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Wie is de meeste?
Het zit er al jong in bij sommige kinderen om haantje de voorste te
zijn, om de beste of de sterkste te zijn. Het is de prestigedrang.
Zelfs de discipelen van Jesjoea waren hun kleinmenselijkheid nog
niet ontgroeid, gelet op hun vraag wie de meeste zou zijn.
Mattheüs 18:1 Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende:
Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen?
Mattheüs 23:11 Maar de meeste van u zal uw dienaar zijn.

Wij mensen denken in termen van elite en massa. Elite1, dat zijn
de uitgelezenen, die zich boven de massa verheven voelen. Het is
de “ik” gedachte tegenover de “zij”, de anderen. De menseneenheid is op die wijze gebroken.
De mensheid is alsdan opgedeeld in
twee groepen, een kleine groep elite
en een grote groep massa, één
aristocratische en een
democratische. De aristoi zijn de
bevoorrechten. Een samenleving
van gelijken, een “wij”, lijkt een
onmogelijk te verwezenlijken
ideaal. Samenlevingen, landen en grote instituten, ze worden
doorgaans geregeerd of geleid door een elite-groep. Of het nu
democratieën zijn of niet, het maakt niets uit. Na revoluties ziet
men ook steeds weer een nieuwe elite te voorschijn treden, die de
oude heeft vervangen en zelf nu aan het roer is gaan staan. De
praktijk toont het ons dat er zowel op politiek als religieus terrein
slechts een circulatie plaatsheeft van elite. Met mooie leuzen
weten de aanstaande elite de massa’s aan zich te binden, om de

1

Nu is het niet zo dat het woord elite pepr se altijd in een negatieve
zin moet worden opgevat, want er zijn ook elite-troepen en mensen die ver
boven anderen uitsteken, maar zich daarop niet verheffen.

2

Elite (macht) én Massa (slavernij)

No. 412

oude elite te vervangen. Een kenmerk van
de elite is dat zij hun uitzonderingspositie
goed weten te beschermen. Het komt
erop neer dat feitelijke democratie een
kindersprookje is. Onder de elite ziet men
voornamelijk drie kwaden: corruptie,
b u r e a u c r a t i e
e n
verkwisting. De elite voert de strijd tegen de massa, die door hen
wordt verdacht van vijf kwaden, nl. 1. belastingontduiking, 2.
omkoping, 3. beschadiging van staatseigendommen, 4. strijd tegen
overheersende elementen, 5. patriotisme.
De elite-waan verdrijft
tal van aspecten van de
maatschappelijke
werkelijkheid uit het
bewustzijn. De elite
ziet de massa als een
dreiging, vandaar dat
men de massa verleidt
en in onwetendheid
laat.
In de dagen van Jesjoea
vond de elite dat de
schare die de wet niet kende vervloekt was, zie
Johannes 7:49 Maar deze schare, die de wet niet weet, is vervloekt.

