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Cultuur
Wij leven vandaag de dag in een cultuur waarin elk mens op zijn vingers
kan uittellen dat het niet goed gaat.  Een duurzame vrede en vredige wereld
is nog niet in zicht. Er vinden regelmatig grote catastrofen van ongekende
omvang plaats, denk aan aardbevingen, tsunami’s, orkanen en de oorlogen
die woeden. Ondertussen gaat vooral in het Westen de jacht naar steeds
meer welvaart voort, ondanks alle recessie en strubbelingen. Oude culturen
waren meer statisch. Eeuwenlang bleven veel dingen hetzelfde. Moderne
culturen zijn meer dynamisch en wisselen zeer snel, zodat het gevaar
levensgroot is dat er totaal niets van zal overblijven. Wij dienen ons uiterste
best te doen de dynamiek af te remmen om de welvaart in wonen en leven
stabieler te maken.  Wij worden momenteel ziek en overspannen door de
jacht naar meer welvaart, gezien de mensheid zich geen rust meer weet te
verschaffen. Er komt ontzettend veel lawaai en
vervuiling vanuit de motoren en machines die wij
menen nodig te hebben, met doodsgevaren,
fileleed en veel ziekten. 
De tijdgeest bezielt ons te jagen naar het
materiële, en alles te bevorderen wat het materiële
in stand zal houden. In wezen zijn wij tot het oude
heidendom teruggekeerd, door de welvaartsgoden
te vereren. Onze cultuur heeft weliswaar een hoog
technisch niveau, maar is in wezen oer-heidens,
met de mens in het middelpunt. Hoe is het
mogelijk dat de technologische vooruitgang zich nagenoeg kritiekloos heeft
kunnen voortzetten in onze eeuw? Het is enerzijds wel begrijpelijk, daar de
technologische ontwikkeling mooie vooruitzichten bood, o.a. om de
armoede te bestrijden en ziekten tegen te gaan en het leven te
veraangenamen. Algemeen heeft men echter de gevaren van techniek
onderschat, of niet willen inzien. Men zag niet in dat de techniek juist via

Kaïn en zijn nageslacht furore maakte en aangegrepen
werd om Jahweh van Zijn troon te verdringen.
Techniek is de krachtbron voor cultuur, en waar het
fout gaat in de techniek, gaat het vanzelf ook fout in
de cultuur. Techniek is niet neutraal! Vanouds dacht
men reeds door middel van de techniek de gevolgen
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van de zonde te boven te komen, om zelf een aards paradijs te creëren.
(Francis Bacon)

Wat we vandaag de dag zien is, dat heel ons moderne leven in het Westen
door de techniek wordt beheerst. Problemen lossen we zelf wel op, denk
aan genetische manipulatie als het gaat om de honger te bestrijden. Wij zijn
verblind, daar wij o.a. de milieuvervuiling en het broeikas-effect bestrijden
met technologische middelen, die de grondoorzaak onaangeroerd laten.
Techniek is nog betaalbaar, en daarom houden wij te weinig rekening met
de nadelige gevolgen ervan. Het blijkt dat er geen wezenlijk oog is voor de
ideologie van de technologie. Wanneer wij ons verzetten tegen de ideologie
van de technologie, houdt dat niet in dat de techniek op zich slecht is. 

Wat was de bedoeling van Jahweh met Zijn aarde en volk Israel daarin? Hij
wil gezondheid, veiligheid en ook welvaart. Hij wil een zelfvoorzienend
volk als voorbeeld voor de andere volkeren. Onze huidige gezondheidszorg,
defensie en sociale voorzieningen kosten ons veel te veel, zijn te pompeus,
te economisch ingesteld, etc. Er komt in het Messiaans Vrederijk weer een
gezonde structuur, cultuur.

