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De wereld van de waan en het bedrog

Er zijn verschillende werelden! Wij spreken onder andere over de

materiële wereld, de geestenwereld, de waanwereld, de wereld der

demonen, de gedachtenwereld, de wereld van de handel, de wereld

van de wetenschap en de techniek, de onzienlijke wereld, etc.

Het is moeilijk voor ons aan te nemen dat wij allen leven in een

wereld van schijn, waan, onwerkelijkheid, leugen, bedrog en

inbeelding. Wanneer wij zoiets zeggen en daarbij geen toelichting

geven, zal iedereen ons uitlachen en niet serieus nemen. Toch is

hetgeen wij stellen, namelijk dat wij allen in “bedrog” leven,

gemakkelijk toe te lichten aan de hand van enkele voorbeelden. En

u zult er verbaasd van staan kijken, dat wij mensen tevreden

kunnen zijn mét dat bedrog, met die abnormale leefwereld. Hoe

komt dat toch? Omdat wij nu leven in de bedeling (tijdvak) van

satans invloed, de vader der leugens. Daarom heeft onze

samenleving als basis de vlucht uit de werkelijkheid. Vertel de

waarheid en u zult weinig of geen vrienden overhouden. Het lijkt

of men een onvergeeflijke zonde pleegt wanneer men zich aan de

waarheid houdt.

Wij zullen het eerst hebben over de quantum-mechanica en de

realiteit. Het was een halve eeuw geleden nog onmogelijk om

daarover te spreken. Maar nu, via de moderne wetenschappelijke

en proefondervindelijke ervaringen valt daar iets over te zeggen.

Sommige fysici en hooggeleerde wetenschappers stellen dat wij

mensen allen in bedrog leven, menend dat er een werkelijke en

waarneembare wereld zou bestaan. Daarbij vallen klinkende

namen te noemen van Nobelprijswinnaars als Niels Bohr en

Werner Heisenberg.

Daarmee is niet gezegd dat wij mensen in het geheel niets kunnen

waarnemen, want wij nemen wel terdege een en ander waar. Wij

zien de wereld, wij zien onszelf en anderen, mits wij niet

lichamelijk blind zijn. En wij leven ook niet meer in de
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onwetendheid van vroeger tijden, waarin de mensen nog dachten

dat de aarde een platte schijf was. Een ieder die toen ter tijd

beweerde dat de aarde rond was, werd niet serieus genomen. En

toch, de vaststelling via onze waarneming, dat de aarde plat zou

zijn, is nog niet zo heel onlogisch als het lijkt. Voor onze

waarneming is de aarde vlak, dus plat, omdat wij beperkt zijn en

op een klein stukje van de aarde leven. Ook vanuit de ruimte

gezien, wanneer men slechts op één punt van de aardbol zijn blik

richt, lijkt deze plat. Slechts een totaalbeeld vanuit de ruimte laat

ons zien dat de aarde rond is (bolvormig). Onze waarneming is

beperkt, en daarom zien wij slechts een deel van het grote geheel.

En dat deel wat wij zien lijkt vlak, maar is in werkelijkheid

bolvormig. Echter omdat het zo weinig rond is, valt het ons niet

op. Dus leven wij in een soort bedrog, daar wij menen op een

vlakke bodem te staan, terwijl die bodem zich heel langzaam

kromt.

Daarbij komt nog het volgende fenomeen, dat voor onze

waarneming de zon draait en de aarde stilstaat. In werkelijkheid

draait de aarde met grote snelheid om zijn as, hoewel wij dat niet

zo waarnemen. Wij menen dat wij in een geocentrisch systeem

leven, met de aarde als middelpunt, terwijl wij in werkelijkheid

leven in een heliocentrisch systeem, waarbij de zon het middelpunt

is. Dan zullen we het nog niet eens hebben over geleerden die

beweren dat wij aan de binnenzijde van een holle aarde zouden

leven.

Onze waarnemingswereld geeft ons géén juist beeld van de ware

werkelijkheid, dus leven wij -goed beschouwd- in bedrog. Wij zijn

beperkt, en daardoor kunnen wij de wáre werkelijkheid niet zien.

