aarde. De aarde heeft een moederfunctie, als voortbrengster van alle leven. De
aarde is vrouwelijk en ontvangend om vruchtbaar te worden. Er dient in gezaaid
te worden. Het gezaaide heeft de andere drie elementen weer nodig om te
groeien, water, lucht en vuur. Dan pas zullen de zaden gaan ontkiemen en
groeien. De aarde voedt het leven, en omgekeerd voedt de aarde zich weer met
datgene wat geleefd heeft, met de overledenen.

Water. Water is de bron van leven, ter reiniging en vernieuwing, zowel in- als
uitwendig. Zich indompelen in water betekent zoiets als begraven te worden, om
naar onze oorsprong terug te keren, tot de embryonale staat. Wij zijn uit de aarde
gemaakt en keren tot onze aarde terug. Dát wordt door de doop voorgesteld, de
rituele reiniging. Water is een levensvoorwaarde. Dat leerden de Israëlieten
tijdens de woestijnreis, toen zij van de ene naar de andere waterplaats verreisden.

Vuur. Vuur werkt reinigend, en wijst alzo naar de GODDELIJKE ijver en het
innerlijke Geestesvuur. Dus is vuur wel bruikbaar, als heilig vuur, dat goed dient
te worden onderhouden, daar men anders in het duister geraakt. Het vuur maakt
het harde ijzer zacht, en maakt zachte klei hard, tot bruikbare voorwerpen.

Lucht. De lucht of de adem wijst naar ons levensbeginsel, de geboorte, wanneer
een kind voor het eerst zelfstandig gaat ademhalen. De adem bestaat uit zuurstof,
ionen. Er is echter een wisselwerking, de in- en uitademing. Daarbij geschiedt er
energie-overdracht. Verder, het leven komt én gaat met de ademtocht, nl. de
“laatste adem” uitblazen.
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De symbolen aarde, water, lucht en vuur zijn niet te scheiden. Ze zijn de bron van
alle leven. Wij mensen bestaan voor 70% uit water.
Ons lichaam is weliswaar uit aarde-elementen gemaakt, maar echter niet naar het
beeld ván de aarde! Wij zijn gemaakt uit de aarde, en dan wel naar het beeld van
Elohim! Dat is heel wonderlijk. Wij zijn dus materie (uit de aarde) én wij zijn
geest, naar Elohims beeld!

11.1.12  De poorten der hel
De vrijmetselarij (en New Age) leert dat de mens op den duur een god wordt. Zij
gebruiken in hun voorstelling daartoe twee driehoeken. Eén met de punt naar
boven gericht, en één met de punt naar beneden.
De punt naar boven noemt men de “aarde-driehoek”, ook wel de piramide-
driehoek, wat wijst naar de perfecte god-mens.
Over elkaar heen vormen de driehoeken de zogenaamde Davidster, het
Hexagram.

                  •  +   –   =    b
Het proces om van de twee driehoeken een hexagram (eenheid) te maken,
noemen zij het proces van de mens als god in wording, totdat de mens het
Merkaba of lichtvoertuig wordt en zichzelf inter dimensionaal kan verplaatsen.
De driehoek met de punt naar boven staat voor “Shiva” of verstrooier, wat wijst
naar de omhoogstijgende vlam, Lucifer/Bafomet.
Op het USA grootzegel is deze driehoek te zien, mat daarin het Alziend Oog van
Horus, alias Lucifer of Apollo.
      

plaat Horus/Apollo
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Vrijmetselarij is ontstaan in de plaats waar satan woont, het zogenaamde
Shamballa, de hel (afgrond). Satan noemt men ook wel Samael. En de
vrijmetselarij maakt er geen geheim van dat Kaïn een zoon van Samael was en
niet van Adam. Zie http://www.cuttingedge.org/free13.html 