De elite, of dat nu koningen, presidenten, ambtenaren, ministers of
wie dan ook zijn, hebben meestal geen flauw benul hoe de massa’s
leven in de grote steden. We zien dat er een nagenoeg
onoverbrugbare kloof bestaat tussen elite en massa. De elite
wanen zich in een wereld die anderen niet mogen verstoren.
Beelden en feiten die niet in hun denkwereld passen, proberen ze
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weg te drukken. Er is groot verschil tussen het beeld wat de elite
van de werkelijkheid heeft en de werkelijkheid zelf. Men
monopoliseert specialistische kennis, om eigen status te
beschermen. Kennis is een werktuig dat door de elite wordt
gemanipuleerd. Zo hield de clerus der kerk de massa in
onwetendheid, door zelfs in een vreemde taal (Latijns) de diensten
te leiden. De elite verkeert in de waan dat
zij over een hoger IQ beschikt dan de
massa. De elite gelooft stellig in de IQmythe, die men via tests in stand houdt. De
IQ-cijfers worden de toetssteen voor de
samenleving. Psychologen kunnen echter
niet exact beschrijven wát er in feite via de
tests wordt gemeten.
Macht verblindt. Banken zijn machtsinstellingen geworden door
hun geldhandel. Het geld dat van de klanten aan de banken wordt
gegeven als spaargeld tegen een lage rente, wordt door de bankiers
tegen een hogere rente uitgeleend aan anderen. Dit is geldhandel,
pure woeker waar men niets voor hoeft te doen. Verder lenen de
bankiers op papier veel meer geld uit dan zij in werkelijkheid in
hun kluis hebben. Over dit niet bestaande “boek-geld” (in
computers) berekenen zij wel rente. Dit is een slimme vorm van
diefstal. Zolang de klanten maar in onwetendheid blijven en niet
hun geld opeisen, kan de bank haar macht blijven uitoefenen en
haar sinister spel voortzetten. Zodra alle klanten hun geld zouden
opeisen, zijn de banken aan hun einde, machteloos.
Ook overheden, die door de bevolking worden gekozen in
democratieën zijn afhankelijk van de massa. Zodra deze overheden
aan de macht zijn, slaat de elite-waan toe en verblindt hun
werkelijkheidszin. Zij oefenen hun macht uit over hun kiezers, en
schuwen daarbij niet dwingelandij en geweld. Zij realiseren zich
blijkbaar niet dat hun macht hen door de kiezers is gegeven.
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Eenmaal in de kring der elite opgenomen, wanen zij zich
onwankelbaar te zijn. Geld is veelal de ladder naar macht. Aan de
ellende van de massa valt ook veel te verdienen, en wel door de
massa in onwetendheid te laten en hen duur te laten betalen voor
overheidsdiensten. Goedkope vormen van energie moet je de
masse vooral onthouden.
Jesaja 10 somt een aantal feiten op van misstanden en zonden van
de leiders van het volk.
De elite is doodsbenauwd voor
scherpslijperij
der
intellectuelen. Vandaar dat zij
bij voorkeur schikken en
plooien. Bij de elite regeert
immers de waan, aangezien er
maar heel weinig intellect onder
hen valt te bespeuren. Wanneer
er nog eens een ware
intellectueel onder hen
gevonden wordt en zijn mond opent, wordt hij vogelvrij verklaard,
dat kon men zien aan Pim Fortuyn. Het diep-denken moet worden
afgeschaft. Iemand die het bevoegd gezag durft te bekritiseren, of
zelfs tegen durft staan, moet zwaar gestraft worden. Zulke figuren
dient men van het toneel te verwijderen. Verder is de elite veelal
moraalloos. De ziekelijke machthebbers stellen zich als hoogste
prioriteit om de massa tot slaaf te maken, op zulk een wijze dat de
massa waant vrij te zijn. De massa bestaat voor de elite uit
werkbijen, die de honing verzamelen, en zij zijn de imkers.
Wel is er grote gemakzucht waar te nemen bij de elite, door niet te
handelen naar de geest van de wetten, maar door zich op hun
machtspositie te verlaten. Zij zijn de machthebbers, en wie zich
tegen hen keert, valt in ongenade. De elite meent over de kennis te
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beschikken de dingen beter te weten dan de massa, en dat zij de
bevoegdheid heeft dit “beter-weten” boven het weten der massa te
mogen plaatsen. Wij zagen dit reeds bij de wet- en
schriftgeleerden ten tijde van Jesjoea. Voor hen was de wet geen
leidend beginsel meer. Zij hadden de geest der wet vervangen door
eigengemaakte
inzettingen,
door eigen
interpretaties
en routinegebruiken.
Marcus 7:7.
Juist door van
de religie een
routine-zaaktemaken,
stompt men de
mensen af. Dan
kan godsdienst leiden tot de meest wrede dingen. Men mag alsdan
zelf niet langer geloven en denken, maar men dient te geloven wat
de regels voorschrijven. Men mag niet langer eigen moreel besef
ontwikkelen, maar men dient de religie te volgen in haar
afgestompte ideeën. Dan ziet men gelovigen zingend hun ketters
verbranden, in naam van “God”, tijdens een auto-dafé2. Of men
ziet christenen biddend een a-bom werpen op Nagasaki en
Hiroshima. Moraal is er om mensen nadenken te leren, om
werkelijkheidsbesef in hen te laten rijzen, niet door de routine-lijn
te volgen van eigengemaakte regels. Nee, er dient nagedacht te
worden over nieuwe wegen die men kan inslaan. De wetjes en
regels zijn er niet om anderen genadeloos dood te drukken
wanneer die regels niet worden nageleefd, of niet nageleefd
2