Pas op het moment dat wij onze beperktheden zouden verliezen,

zouden wij de wáre werkelijkheid gaan zien. Nu nog moeten wij

via wetenschappelijke “bewijzen” maar aannemen dat de aarde

inderdaad rond is. Zien doen wij dat zelf echter niet. Alleen vanuit

grote hoogte via de ruimtevaart is dat inderdaad te zien.
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Aan het einde van de 20e eeuw hebben wij meer inzicht gekregen

in de structuren van de atomen. Daarmee is er voor ons een nieuwe

wereld opengegaan.  In die wereld wordt iets van de wáre

werkelijkheid gezien, o.a. dat de kleuren van het licht zoals de

atomen die uitstralen, niet overeenstemmen met alles wat wij

ervan in onze wereld zien en dachten.

 De natuurwetten zoals wij die kennen, vormen ook een deel van

onze waarnemingswereld, die beperkt is. De quantum-

mechanische kenmerken en wetten zijn door hun atomische

structuren totaal verschillend van datgene wat wij dagelijks

waarnemen. Het onafhankelijke bestaan van onze materiële wereld

is dan ook een grote illusie. En daarin leven en bewegen wij ons

elke dag, menend dat dát de enige werkelijkheid zou zijn.

4                        Waan en Werkelijkheid            Nr.308

De heer Schrödinger is één van de uitvinders van de quantum-

mechanica en weet hoe schokkend de ervaring is van mensen die

voor het eerst met deze nieuwe wereld in aanraking komen. Dat

wat wij mensen waarnemen is immers niet de ware werkelijkheid.

Achter onze waarnemingen gaat de wáre werkelijkheid schuil. Wij

leven in een waan-beeld. Niet dat het een fata morgana is, want dat

is onwerkelijk. Nee, wij leven in een soort werkelijkheid, die

echter verschilt van de wáre werkelijkheid.

In de oude LEP (Little Elementary Particles) in het CERN-

laboratorium te Genève, onderzoekt  men de structuren van de

atomen, de quantum-mechanica. De LEP is kortgeleden stopgezet,

omdat men op een nieuwe wijze wil gaan zoeken naar het

zogenaamde Higgs-boson deeltje. Dat is een fel gezocht deeltje,

dat nog niet met zekerheid vastgesteld is. Higgs-boson moet het

sluitstuk zijn van de deeltjesfysica. CERN heeft een concurrent in

Chicago, het Fermilab, dat eveneens naar het Higgs-boson deeltje

op zoek is. Geleerden zoeken naar de ware werkelijkheid, zo die

voor ons mensen al te vinden zou zijn via wetenschappelijk

onderzoek. 

De Bijbel leert ons dat wij niet vanuit de natuur -dus niet via

wetenschap of iets dergelijks- tot de wáre werkelijkheid kunnen

doordringen. Ook de ware gelovige nog niet, want wij kennen in
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dit aardse stadium slechts ten dele. Wij zien nog als door een

spiegel in een duister gat. 
1 Corinthe 13:12  Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar

alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar

alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.

Duistere rede in het Grieks is ainigma, dat is “raadsel”, een

mysterie.

Dat komt doordat ons verstand verduisterd is, Ef.4:18. 

Wij zien en aanschouwen de dingen. Maar die dingen die we zien

zijn tijdelijk, dus voorbijgaand. De dingen die wij niet zien, zijn er

wel, en díe zijn blijvend,  2 Corinthe 4:18  Dewijl wij niet aanmerken de

dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die

men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

Hebreeën 11:3  Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord

Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men  ziet, niet geworden zijn uit

dingen, die gezien worden.

Wij leven in een wereld, waarvan de baas of overste de duivel is

(het kwaad der mensen), Ef.2:2, die de zinnen van ons mensen

verblindt, 2 Corinthe 4:4  In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind

heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestrale de verlichting van het

Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Wetenschappers zeggen: “Het heelal heeft een begin gehad, maar

wetenschappers kunnen niet het waarom ervan verklaren. Het

antwoord is God. Er moet een intelligentie achter de complexiteit

van het leven schuilen”, aldus Ken Tanaka, planetair geoloog in de

USA.

“Wetenschap en religie zijn niet onverenigbaar. Beiden zijn op

zoek naar dezelfde waarheid. De wetenschap maakt duidelijk dat

God bestaat”, aldus D.H.R. Barton, hoogleraar scheikunde in

Texas.
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               Afbeeldingen van p.3 hier plakken

De mensheid, wij allen, leven in een waanbeeld. De vader der

leugen (het zelfbedrog, kwaad) houdt ons allen massaal voor de

gek en in zijn greep. Wij lopen er allemaal dagelijks in. Wij stellen

ons gerust en tevreden met wat godsdienst en aardse genoegens.