plaat samael pentagrammen p5/12

Om het Shamballa binnen te willen gaan moet men door een poort, waarnaast
altijd zuilen staan. Zoals Jachin en Boaz, Alpha en Omega. Erboven plaatst men
meestal de gevleugelde zon, met eronder een triangel waarin het Alziend-Oog,
met de twee slangen, Ying en Yang. Iedereen die deze poort ingaat wordt
gadegeslagen en krijgt de verlichting van Lucifer, de zwarte zon. 
Wij lezen over deze “poorten der hel” in Mattheus 16:18  En Ik zeg u ook, dat gij
zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel
zullen dezelve niet overweldigen..  
Om te verstaan wat daarmee wordt bedoeld zullen wij dienen te weten wat met
“deze petra” wordt bedoeld.
Matth.16:13 ¶ Als nu Jezus gekomen was in de delen van Cesarea Filippi, vraagde Hij
Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen, dat Ik, de Zoon des mensen, ben?
14  En zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Jeremia
of een van de profeten. 15  Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij, dat Ik ben?
16  En Simon Petrus, antwoordende, zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden
Gods. 17  En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon, Bar-jona! want
vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.
18  En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en
de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.
19  En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult
binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de
aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.
20  Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was Jezus, de
Christus.
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Het gaat erom te weten wie de ware Christus is, nl. de Zoon van de levende
Elohim, Die aan Elohim trouw is gebleven. Lucifer/Satan was ook wel een zoon
van Elohim, maar is ontrouw geworden. Dus hij is niet de Gezalfde, de Christus
of Redder! Zijn “licht” is duisternis.
Om erachter te komen dat Christus de Zoon van Elohim is, schiet vlees en bloed
te kort. Er is een hemelse openbaring nodig van de Vader in de hemelen, vers 17.
En wat Petrus belijdt vanuit die hemelse openbaring, dát is de petra, de
standvastige belijdenis of rotsvaste grond, waarop de Gemeente wordt gebouwd.
De poorten der hel zullen de Gemeente en haar belijdenis niet overweldigen. 

Lucifer is de hoofengel, de geest van schranderheid en intelligentie, die is
gevallen, waardoor deze hoge gaven tegengesteld zijn aangewend in kennis
(gnosis), waarbij liefde omsloeg in haat en hoogmoed. Wij dienen dan ook de
geesten te beproeven of ze uit Elohim zijn, 1Joh.4:1, want waar haat, nijdigheid
en hoogmoed is, daar is niet de geest van Christus.  
De satans kinderen gebruiken wel de tijd om er hun eeuwige kringloop mee te
voleindigen, om er wijsheid door te verkrijgen. Hun wijsheid zal echter vergaan,
te niet worden. Het is een wijsheid van deze wereld. 
1 Corinthe 1:20  Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker
dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?
1 Corinthe 3:19  Want de wijsheid dezer wereld is dwaasheid bij God; want er is
geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid;

De Ouroborus of eeuwige kringloop zal niet in hun voordeel werken. De slang
omcirkelt wel de twee geschapen symbolen van het leven, het kind en de schedel,
zie afbeelding, als begin en einde, maar geeft niet wat zij ermee bedoelen, nl. de
reïncarnatie. Satan zal vergaan als de prins der lucht, waarvan hij gebruik maakt
via de aether en radiogolven om zijn leugens de distribueren via de moderne
communicatiemiddelen en nieuwsmedia, zal moeten wijken voor de Geest der
waarheid

    plaat van de poorten         
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       Ouroborus/kind en schedel