Een ato-dafé is de voltrekking van een kerkelijk vonnis van de
Inquisitie door de wereldlijke macht. De staat trekt alzo de kar der religie.
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kunnen worden. De wetten zijn er om anderen
recht van aard te maken, niet om hen anarchist te
maken. De overheden zijn er voor de burgers, om
hen in bescherming te nemen. Wie kan echter de
burgers beschermen tegen overheden die naar hun
eigen willekeur de burgers het leven zuur maken
en beroven?
Wij leven momenteel aan het einde van een
voorbijgaand negatief tijdperk, waar we een ontzielde samenleving
aantreffen, zoals ook was te zien ten tijde van Noach vóór de
zondvloed. Benjamin Adamah schrijft in zijn boek “Nulpunt
Revolutie” p./104 dat “alleen een ontzield universum chemtrails
maakt en aspartaam, drinkwater fluoridering, broeikaseffect, een
farmaceutische maffia, oorlogen, kerncentrales, telecom terreur,
kinderporno,” etc.. Adamah ziet het
als zijn -en onze- voornaamste
opdracht ons vrij te maken van het
juk van deze boze tijdgeesten. Wij
kunnen eraan toevoegen dat alleen
een ontzielde samenleving er
ambtenaren en overheden op na
houdt die zich stipt als robots aan de
hun voorgeschreven letter houden. De letter doodt, en aldus walst
men ermee over de burgers heen, die in de grootst mogelijke
problemen kunnen geraken door deze handelswijze. Machthebbers
werken door alle tijden heen meest vanuit een starre
ééndimensionale beleidsvoering. Je zou het niet verwachten van al
die zich vriendelijk voordoende ambtenaren in hun nette pakken
en mantelpakjes in hun mooie kantoren, dat ze misdadig bezig zijn
en burgers mangelen. Ze komen zo sympathiek over, maar
intussen doen zij de idiootste dingen, en dat van ons belastinggeld.
Ze zijn veelal ongeïnteresseerd in de burgers en hun ideeën en
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zeggen meestal op voorhand nee. Je zou het ook niet verwachten
wanneer je een mooi bankgebouw binnenstapt en je vervolgens
vriendelijk wordt ontvangen, dat men u als het ooit zal gaan
regenen (in moeilijke tijden) weigert een paraplu te geven!
Arrogantie van de macht
Arrogantie van de macht is de titel van een boek van de bekende
Naom Chomsky. Amerika staat een unipolaire wereld voor waarin
zij geen enkele mededinger duldt.
Amerika wordt vanuit Nederland
bestuurd, dus in feite zijn het de
Nederlanders die zulk een wereld
scheppen. Het zijn echter niet de
échte Nederlanders, maar een
achter de schermen werkende
kleine groep lieden uit de
bankwereld en multinationals3. Zij
hebben van Amerika wereldleider
nummer één gemaakt, en dat moet
zo blijven. Dat Amerika als land en
volk wereldwijd een golf van haat
over zich heeft gehaald vanwege
haar arrogantie en militaire optreden deert deze lieden niet. De
staat Israël speelt mede een grote rol in het Amerikaanse
buitenlandbeleid. Amerikaanse intellectuelen onderschrijven het
gegeven dat de USA schurkenstaat nummer één is, gevolgd door
de staat Israël. De regering van de USA is volgens hen de grootste
terroristische organisatie ter wereld. Hoe heeft zich dat kunnen
ontwikkelen?