Wij zien aan wat voor ogen is, 1Sam.16:7, 2Cor.10:7, maar JHWH

ziet het hart aan. Hij kijkt achter onze maskerades. 

De twaalf verspieders hadden 40 dagen lang het land Kanaän

verspied, en tien ervan hadden alles met natuurlijke ogen

waargenomen, en bij zichzelf vastgesteld dat het een ondoenlijke

opgave was dat land in te nemen. Slechts twee van hen hadden met

geloofsogen de zaak aanschouwd en brachten een goed gerucht tot

het volk. Het is maar net hóe wij zien!

Ook onze eigen ogen misleiden ons. Een rode appel wordt door

ons als rood gezien. Dat komt doordat een voorwerp de kleur

aanneemt van datgene wat het niet absorbeert. Vandaar dat een

appel rood kleurt, want de appel kaatst de rode straling van het

licht terug en absorbeert de groene. Hemoglobine kleurt voor ons
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rood, omdat het groen en blauw absorbeert. Ook zien wij de

wereld en alle dingen in feite ondersteboven. Maar goed, daaraan

zijn wij al gewend en kunnen er goed bij leven.  

Alles is op aarde onbestendig en heeft een voorbijgaand karakter.

De “gedaante dezer wereld” wordt het genoemd, die voorbij gaat.
1 Corinthe 7:31  En die deze wereld gebruiken, als niet misbruikende; want de

gedaante dezer wereld gaat voorbij.

Hebreeën  12:28   Daarom,  a l zo  w i j  een  onbeweegl i jk

(onwankelbaar/harmonisch) Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast

houden, door dewelke wij welbehaaglijk Gode mogen dienen, met eerbied en

godvruchtigheid.

Daniël 6:26  (6-27) Van mij is een bevel gegeven, dat men in de ganse

heerschappij mijns Koninkrijks beve en siddere voor het aangezicht van den

God van Daniël; want Hij is de levende God, en bestendig in eeuwigheden, en

Zijn koninkrijk is niet verderfelijk, en Zijn heerschappij is tot het einde toe.

Spreuken 8:21  Opdat Ik Mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en Ik

zal hun schatkameren vervullen.

Mattheus 24:35  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden

zullen geenszins voorbijgaan.

Massaal   bedrog

De krant brengt dikwijls de leugen in het land, luidt een oude

spreuk. Er staan toch dingen in die onze aandacht vragen.

Regelmatig komt er nieuws waaruit blijkt dat overheden massaal

hun onderdanen om de tuin leiden. In die zin leven wij ook in

bedrog. Die uitspraak deed onlangs de psycholoog en emeritus

hoogleraar prof. dr. J. v.d. Berg in een interview met drs. Pieter

van Kampen via de E.O. 

Wij weten en vermoeden wel dat het zo is, maar kunnen er niets of

weinig tegen doen. Dus berusten wij er maar in. Eigenlijk is dat

een vreemde situatie, een wezensvreemde leefwijze en leefwereld,

waarin bedrog de baas speelt en triomfen voert.

Is het nu écht bedrog? Of is het boerenbedrog? Of heet zulks

volksmisleiding? Het komt allemaal op hetzelfde neer.
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Wij lazen in de krant van 9-11-2000 dat de “Bescherming

Bevolking” een zoethoudertje was. De Nederlandse regering wist

dat de B.B. haar taak, om de Nederlandse bevolking een eventuele

kernoorlog te laten overleven, nooit waar kon maken. Evenwel

hield de overheid de B.B. in stand om de burgers het idee te geven

dat ze overlevingskansen zouden hebben, in geval van een

kernoorlog, aldus dr. B.E. van den Boom van de Leidse

Universiteit.

Ook het zogenaamde broeikaseffect is een mythe (zie De

Telegraaf 11-11-2000). Het is grote onzin, stelt geofysicus A.

Boere, dat het klimaat door toedoen van de mens verandert. Deze

mythe wordt kunstmatig in stand gehouden, alleen omdat het grof

geld oplevert. Wetenschappers zeggen dat de invloed van de mens

op het klimaat te verwaarlozen is. Politici spelen handig in op de

emoties van de mensen, daar er grote financiële belangen mee

gemoeid zijn, in de vorm van milieu-heffingen, etc.

Deze bron van inkomsten is zó snel gegroeid, dat er inmiddels

meer mensen zijn die door het milieu betaald worden, dan dat er

mensen onder zouden lijden. Er zit wel één goede kant aan deze

kwalijke zaak, nl. dat mensen er meer milieu-bewust door zijn

geworden. Maar dat had ook op een andere wijze gekund.