Broeikas-effect (Global Warming)
Wij stevenen volgens vooraanstaande wetenschappers als mensheid af òf op
een nieuwe ijstijd, òf op een periode van enorme hitte. 
Global Warming (wereldwijde opwarming van de aarde en oceanen)  is
reeds een 40 tal jaren in het nieuws. 
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Smeltende gletsjers
Amerika grootste vervuilers

http://www.technogenesis.tv/topics_2002.htm
Some facts about Global Warming Are:         

In 1750 there were about 281 molecules of carbon dioxide in million molecules of
airt (abbrevisted as ppm, or parts per million). Since then, carbon diopxide
concentrations have gone up to about 368 ppm, which shows a 31% increase. 
Atmospheric carbon dioxide concentration gets larger each year by about 1.5 ppm.
Levels of nitrous oxide - a chemical released by the burning of fossil fuels - has
increased by 17% from before the Industrial Revolution. This gas traps about 300
times the amount of heat that the same amount of carbon dioxide does. 
Most greenhouse gasses are produced by modern industry. 
Global Warming was first suspected by scientists in 1896, but until recently,
nothing had really been done about it. 
If a sea-level rise of just 40 in occurred (caused by the melting of the glaciers from
the increased heat), 6% of The Netherlands would be submerged, as well as 17.5%
percent of Bangladesh and many islands. 
Many species would become extinct and others endangered. There will be less land
to live on and land will be hard to farm, from continual cloud bursts and arid land.

GLOBAL WARMING is being caused mainly by releasing gasses such as carbon
dioxide -CO2- into our atmosphere. This causes it to thicken and act like an
insulator, catching the sun's rays and heating the earth. But where do these gasses
come from? What should happen? 
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Wetenschappers zijn het erover eens dat binnen 50 jaar de effecten van de
opwarming der aarde het huidige wereldbeeld en de landkaart totaal zullen
hebben gewijzigd. De hoop dat technici wel een oplossing zullen vinden
wordt met de dag kleiner. Engelands “Minister President” onder de
wetenschappers is sir David King. Tony Blair heeft hem het zwijgen
opgelegd, omdat hij wereldwijde rampen voorzegde. King vond de ernst der
zaak té gewichtig en zweeg niet!  Hij publiceerde een artikel in een
Amerikaans blad, waarin hij schrijft dat de wisseling van het klimaat het
grootste wereldprobleem vormt en wij dat méér serieus dienen te nemen
dan de dreiging van het terrorisme. King staat nu onder dreiging van de
Britse regering om niets meer in deze trant te publiceren, op straffe van
detentie.

Door het smelten van het poolijs is de warme Golfstroom in gevaar,
waardoor Noord-Amerika en Europa worden bedreigd met een komende
ijstijd. Regeringen zwijgen! De Noordelijke IJszee is voor de eerste maal in
de geschiedenis doorvaarbaar geweest. Het Pentagon heeft een satellietfoto
vrijgegeven van de Noordpool in 1970 en één uit 2003. Duidelijk is het
verschil te zien vanwege de smeltende polen. Men voorziet dat veel
eilanden en kustlanden -waaronder Nederland- door het stijgende water
gedeeltelijk of geheel onder water zullen komen. Het gaat hier om de
vermeerdering van het water, dat vrijkomt uit het smeltende ijs (of sneeuw)
dat op het land ligt, zoals Groenland en het Zuidpoolgebied. 
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Studies tonen aan, dat wanneer wij inderdaad een ijstijd krijgen, deze een
zeer lange periode zal duren. De VN heeft in juni 2004 een vergadering
gehouden over de Opwarming der aarde en de Golfstroom, waaraan 154
landen deelnamen. Men vond er
geen oplossing om het gebruik
van fossiele brandstoffen op
korte termijn te staken, om
daarmee het CO² niveau te
verlagen. Wetenschappers zien
het als onmogelijk om via
technische oplossingen de
warme Golfstroom tot normale
proporties te laten terugkeren.
Wij kunnen ons volgens hen
alleen nog maar voorbereiden
op de gevolgen ervan, dat is de
komende ijstijd!

Dat de warme Golfstroom van
slag is, heeft te maken met de
zoutdichtheid van het water, dat
gewijzigd wordt door het
smelten van het poolijs. Ook het
weer is totaal van slag. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een grote
wervelstorm de kust van Brazilië teisterde in maart 2004. In mei 2004
waren er 52 tornado’s in één maand in de USA. Oost-Canada trof in
2003/2004 de koudste winter ooit. Wereldwijd zijn er de afgelopen jaren
enorme grote bosbranden geweest. Ook alle koraal-eilanden worden
bedreigd vanwege de Golfstroom. Het koraal sterft langzaam af. Vijftig
procent van het CO² dat in de atmosfeer terecht komt, komt vanuit onze
techno-samenleving, en dat slaat weer neer op de oceanen, wat de
zuurgraad (ph-gehalte) ervan verhoogd, waardoor het koraal sterft en ook
andere levensvormen sterven.
In een Pentagon-rapport staat de suggestie om een 40-foot hoge muur rond
de USA te bouwen, dit om immigranten tegen te houden, maar tevens om
het waterprobleem het hoofd te bieden. Tussen Mexico en de VS wordt
reeds aan zo’n muur gebouwd. Amerikanen kunnen er wel door- en
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overheen om naar Mexico te gaan, maar andersom is moeilijk.  Ja, het einde
van onze samenleving is nabij, gezien de veranderende Golfstroom, volgens
uiterst knappe deskundigen, niet meer valt te stoppen.