11.1.13  De verlichting met de heilige Geest
Adam en Eva waren bekleed met een “lichtkleed”. Zij wandelden in en met het
licht. Het overdekte hun naaktheid.  Zij werden duisternis, hoewel  herstelbaar.
Zij bleven mens en werden geen satan of gevallen engel. De mens is en bleef
herstelbaar. De band met Elohim werd weliswaar verbroken, maar kon worden
geheeld.
Niet van binnenuit, niet vanuit de mens. Wel van bovenaf, vanuit Elohim in
Christus. Helaas, wij dragen géén bewustzijn meer van onze Schepper, zoals
Adam dat had voor de zondeval. Hij kende Elohim aan de wind des daags. En dát
bewustzijn moet worden hersteld. 
Wij zijn duisternis, dat blijkt alom aan ons mensen. Daaromheen hoeven wij niet
te draaien met mooie woorden. En de Schrift is overduidelijk daarin, zie:
2 Corinthe 4:6  Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou
schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven  verlichting
der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.
Efeze 5:8  Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere;
wandelt als kinderen des lichts.
Efeze 6:12  Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de
overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis  dezer
eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.
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Kolossensen 1:13  Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft
in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;
1 Thessalonica 5:4  Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een
dief zou bevangen.
1 Thessalonica 5:5  Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet
des nachts, noch der duisternis.
Hebreen 12:18 ¶ Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende
vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder,
1 Petrus 2:9  Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig
volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Er is een soort bewustzijn waarmee wij niet worden geboren, doch dat veel groter
is dan ons kennend en redenerend intellect en dat aan de gelovigen wordt
geschonken in één ogenblik, zijnde de “verlichting met de heilige Geest” en
begiftiging met het ware geloof. Dat is een mystieke ervaring, zoals men dat
oudtijds wel noemde.
Het mysticisme is de leer dat de mens via contemplatie (beschouwing of
bespiegeling) een regelrecht bewustzijn kan krijgen van Elohim en Zijn waarheid,
zonder dat de mens daartoe iets kan doen. Die bovennatuurlijke waarheid wordt
aan sommigen rechtstreeks geopenbaard.
Inderdaad spreekt de Schrift op zulk een wijze daarover. Het eigen bewustzijn
van de mens is verduisterd en moet worden verlicht, vernieuwd, zodat de
waarheid gekend wordt. In dat nieuwe kennen is daarna een opwas. (kennen door
omgang).
Psalmen 112:4 Den oprechten gaat het licht op in de duisternis;Jesaja 49:9  Om te zeggen
tot de gebondenen: Gaat uit; tot hen, die in duisternis zijn: Komt te voorschijn; zij zullen
op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Johannes 8:12 ¶ Jezus
dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal
in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Romeinen 13:12  De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan
afleggen de werken der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.  2 Corinthe 4:6
Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in
onze harten geschenen heeft, om te geven  verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in
het aangezicht van Jezus Christus. Efeze 5:8  Want gij waart eertijds duisternis, maar nu
zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. 

Voor de échte mysticus is zijn ervaring niet te demonstreren, maar voor hemzelf
is ze absoluut en gaat ze gepaard met volmaakte zekerheid, als of hijzelf in die
geestenwereld  geweest is en Elohim in Christus aanschouwd heeft. Daartoe kan
ons menselijk intellect niet geraken, daar de mystieke ervaring daarbovenuit stijgt
en in feite onbeschrijfelijk is. Het verstand wordt verlicht, de schellen vallen van
de ogen, ineens ziet men wat men tevoren nooit had gezien, noch wat men ooit
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voor mogelijk had gehouden. Dat overkwam Paulus op weg naar Damascus, en
dat is aan zo velen plotseling overkomen, als een wonder van gunst en vrije
ontferming.  In Gal.1:16 wordt het een openbaring genoemd, en dat is het ook.
Het is de bekendmaking van Christus, het hart van het Evangelie, aan de
verslagen ziel.
Zo’n ervaring als altijd kort en ebt daarna weg, maar laat een blijvend beeld
achter, een indruk die ons leven lang bijblijft. Want de ogen die eenmaal op Hem
gezien hebben, zullen nooit meer terugzien. Wie op de verhoogde koperen Slang
ziet, is voorgoed genezen!  
Zulk een openbaring kan elk moment een mens min of meer overvallen, daar het
niet te berekenen noch te voorzien is en niet van iets in ons mensen afhankelijk is.
Dan worden wij mensen pas werkelijk zelfbewust. Dan leren wij de Schepper
kennen en Zijn Wet, maar ook onszelf als in een spiegel van Zijn Wet. De mens
mismaakt, volslagen duisternis, en dat verdient. Maar dan de vervoering, de
extase, de geestelijke verlichting, de onuitsprekelijke vreugde en warme
bezieling, waarbij wij terstond de keuze maken Hem alleen en voor altijd te
zullen dienen. In de nacht van onze duisternis treedt plotseling het Licht binnen,
Christus als het Licht der wereld, Joh.8:12, 12:46. De duisternis wijkt en kan
hoogstens nog tijdelijk een aanval doen. Christus is het Licht, het grote Beginsel
der Schepping, het Ontoegankelijke Licht.  Maar wat is de mens. De mens is
geacclematiseerd in de duisternis, en heeft de duisternis liever dan het licht,
Joh.3:19, hetwelk het oordeel is.
Johannes 3:19  En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de
mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren
boos.
 