Inderdaad waren er veel vervuilingen, en nog zijn er milieu-

overtredingen. Het is goed dat daartegen maatregelen worden

genomen. Maar dat alle milieu-overtredingen van ons mensen het

klimaat zouden doen veranderen, is een grote leugen.

Eén vulkaanuitbarsting vervuilt méér dan 6 miljard mensen met

hun industrie en vervoer kunnen doen. Ook prof. Kouffeld van de

T.U. in Delft deelt deze mening. Klimaatverandering is big

business geworden, en niemand spant zich in om de werkelijke

oorzaak van de klimaatverandering op te sporen. Men legt alleen

maar heffingen op, zonder de problemen zelf aan te pakken.

Niet het CO2 maakt de aarde warmer. Het is veeleer de zon die na

het stadium van “Maunder Minimum” naar een “Maunder
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Maximum” gaat en de oceanen opwarmt. Warm water neemt

minder CO2 op dan koud, zodat de concentratie ervan in de

dampkring vanzelf hoger wordt.

Politici ontbreekt de deskundigheid. Zij laten gaarne hun oren

hangen naar milieubewegingen, om de belastingheffingen een

schijn van waarheid te kunnen geven. En zo stromen er tientallen

miljarden binnen aan heffingen, waarvan men er slechts enkelen

uitgeeft om de CO²-emissie te bestrijden. De rest is voor andere

doelen. De schijn dient een glans van werkelijkheid te dragen! En

op die wijze bewegen de politici en bevolkingen zich voort op

glad ijs in een hete woestijn. Toezeggingen om de zaak grondig

aan te pakken en te hervormen blijven bijna altijd in nevelen

gehuld en onuitgevoerd. Het is vooral de “wereldpolitie” Amerika,

die vanuit het Pentagon schuift met pionnetjes zoals in het “Mens-

erger-je-niet” spel!

Op de VN-wereldklimaat-conferentie in Den Haag, waarvan onze

minister Pronk voorzitter is geweest, heeft men nu al de

klimaatverandering waargenomen, zo zegt men. En, “het staat

inmiddels buiten kijf dat klimaatverandering op aarde ook -voor

slechts 1%, (PM)- door de mens wordt veroorzaakt”, volgens de

voorzitter. “Weliswaar zijn er nog steeds mensen die twijfelen,

maar uit voorzorg moeten we nu maatregelen nemen”, aldus min.

Pronk. De minister zit er erg mee in zijn maag, want zegt hij:

“Welke troost kan ik geven aan hen die slachtoffer zijn van

onverklaarbare weerpatronen”. Ja, zo’n minister leeft tenminste

nog met de mensen mee! Daar heb je wat aan! “Het gaat om hun

toekomst, want het kan zijn dat sommige kleine staten in de Stille

Oceaan over honderd jaar niet meer bestaan”, vervolgde hij te

zeggen. Dus dienen er grootschalige heffingen te worden geheven

en moet er het nodige aan worden gedaan! De waarheid heeft áltijd

gelijk! 
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Gesteld dat er een buitenaardse onafhankelijke waarnemer naar de

aarde zou komen om rapport te maken voor zijn hogere

opdrachtgever. Dat zou toch wel een heel mooi rapport worden,

kan ik u verzekeren! 

Wanneer wij het wereldnieuws van één dag op ons laten inwerken,

toont ons dat geen erg rooskleurig mensbeeld. Alle gruweldaden,

moorden, overvallen, diefstallen, schandalen, maffiose-praktijken,

etc. van één dag, levert al een flink boekdeel vol aan feiten op.

Van het gros der mensheid zoals ze nu is dan ook niets positiefs te

verwachten. Het Evangelie van het Rijk der Hemelen geeft ons een

geheel ándere hoop op een vernieuwde hemel en aarde. Niet de

Nieuwe Wereldorde der Illuminati en hogegraad vrijmetselaars,

van Bush en zijn Skull&Bones mannen, waarin de mensen een

nummer zijn en krijgen, en absolute gehoorzaamheid wordt

afgedwongen. Zij willen het kwaad in de wereld bedwingen met

een nog groter kwaad, de dwang en tirannie, de wereldwijde

controle, zónder de mens als mens te vernieuwen. Het Evangelie

pakt de mens in diens zondige wortel aan en vernieuwt hem in

Christus.