Kiezen voor ondergang
In een artikel in het Reformatorisch Dagblad 1-6-2005 met als titel “Kiezen
voor ondergang”, lazen wij het volgende: 
Er zijn voorbeelden van zelfdestructie van hoog ontwikkelde culturen.
Volgens de Amerikaanse hoogleraar Jared Diamond in Californië hebben
veel beschavingen zichzelf vernietigd door milieurampen over zich te
halen.  Het Paaseiland was geheel van de buitenwereld afgesloten, en
volgens Diamond moeten de bewoners ervan hun eigen ondergang hebben
bewerkt. In vrijwel alle voorbeelden die Diamond geeft, ontwikkelen zich
de beschavingen tot een zekere welvaart, waardoor de druk op de
grondstoffen toeneemt. Wij lopen voor het eerst in onze geschiedenis het
risico van een mondiale ondergang. Leiders in alle culturen waren niet
gericht op het lange termijn-denken. Twee regeringen geloven ook
momenteel nog niet in de Opwarming van de aarde, nl. Amerika en
Australië. (Zij lappen Kyoto aan hun laars).
Samenlevingen zijn niet bewust uit op hun
eigen ondergang, maar kiezen er wel voor.
De desastreuze besluiten nemen mensen soms
met de beste intenties. Als voorbeeld neemt
Diamond de visserman, die volgens het
visserijbeleid van de EU slechts een bepaalde
hoeveelheid (quotum) mag vissen, gezien de
visschaarste.  De rijke visgronden op deze
aarde zijn reeds leeggevist en vernietigd. De
visserman zelf kan maar moeilijk het besluit
nemen om minder te gaan vissen, want hij
moet overleven. En zo gaat de visserij dan gedeeltelijk illegaal voort, terwijl
de Russen zich nergens aan storen en alles opvissen wat maar in hun netten
komt.

Volgens een nieuwsbericht in de krant neemt het vliegverkeer snel toe, wat
ook zeer “bevorderlijk” is voor de Opwarming der aarde!
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De warme en koude golfstroom

NASA satellietfoto 30 jaar verschil Braziliaans regenwoud

Wij moeten volgens Diamond aan 12 hoofdproblemen het hoofd bieden en
deze oplossen, o.a. het waterprobleem, de landbouwgiffen, en opwarming
der aarde, etc.. De vervuiling moeten wij drastisch verminderen. Maar,
zullen wij onze auto’s laten staan, ondanks dat we dagelijks uren in de file
staan en “vergast” worden? Nee, wij slapen en kunnen het onderscheid
tussen goed en kwaad maar slecht onderscheiden. Wij zien alles als goed als
het ons maar dient en ons doel steunt. De meeste mensen beseffen echter
niet dat zij slapen. Ontwaking komt als men gaat inzien en het besef rijst dat
onze doelstellingen fout zijn en wij ons eigen nest bevuilen en
onbewoonbaar maken.

De Indianen
van Amerika

De Indianen van Amerika konden op meesterlijke wijze de natuur
beheersen. Zij kenden zo’n 2000 jaar geleden een nauwlettend gecultiveerd
eco-systeem. Om ongewenste begroeiing tegen te gaan brandden zij
stukken land schoon. In het natte seizoen lieten ze het dan onder water
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Amazone-regenwoud Brazilië vernield

lopen. Ooit was er in Amerika een veel bloeiender en weelderiger
beschaving dan nu het geval is. De Indianen maakten vruchtbare zwarte
aarde (terra preta). Deze zwarte grond raakt nagenoeg nooit uitgeput, daar
de grond zichzelf genereert.  Het werkt als een soort zuurdesem en bevat
mogelijk micro-organismen die verschraling tegengaan. De Amazone-