De elementen vuur, water, aarde en lucht bevatten de essentie van het licht. En
het gewone licht der zon hebben wij nodig voor onze lichamelijke gezondheid.
Echter, het bovennatuurlijke licht hebben wij nodig voor onze geestelijke
gezondheid, om onze verdorven natuur te vernieuwen.
Licht is de bron van een energie dat zich manifesteert in golven en trillingen, met
een dubbele polariteit. De negatieve polariteit staat het dichtst bij de aarde, bij de
materie, en de positieve polariteit staat het dichts bij onze geest. Wanneer er
balans is tussen beiden, spreken wij van gezondheid, van evenwicht. Dat geldt
voor het lichaam, maar vooral van onze geest. Helaas zijn wij niet in evenwicht.
Wij zijn geestelijk blind, niet slechts gehandicapt, maar volslagen duisternis.
Alleen het wáre Licht van Boven zal ons de gezondheid doen rijzen, Christus het
Licht der wereld, Joh.8:12, 1Joh.1:5.  En in Zijn licht zien wij het licht.
En zoals het gewone licht álle kleuren bevat, te zien wanneer een lichtstraal op
een prisma valt en in de 7 kleuren van het spectrum uiteenvalt, alzo bevat
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Christus het vólle leven, de onverderfelijkheid, vol van genade en waarheid. Wie
Hem vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van Hem.
Dat valt nú ten deel aan de eerstelingen der Gemeente uit Israël. De grote oogst
volgt nog. Israël zal worden verlicht, weer zelfbewust worden, waarna het
Vrederijk volgt. Daaraan vooraf gaat een kortstondige barenswee, volslagen
duisternis, zie 
Jesaja 8:22  Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn;
hij zal verduisterd zijn door angst, en voortgedreven door donkerheid.
Jesaja 9:2  (9-1) Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die
wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.
Jesaja 29:18  En te dien dage zullen de doven horen de woorden des Boeks; en de ogen
der blinden, zijnde uit de donkerheid en uit de duisternis, zullen zien.
Jesaja 60:2  Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de volken; doch
over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.
Mattheus 4:16  Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die
zaten in het land en de schaduwe des doods, denzelven is een licht opgegaan.
Joel 2:2  Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid,
als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van
ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.
Joel 2:31  De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die
grote en vreselijke dag des HEEREN komt.
Amos 5:20  Zal dan niet des HEEREN dag duisternis zijn, en geen licht? En donkerheid,
zodat er geen glans aan zij?
Maar daarna zal het Licht van Israël komen, de Lichtstad met paarlen
poorten, het hemelse Jeruzalem. Jes.9:2, nl. het teken van de Zoon des
Mensen, Mattheus 24:27  Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot
het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.
Mattheus 24:30  En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des
mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen
zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

En van dat nieuwe Jeruzalem lezen wij het volgende, tot troost en blijdschap:
Openbaring 21:11  En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht
was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen
Jaspis, blinkende gelijk kristal.
Openbaring 21:24  En de volken, die zalig worden, zullen in haar
licht wandelen; en de koningen der aarde brengen hun
heerlijkheid en eer in dezelve.
Openbaring 22:5  En aldaar zal geen nacht zijn, en zij zullen geen
kaars noch licht der zon van node hebben; want de Heere God
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verlicht hen; en zij zullen als koningen heersen in alle
eeuwigheid.

Wie zou Elohim niet willen dienen en leven tot Zijn eer? 
De duisternis zal voorgoed wijken en de vorst der duisternis en de zijnen zullen
naar de buitenste duisternis worden verdreven. Waar dat is? In ieder geval heel
ver van het licht af! 
Matth.8:12, 22:13, 25:30. 
De duisternis heeft het Licht niet kunnen uitblussen, Joh.1:3! 
Het Leven overwon en Zijn Licht zal eeuwig stralen. 
Bidt Gode of de Morgenster in uw hart moge opgaan, 2 Petrus 1:19 ¶ En wij
hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht
hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte,
en de morgenster opga in uw harten.
Openbaring 2:28  En Ik zal hem de morgenster geven.
Openbaring 22:16  Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te
getuigen in de Gemeenten. Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende
Morgenster.