Op álle terreinen des levens heerst immers nog het bedrog, op het

financiële terrein, waar men de mensen met papiergeld, boekgeld

en muntgeld zoet weet te houden, zonder dat er enige waardevolle

gouddekking meer tegenover staat. Op het religieuze vlak worden

de mensen bedrogen, door kerkelijke systemen met hun dogma’s

waarvan men er nagenoeg niet één kan hard maken. Op het

politieke vlak worden alle mensen bedrogen. Dat weten wij al

lang, maar er valt schijnbaar niets tegen te doen. Dus hobbelen wij

er maar achter aan.

Op het medische vlak worden wij massaal bedrogen, door te

geloven dat wij gezondheid kunnen kopen via chemische

medicijnen. De wortel en oorzaak van ziekten zullen de medici

nooit aanpakken, alleen de symptomen bestrijdt men. En dat levert
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miljarden op. De mensen worden doorgaans zieker van de

medicijnen dan van hun oorspronkelijke kwalen.

Op ethisch vlak worden wij massaal bedrogen, door een leefwijze

te volgen die naar onze ondergang voert. Wij brokkelen langzaam

maar zeker ons eigen leven en de samenleving af. De wereld kan -

volgens sommige wetenschappers- hooguit nog 200 jaren gaan

zoals de vaart er nu in zit, gezien het verbruik van bodemschatten,

erosie, etc. Ethische waarden vallen weg, euthanasie, homo-

huwelijken, het huwelijk en echtscheiding, abortus, etc.

Zedenverwildering neemt hand over hand toe.

Welnu, dat is niets anders dan het toonbeeld van het rijk van de

vorst der duisternis. En zo’n samenleving kán geen stand houden!

Het Rijk van Christus daarentegen wordt het rijk van het Licht

genoemd, met daarin de kinderen des lichts. Zien Elohims ogen

niet naar waarheid? Jeremia.10:10: Jahweh is de God der

Waarheid, v.v.
Jesaja 65:16  Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den

God der waarheid; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij den God der

waarheid, omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, en omdat zij

voor Mijn ogen verborgen zijn.

De afbeeldingen op de voorpagina bewijzen het “bedrog”

Wanneer wij beweren dat wij mensen niet met onze ogen zouden

zien, zonder daar een verdere uitleg van te geven, zal iedereen ons

niet langer serieus nemen. 

W a n n e e r  i k

e c h t e r  z a l

uitleggen hoe

o n s  v i s u e l e

systeem werkt,

w o r d t  h e t
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duidelijk dat ons oog het licht omzet in elektrische signalen, die

naar de retina in onze hersenen gaan. Wat wij zien is dus gevormd

in onze hersenen. Het beeld dat wij waarnemen lijkt buiten ons te

zijn, maar in werkelijkheid is dat beeld ín ons, in onze hersenen.

Evenzo is het met al onze zintuigen. Wij ruiken, tasten, horen,

proeven en zien in feite met onze hersenen. Het oog, de neus, de

tong, het oor, het gevoel, het  zijn sensors (zintuigen) die signalen

via de retina doorgeven naar de hersenen. Het is door middel van

onze verbeeldingskracht dat wij weten dat de dingen zich buiten

ons afspelen, daar de werkelijkheid van de dingen zich in onze

hersenen bevindt. Onze hersenen weten exact de vele duizenden

signalen te onderscheiden, welke van de reuk, welke van het zien,

en welke van de andere zintuigen zijn. Strikt wetenschappelijk

gezien zouden wij niet met onze ogen zien, maar met onze

hersenen, etc. Wie hier meer van wil weten leze het boek van R.L.

Gregory “The Psychology of Seeing”.  

De goeie oude tijden

De mensen leven graag bij het verleden, als of het toen zoveel

beter was dan nu. Ook dát is bedrog. De ouden met al hun

“wijsheid” leefden ook in bedrog. Het

oude Egypte en Griekenland zijn

vermaard vanwege hun wijsheid. Dat is

te zien in hun bouwwerken, de Grote

Piramide als één der wereldwonderen. 