volkeren maakten zelf deze zwarte
grond. Voordat Columbus in Amerika
kwam waren de Indianen meesters in het
vormen van zwarte grond, botanisten en
landbouwarchitecten. Na Columbus ging
het fout. In 1539 zette de Spanjaard De
Soto voet aan wal bij Tampa Bay in
Amerika, met 600 soldaten en 300
varkens voor proviand. Deze varkens
brachten bacillen en ziekten over op de
Indianen, die daartegen niet bestand
bleken, zodat zij met grote aantallen
stierven. Deze Indianen hadden top-
producten als mais, tomaten, aardappels
en pepers verbouwd, waardoor zij zich
in leven hielden. Zelfs grote steden als
Tenochtitlan (de Azteekse hoofstad)
konden zich goed voeden en zagen er

mooi en welvarend uit.  Zij maakten het Amazonegebied vruchtbaar en
plantten er bomen, notenbomen en vruchtbomen, palmen, etc.., en een heel
assortiment woudvegetatie. De zwarte aarde maakte men via houtskool. Zij
verbranden de vegetatie niet boven, maar in de grond, wat bij gebrek aan
zuurstof houtskool leverde. Deze Indiaanse vinding kan de redding zijn
voor de door erosie geplaagde grond o.a. in Afrika en andere landen.

Landbouw is van groot belang, ook voor vandaag. Cicero zei ervan: “Onder
alle dingen die enig gewin aanbrengen is niets beter, nies zo overvloedig,
niets zo zoet, en ook niets zo de vrije mens waardig, als de landbouw”. 
Bij de oude Egyptenaren was de landbouw in zulk een hoge eer verheven,
dat men zelfs de beesten die eraan meewerkten verafgoodde. In
Griekenland verbouwden zelfs de vorsten hun eigen akkers en verzorgden
hun eigen vee. De landbouw was alom een hooggeachte bezigheid. Ook bij



9      Cultuur 2         Arbeid Adelt?                     No. 346

de Romeinen zag men raadsheren tevens hun eigen schapen weiden en
generaals achter de ploegschaar lopen. In Europa ging dat anders. De
stedelingen verachtten dikwijls de boeren en akkerlieden. Alle welvaart is
echter afhankelijk van de opbrengsten der aarde, van de oogsten en van de
vermenigvuldiging van het vee. De landbouwers en boeren zijn geheel
afhankelijk van de groei en vermeerdering, dus van de zegen van Jahweh.
Door liegen bereiken zij niets meer. De koopman daarentegen kan tussen
koop en verkoop liegen om het zijne dubbel te vermeerderen. Zo te zien is
het boeren en telen een veel eerlijker wijze van bestaan. De lichamelijke
arbeid is ook veel gezonder dan het handelen met hoofd, of het schrijven
met pen, of zakendoen met de telefoon.