3

Bij uitgeverij Kosmos te Utrecht wordt het boek van D. Estulin
uitgegeven over de Bilderberggroep, wat goede info bevat over deze materie.
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Wij zien dat in nagenoeg alle landen ter wereld de spiritualiteit van
het individu wordt ontkend, en dat de mensen worden beschouwd
als werkbijen, slaven en robots. De overheden zien de massa’‘s
als staatseigendom, die men mag exploiteren. Socialisme en
kapitalisme maken hierin geen verschil. De machtselite is reeds
heel oud. Zij meent het goddelijk recht te hebben om over de
massa te heersen. Het zijn de nakomelingen van de Nefilim uit
Genesis 6. Zij wierpen zichzelf op als vorsten en overheden, die
zich in hun arrogantie
almachtig waanden. Zij
onderdrukken de
waarheid met geweld,
om hun macht te kunnen
voortzetten.
Zij als
regerende elite stellen
zelf gedragsregels en
wetten op, die de massa
onderdrukken en die de
maatschappij in een
nederwaartse spiraal laten ondergaan. Zij kunnen eenvoudig niet
met de hun gegeven -of met de zichzelf toegeëigende- macht
omgaan, zónder deze te misbruiken. Men erkent geen hogere
macht boven zich, waarvan men afhankelijk is. Zij hebben
weliswaar mooie verklaringen van de rechten van de mens
opgesteld, maar wanneer deze met de voeten worden vertreden,
stellen deze rechten niets voor.
Overheden menen dat zij de massa dienen te verzorgen.
Afhankelijkheid kweken, en dan voor Sinterklaas spelen. Men ziet
de massa aan als zijnde naïef, die niet goed voor zichzelf kan
zorgen. Zo kwam de verzorgingsmaatschappij er in ons land.
Daarbij werd het belastingstelsel en machtssysteem al zwaarder en
zwaarder. De vrijheden van de burgers steeds minder en minder.

9

Elite (macht) én Massa (slavernij)