In Egypte waanden de Farao’s zich

goden te zijn, die van de sterren

afkomstig waren en daar weer naar

terug zouden keren. Dat menen de New

Agers eveneens. De Farao’s waanden

zichzelf onsterfelijk en lieten zich daarom balsemen. Jammer voor

hen, dat er nog nooit een mummie tot leven is gekomen. Allen zijn

nog in redelijke staat te bezichtigen, als restanten van wat eens een
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vorst moet zijn geweest. In die tijd was men wijs, dat is waar. Men

bestudeerde de natuur, de loop der sterren en planeten. Men wist er

heel veel van, soms meer nog dan wij daarvan weten. En toch

stoelden ook hún inzichten op beperkte kennis. Zij erkenden

Elohim niet. Israël is het volk van de Gods-openbaring, van de

wáre hogere kennis. Dát alleen maakt vrij en opent de ogen voor

de werkelijkheid. Er bestaat immers ook een “verlichting” van de

“Engel des lichts”, die tot “vorst der duisternis” is geworden.

Daarvan was Bileam lid, van de orde het “verlichte oog”, wat nu

de orde van het Alziend-Oog is. (Zie de USA dollar)

Wij leven allen in waan-ideologiën die onze cultuur opdrijven en

wij slapen maar voort. Totdat !!!!!! Onze hersenen zijn vandaag de

dag zó geconditioneerd door allerlei ingewikkelde theorieën en
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waanbeelden, dat ze een probleem hebben om de ware eenvoud

nog te herkennen. Maar de nieuwe tijd komt er aan!

 Alleen in: “Uw licht zien wij het licht”, al het andere is in wezen

waan!, zie Psalm 36:9. Dat Licht is er en zal doorbreken en ons tot

de werkelijkheid brengen! Zie Jesaja 60:1.

Elisa zag wat zijn knecht niet zag, 2Koningen 6:15  En de dienaar

van den man Gods stond zeer vroeg op, en ging uit; en ziet, een heir

omringde de stad met paarden en wagenen. Toen zeide zijn jongen tot

hem: Ach, mijn heer, hoe zullen wij doen.

16  En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij

hen zijn.

17  En Elisa bad, en zeide: HEERE, open toch zijn ogen, dat hij zie! En

de HEERE opende de ogen van den jongen, dat hij zag; en ziet, de berg

was vol vurige paarden en wagenen rondom Elisa.

  

Wij mensen leven niet slechts in één wereld, in het zichtbare. Er is

veel méér, zonder dat wij dat zien. De ándere werkelijkheid

noemen wij de Goddelijke, welke als het ware het geraamte vormt

van alles wat bestaat. De mensen scheppen veelal een eigen

werkelijkheid, door met kleine of grote groepen hetzelfde te

geloven, wat dan elk een eigen wereldje op zichzelf is. Het zijn

echter geen gesloten sferen, maar open wereldjes. Wanneer wij

met sferen te maken krijgen die veel hoger staan dan wij, ontstaan

de waanbeelden vanwege ons onbegrip. Door middel van die waan

blijft er afstand en laten wij ons niet hogerop leiden. Er moet

openheid komen om zich te kunnen ontwikkelen naar hoger

sferen. Die openheid werkt de heilige Geest als kracht van Jahweh,

door ons hart en geestelijk oog voor de werkelijkheid te openen.

De mens is blind en er is verlichting nodig van de heilige Geest,

ogenzalf, Openbaring 3:18, om tot zichzelf te komen

(bewustwording). De mens leeft in het duister, onder de macht van

satan (het kwaad), in het krachtenveld der dwaling. Maar hoe

komen wij daaruit? Dat is een Godswerk. Hij pakt ons eruit en zet

over in het Licht. Wij mensen leven als het ware in een donker
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vertrek, zonder wezenlijk alles te kunnen zien wat ons omringt.

Wij zijn geacclimatiseerd daarin. Pas wanneer er een kleine

lichtstraal naar binnen valt in die donkerte, gaan we de stofjes zien

die daar zweven. Dan realiseren we ons hoe ongezond onze

situatie is. In zekere zin leven wij als paranoïden, daar wij dingen

doen die zich tégen ons keren, ons wezensvreemd zijn. Wij

bevuilen ons eigen nest en ons eigen geweten.

Alléén de waarheid maakt vrij en doet ons roemen in de God der

waarheid. In JHWH gaat een nieuwe wereld voor ons open,

wanneer wij oprecht in hart en geest worden gemaakt door het

geloof in Zijn Naam. De oprechten gaat het licht op in de

duisternis. Zie Psalm 112:4.

Jesaja 65:16  Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen

in den God der waarheid; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren

bij den God der waarheid, omdat de vorige benauwdheden zullen

vergeten zijn, en omdat zij voor Mijn ogen verborgen zijn.

Openbaring 21:5  En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle

dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn

waarachtig en getrouw.
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