Levenstijd - levensverwachting
Iedereen zal het wel toestemmen dat wij mensen, beesten en planten een
beperkte levenstijd hebben. Of ieder mens er ook werkelijk bij stil staat en
er naar leeft, is maar de vraag. Het dringt overigens maar moeilijk tot ons
door dát we eindig zijn. Wij ervaren leven en dood als tegenstellingen, niet
als verlengstukken van elkaar. De dood is een gebeuren waarbij te weinig
wordt stilgestaan. Vandaar dat er vlug overheen wordt geleefd, en men snel
weer tot de orde van de dag overgaat. Niemand ontkomt echter aan de dood,
en ook niemand weet het uur van zijn dood.
Bedenk dat slechts 5-10% van de mensheid de 65jaar haalt, dat is ongeveer
één op de twintig mensen.
In Psalm 90 wordt iemand met 70 jaren als een sterk mens gezien, en die 80
jaar wordt is zeer sterk. De rest geeft moeite en verdriet.
Van de 60 - 70 jaren die een mens mogelijk leeft, verslaapt hij er ongeveer
20 van.  Tien jaar van de 60-70 jaren zitten wij aan tafel om te eten, en nog
eens 10 jaar wordt aan allerlei bezigheden verdaan. Er blijven ongeveer 20
jaren over voor productieve arbeid, vakanties, verzuim en rustdagen.
Iemand die 65 jaar mag worden verricht hoogstens 15 jaar productieve
arbeid, waar ook de scholing bij in zit. Onze levenstijd is dus heel beperkt
en geeft geen reden tot luieren. Als men met z’n 65e jaar met pensioen gaat
kan men niet spreken dat er nog een heel leven voor ons ligt. Dat berust op
zelfmisleiding. Haastige spoed is zelden goed, behalve in dit geval is haast
geboden, om ons te spoeden om ons levens wil.
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Al s
kleine kinderen worden wij geboren en zijn hulpbehoevend, tot wij op ons
18e levensjaar ongeveer volwassen zijn. Na het 70e jaar kan de kindsheid
weer terugkeren, zodat wij weer hulpbehoevend worden.  Wij hebben
hooguit een halve eeuw dat we onszelf kunnen verzorgen en
verantwoordelijk zijn anderen te helpen en te verzorgen. Veel ouderen
eindigen hun levensreis in een tehuis in een klein kamertje, waar zij alles uit
handen hebben moeten geven. Er resteert hun nog een paar foto’s en een
schilderijtje met herinnering aan vroegere glorie. En dat is en was het dan.
Of is er meer? Ja, wezenlijk, er is meer, véél meer, zowel kwantitatief als
kwalitatief. Het is waar, bij het ouder worden kunnen wij niet ontkomen aan
wat in Prediker 12 “de kwade dagen” worden genoemd. Wel kunnen wij
ons innerlijk verrijken, om in harmonie met de schepping, met de natuur,
dus met de Schepper te leven. Dat is een leefwijze, zoals in de Bergrede
uiteengezet en door Jesjoea in praktijk gebracht is. Er wacht een bétere
toekomst, een vernieuwde hemel en aarde, waar harmonie en vrede heersen,
waar niemand meer zal zeggen dat hij ziek is.

Arbeid Adelt (?)
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In het voor ons raadselachtige en immens grote heelal is er een Almacht die
alles in stand houdt, dus actief is en werkt (Het Gebeurt) en met ons mensen
samenwerkt op een voor ons al even geheimzinnige wijze. Wij planten en
bevochtigen, maar de Almacht geeft de groei en regen, de gezondheid en
krachten. Hij geeft ons de levensadem en neemt die ook weer weg. Door
een foutieve leef- en eetwijze sterven velen voortijdig. Op die manier kan
ook een samenleving vroegtijdig ten onder gaan.
De innige band die wij met onze Schepper hebben komt heel schoon uit in
het vierde gebod over de sabbat. Wij werken omdat Jahweh werkt, en wij
rusten omdat Jahweh rust! In dit gebod worden wij als mens op het hoge
niveau geplaatst als gelijk aan Jahweh. Ons werken is deswege niet ijdel
wanneer het overeenkomstig de wil van Jahweh geschiedt. Dan heeft Hij
behagen in onze werken, zie Prediker 9:7.
Onze werken adelen ons indien zij beantwoorden aan de bedoeling van
Jahweh. In die zin maakt arbeid ons vrij, zoals boven de ingang van de
Nazi-kampen stond: Arbeit macht Frei. Op de Nazi-wijze leidde de arbeid
voor velen tot hun voortijdig levenseinde. 

Israël was een land-bebouwend volk, een boerenvolk, en vandaar dat het
boerenleven onder de hoge Goddelijke zorg stond. De mens staat tot
Jahweh én tot zijn akker in een zedelijke verhouding. De mens (de Israëliet
in dit geval) is verantwoordelijk voor zijn akker als rentmeester.  De akker
is geen dode aarde, geen waardeloze stof, maar een leven gevende bron.
Daarom dienen wij ons aan de landbouwwetten te houden, om het land om
de 6 jaren een jaar rust te geven, een sabbat, Leviticus 26:34-35.  Arbeid en
zeker de arbeid op het land dient geheel in gehoorzaamheid aan Jahweh te
geschieden. Door de zonde in de wereld is er een vloek verbonden aan alle
arbeid, Genesis 3:17-19.  Via ons technisch vernuft hebben wij al heel wat
op deze vloek afgelost en in mindering trachten te brengen, o.a. door
machines te ontwikkelen. Arbeid krijgt in die zin een rebellerend karakter.
Arbeid kan een terrein worden waar wij onze hoogmoed laten zien: Is dit
niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? (Nebukadnezar).
Alzo ontaard is de mens en sleept daarin zijn producten mee. Dat was de
fout van Kaïn die het land bebouwde en offers bracht, maar daarbij alleen
zichzelf op het oog had.  Wij dienen in ons werk allereerst aan Jahweh én
aan de anderen te denken. De winstzucht en eigenbaat speelden Kaïn
parten, waaruit de sociale problemen voort komen. Dan gaat het ideale
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karakter van werken verloren, daar men denkt alleen voor zichzelf bezig te
zijn, wat geen volle bevrediging kan geven, gezien het zaliger te geven is
dan te ontvangen. Kaïn was zelfgericht: Ben ik mijns broeders hoeder?

Arbeid heeft alzo twee kanten:
1. De positieve, in gehoorzaamheid aan Jahweh en ten bate van onze
naasten
2. De negatieve, in rebellie tegen Jahweh en ten koste van onze naasten 

In Jesjoea is de arbeid weer in ere hersteld. Dat de arbeid ontluisterd is,
lezen wij in Genesis 3, nl. om in het zweet des aanschijns te werken. Een
mens zal in Jesjoea dienen te zijn, dat is volledig met Jesjoea in
overeenstemming, om zijn arbeid adel te geven, gezien Jesjoea de vloek
heeft weggedragen. Kaïn verheerlijkte zichzelf in zijn werk en in zijn
producten, en dat ligt in elk mens. Door het geloof in Jesjoea worden wij
van onze zelfverheerlijking verlost en gaan wij inzien dat wij Jahweh in
alles dienen te eren. Dan hebben onze werken pas waarde en inhoud, zo
zelfs dat zij in het hiernamaals ons zullen volgen, Openbaring14:13
Jahweh zal ons vergelden naar onze werken.
Niet alle arbeid adelt ons, dat blijkt duidelijk. 

Menselijke factor
De menselijke vermogens schieten te kort om de machine die steeds
perfecter wordt nog in eigen hand te houden. In technische kringen vraagt
men zich terecht af of verdere ontwikkeling van de machine (denk aan de
robot) nog wel moet doorgaan. De mens in het algemeen blijft ver achter bij
de techniek, gezien er slechts enkelen zijn die de technische ontwikkelingen
kunnen bijbenen.  De massa is het technische spoor reeds lang bijster en
geeft er zich blindelings aan over. De massa kan het ontwikkelingstempo
niet bijhouden. Het groeit hen boven het hoofd uit. 
Wat baat ons echter de techno-vooruitgang als de voordelen ervan niet aan
de hele wereld ten goede komen, en wanneer wij zien dat onze aarde erdoor
wordt opgewarmd en onze levensruimte erdoor wordt verziekt? De mensen
willen wel de voordelen ervan plukken maar worden er niet veel wijzer van.
De jeugd die vroeger nog uit het hoofd kon rekenen, grijpt nu naar de
zakrekenmachine. De jeugd die nu haar vrije tijd voor de tv slijt met een
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zak chips, was vroeger veel gezonder en creatiever. De techniek is niet
automatisch een zegen van Boven, maar veeleer een vloek van Beneden.

De aarde is geen dood ding, maar levend. Wij zijn uit de aarde
voortgekomen, worden erdoor gevoed en keren er weer in terug. De aarde is
onze leefruimte, waarop wij net zo zuinig dienen te zijn als op ons lichaam.
Het is doldwaas om zichzelf te verwaarlozen, zo ook om de aarde te
bevuilen en uit te putten, door ongerechtige dingen erop te plegen. In Jesaja
24 lezen wij dat de aarde zal protesteren tegen de zonde van ons mensen die

zwaar op haar drukt. Dat kan verband houden
met de atoom-splitsing. De atoom-energie die
het gehele leven simpeler zou moeten maken
als “oneindige energiebron”, waardoor wij
mensen niet meer zouden behoeven te zweten
tijdens onze werkzaamheden, kan tevens de
oorzaak worden van onze totale ondergang.
Alles hangt hierbij af van het morele besef van
hen door wie de kernenergie wordt beheerst.
Welnu, de heerschappij over het atoom is in
handen van o.a. illuminati en nazaten van Kaïn
en Ezau, die de rol van Hogepriester vervullen
bij de verering van het atoom. Dat zijn o.a. de
wereldleiders van de grote naties, veelal
opgeleid door Skull&Bones en lid van

satanische geheime orden.  Van hun morele besef is weinig goeds te
verwachten, gezien hun leugens en oorlogszucht. Hun bewustzijn is
zelfgericht en gespleten (sensorische deprivatie). De wereldleiders van
vandaag zijn immers geen grote mannen, maar zijn doorgaans ziek van
geest en lichaam, arrogant en vechtlustig. Zij blijken niet in staat te zijn de
chaos in de wereld op te lossen, zodat de volkeren in harmonie met elkaar
zullen leven.  Zulke leiders komen er echter wél! David en de nazaten van
David zullen op de aarde rechtvaardig heersen, zie Psalm 89, Jeremia 30-
33. Zij zullen de aarde redden van totale vernietiging. Zij zullen de wil van
Jahweh volbrengen, doordat zij het hart op de juiste plaats dragen. Zij
zullen over grote intellectuele, geestelijke en morele vermogens beschikken
om de mensheid uit het moeras te trekken. Zij zullen als nieuwe
wereldleiders tot de wortel van de goede cultuur terugkeren, door studie te
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maken van de oude culturen, teneinde de Goddelijke leiding en wijsheid te
ontdekken, om werkelijk vernieuwend te kunnen bezig gaan.  Er moet en er
zal een nieuwe cultuur komen, nl. die van Abel en Seth, waarbij de Kaïn-
cultuur zal verdwijnen. Door Goddelijke wijsheid geleid zal het wel-denken
in de nieuwe leiders -en daardoor ook in het volk- terugkeren. De
scheppingswetten zullen weer gerespecteerd worden, en het levensmysterie
zal weer gekend worden. Het huwelijk en gezin zal in ere worden hersteld,
waaruit weer edelen en rechtschapenen zullen worden geboren. De
degeneratie zal een halt worden toegeroepen. 

Cultuur en cultus
Aan iedere cultuur ligt een cultus (eredienst) of verwachtingspatroon van
het leven ten grondslag. De cultus is te zien als de boom, en de cultuur als
de vrucht. Alleen een goede boom zal een goede vrucht voortbrengen, dat
spreekt voor zich. Vanuit een cultus ontspruiten leefwijzen, die weer op
bepaalde wetten zijn gebaseerd, waardoor harmonie of disharmonie in een
samenleving ontstaat. Om een samenleving zuiver te houden dient allereerst
het huwelijk zuiver te zijn. Geen vermenging van soorten, geen ongelijken
laten huwen. Dan alleen kunnen er rechtvaardige leiders worden geboren,
die hun macht niet ten eigen bate zullen aanwenden, maar voor het volk. Zij
zullen het volk in hun wijsheid laten delen, door hun de weg te wijzen naar
een hoger levensniveau. Wanneer de cultus bezet wordt door verkeerde
mensen en valse leerstellingen, zal de cultus totaal omgevormd dienen te
worden, gezuiverd van alle fouten. We zien het in de religie, die momenteel
geheel afgegleden is naar een vormendienst, vol leringen van geboden der
mensen, Marcus 7:7.

Wij mensen hebben het in eigen hand om van de aarde een Paradijs te
maken, òf een chaos te laten ontstaan. Wij dienen ons te verdiepen in de
voorwaarden die het leven heeft en ons aan de wetten van de Schepper te
onderwerpen, zowel in het huwelijk, als in het gezin en de maatschappij.
Wanneer wij onwillig zijn, zal degeneratie zich voortzetten en zal er een
onleefbare wereld ontstaan, waar moord, bedrog en ziekte overheersen.
Wij mensen vormen de maat aller dingen, van alle aardse verhoudingen.
Voor zover wij in onszelf een zekere maat van harmonie bereiken, zal er
ook in de samenleving sprake zijn van harmonie. Elke catastrofe die de
mensheid meemaakt ligt volgens deskundigen in de aard van de menselijke
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natuur. Er zal een nieuw type mensen dienen te komen! En die komt er
werkelijk! Zie Jeremia 30-33, de nieuwe mens met een besneden hart
waarin de wetten van Jahweh gegrift staan. Wanneer de mensen werkelijk
zouden beseffen welke mooie en harmonische wereld en mensheid er in de
nabije toekomst zal komen, zou men niet langer bij de huidige toestand
willen blijven.

Wij menen dat onze huidige beschaving grote vooruitgang boekte in onze
eeuw. Dat denkbeeld berust op bedrog. Wij mensen zijn exact dezelfden
gebleven als in vroeger tijden. Ons wezen is in niets veranderd, tenzij wij
van Boven verwekt zijn. Ook onze beschaving is gebaseerd op geweld,
slavernij en misleidende woorden. Wij zijn helaas in niets vooruit gegaan,
hooguit zijn wij iets gemodificeerd!
Onze politieke, sociale, economische en religieuze systemen zijn in de
grond van de zaak even barbaars, mensonterend en misleidend als in
vroeger dagen. Onze leiders zijn even corrupt en heerszuchtig als eertijds.
Echte cultuur is slechts mogelijk mét de goedkeuring van Jahweh, hetwelk
dient te ontspruiten uit Gode toegewijde harten. Wat uit het boze hart van
ons mensen voortkomt aan cultuur kan weliswaar schone vormen bezitten,
maar de principes ervan zijn ondeugdelijk. Dat wordt in de Schrift
aangeduid door het woordje “wereld”, 1Johannes 2:15-17.
Het ware christendom is niet cultuur-vijandig. Christenen hebben een
positieve taak of cultuuropdracht. Wát een christen ook doet, hij dient het
alles tot eer van Jahweh te doen. De wereldse cultuur tracht altijd de ware
christelijke cultuur te verdrijven en te vervangen. De wereldse cultuur is
een eigen cultuur, met religieuze trekken, om het ware dienen van Jahweh
te doen vervagen. Vooral in de moderne techno-cultuur vergrijpen mensen
zich aan de schijn. Zo verandert de mobiliteit in schijn wanneer je urenlang
in een file staat. De werken van de mensen zullen beoordeeld worden naar
het Goddelijk recht, getoetst door het vuur. Het goede zal overwinnen, de
vernieuwde schepping zal glorieuzer worden dan de oude. De vrucht van
het goede mogen de volkeren binnen de poorten van het Nieuwe Jeruzalem
brengen.

Onbehagen in de cultuur
Leon Heuts stelt zich in het dagblad Trouw 25-03-2005 de vraag waar het
moderne onbehagen van de mensen in de cultuur vandaan komt.  Volgens
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Rutger Claassen van de Utrechtse Universiteit gaat de economische
theorievorming ervan uit dat er een voortdurende kloof is tussen onze
behoeften en de middelen om die behoeftes te bevredigen. Nu is onze
hebzucht eindeloos en de middelen beperkt, waardoor er een kloof ontstaat.
Het tekort slepen wij als een schaduw altijd met ons mee. De manier
waarop wij erin slagen onze behoeftes te vervullen, is maatgevend
geworden voor de erkenning die wij krijgen. De moderne mens lijkt op een
opstandige aap, die de ongelijkheid van de klassenmaatschappij wil
bestrijden en gefrustreerd wordt als dat niet lukt. De bron van het moderne
onbehagen is de knagende onzekerheid dat onze posities nooit en te nimmer
verzekerd zijn. De publieke opinie verlangt veiligheid. Het terrorisme lijkt
door politici in het leven te zijn geroepen om nieuwe wetten te kunnen
maken die zogenaamd het terrorisme bestrijden, wat een tegenovergesteld
resultaat oplevert. De politiestaat die zij willen, wil álles controleren, en zet
op verdenking ook onschuldigen langere tijd vast voor verhoor. Mensen
verlangen naar oneindig durend genot, maar weten niet hoe dat te
verkrijgen is. Genot wat door de mond in de maag verdwijnt is immers ook
tijdelijk, dus kwantitatief. Ook liefde (seks) als eros is kwantitatief of
beperkt, terwijl liefde als agapè steeds intenser kan worden. De honger naar
schoonheid, waarheid, en dergelijke, zal in de mens niet vergaan en pas
bevrediging krijgen in het aanschouwen van Jahweh. Dáár streefde Abel
kennelijk naar, wat Kaïn niet kon zetten. Er dient wél-denken te komen,
want in weldenken ligt danken ingesloten, en door beiden te doen, zal ons
offer Gode aangenaam zijn en zal Jahweh een behagen nemen in onze
werken. Die werken kunnen slechts door het geloof worden gedaan,
waarover Jakobus in zijn brief in hoofdstuk 2 uitvoerig schrijft.  
Het onbehagen in de huidige cultuur zal alsdan overgaan in een berusten in
het welbehagen van Elohim. 

Jakobus 2:17  Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelven
dood.
18  Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon mij
uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen.
26  Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de
werken dood.

  