No. 412

Big Brother is overal. De computer met barcode heeft zijn intrede
reeds gedaan, alsook de microchip. En dan? Een totalitaire staat!
Ook dat kan niet altoos voortbestaan. Onder haar eigen gewicht zal
de machtselite eenmaal in elkaar storten. De mensen zullen
ontwaken en zich gaan verzetten, vroeger of later. De massa zal
het kwaad niet langer dulden en zich vrij vechten. Er is altijd nog
zoiets als zelfverdediging tegenover sterkeren. Edmund Burke zei
dat het kwaad in de wereld niet leeft door hen die het kwaad doen,
maar door die mensen die het kwade dulden en er niets tegen doen.
In de verzorgingsstaat met allerlei subsidies kan men maar
raakleven. Er is overal wel een potje voor. Dat o.a. de ziektekosten
de pan uitrijzen is in de eerste plaats de schuld van de overheden.
Er moet immers goede voorlichting komen inzake gezondheid,
preventie, etc.. Men
dient de mensen te
wijzen
op
het
respecteren van de
natuurwetten, op de
wetten van Jahweh. De
democratie zou de wil
van het volk zijn, maar
is dat niet. Het volk mag
wel kiezen, mag de
machtselite uitkiezen,
die vervolgens hún wil het volk opleggen met sterke
machtsmiddelen. Hieruit komen oorlogen, twisten en onwezenlijk
hoge dwangsommen voort. Wanneer de massa wakker wordt, zal
ze de machtselite van zich afschudden. Dat moment lijkt
momenteel dichterbij dan ooit, dit terwijl de machtselite het zelf
niet in de gaten heeft. En wij, wij kunnen er allen aan meewerken
om ons vrij te maken. De slavernij waarin men ons houdt, moet
beëindigd worden. Banken en geldinstellingen moeten op de
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helling. Overheden in hun huidige vormen moeten op de schop.
Zij zijn niet uit Elohim, aangezien ze niet de Bijbelse wetten
volgen. Men mag niet voor hen bidden, zoals in Romeinen 13
wordt aanbevolen. Overheden, banken, multinationals, etc. ze
houden ons allen in hun greep en beknotten onze vrijheid en
vindingrijkheid. Uitvindingen van vrije energie, van doeltreffende
medicijnen voor kanker en hartziekten, ze worden onderdrukt en
weggeschoven. Eigen initiatief is streng verboden. Voor alles en
nog wat is een vergunning nodig, waar leges over worden betaald.
Wanneer wij onszelf bevrijden van de machtselite, dan pas kan het
Messiaans Vrederijk in haar heerlijkheid aanvangen. Dan zullen
wij een ongekende opwaartse groei zien, met grote welvaart. Wij
zullen de volkeren der aarde tot grote zegen zijn. Wij hebben als
nageslacht van Jakob de potentie en kracht om de machtselite van
ons af te schudden, om zelf de banden van onze slavernij te
verbreken. Als individu werkt dat niet, maar massaal werkt dat
wel. Waarom doen we het dan nog niet? Het gaat nog te goed, wij
worden nog in slaap gehouden.
In het Messiaans Vrederijk zal het Godsbestuur terugkeren en de
troon van David worden hersteld. Rechtvaardigen zullen regeren
vanuit een nederig hart, zachtmoedig en met wijs beleid. Er is in
dat Rijk groei en ontwikkeling. Niets is statisch. Vandaar dat
staten, overheden en systemen zullen vallen en opstaan, verrijzen
en weer ten ondergaan. Alleen in het Messiaans Vrederijk zal er
een positieve groei te zien zijn, die uitmondt in het definitieve
Godsrijk, de volledige Godsregering. De wet van wederkerigheid,
van géven en niet van hálen, zullen wij moeten leren toepassen in
de praktijk. Wie zijn leven verliest zal het immers behouden. Wie
alles op het altaar van Jahweh durft leggen, ontvangt het dubbel en
dwars terug.
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Machtspolitiek
Volgens Benjamin Adamah in zijn boek “Nulpunt Revolutie” is
macht en machtspolitiek alleen te begrijpen en te doorgronden
wanneer men op de hoogte is van het energie-deficiëntieprobleem,
dat is het probleem dat een stel gestoorde personen als parasieten
op de samenleving kleven. Deze energie-deficiënten vormen een
minderheidsgroep (o.a. de
Illuminati), die de harmonie van
het leven bewust verstoren. Hun
machtspolitiek blijft alleen
overeind zolang bevolkingen
slapen, zolang de massa leeft bij
brood en spelen. Men houdt de
mensen bewust in een
schijnwereld.
De electrosmog van ons huidige hightech-tijdperk zorgt er mede
voor dat de massa blijft voort slapen. Zij die wakker zijn, die
verlicht zijn, worden vervolgd. Dat toont de geschiedenis. De
tegen-menselijke krachten willen altijd de aan de mens gegeven
Goddelijke krachten verdrijven. Nu is het zo dat menselijk
wangedrag -of dat nu van overheden of burgers is geeft niet- het
orgonveld verstoort. Het orgonveld in het heelal is het vrijeenergieveld dat ons omringt, zie brochure 409. Wanneer dit veld
heel erg wordt verstoord komt de natuur zelf in actie. De natuur
bevindt zich immers in dit orgon-energieveld. Vandaar
natuurrampen. Dat schijnt in Davids dagen o.a. reeds het geval te
zijn geweest. Er rustte een schuld op het land, zie
2Samuel 21:1 ¶ En er was in Davids dagen een honger, drie jaren, jaar
achter jaar; en David zocht het aangezicht des HEEREN. En de HEERE
zeide: Het is om Saul en om des bloedhuizes wil, omdat hij de
Gibeonieten gedood heeft.
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Ook de volkstelling veroorzaakte een schuld en actie. Zie verder:
izjn, dat er geen regen is, omdat zij tegen U
gezondigd zullen hebben; en zij in deze
plaats bidden, en Uw Naam belijden, en van
hun zonden zich bekeren zullen, als Gij hen
geplaagd zult hebben;
Jeremia 51:48 En de hemel en de aarde,
mitsgaders al wat daarin is, zullen juichen
over Babel; want van het noorden zullen
haar de verstoorders aankomen, spreekt de
HEERE.

Juist personen die ontwaakt zijn -waarvan hun 3e oog is geopendhebben een verticale relatie naar Boven. Zij kunnen ervan op aan
dat zij worden belaagd door de Luciferiaanse machten en demonen.
Dat is de beproeving van hun geloof. Naar blijkt heeft de natuur het
zo geregeld dat wij momenteel worden geregeerd en uitgebuit door
slechte overheden en vorsten. Dat roept in ons de reactie op tot
verzet, wat het orgonveld oplaadt met positieve energie. De
Luciferiaanse machten kunnen ons het leven zo zuur maken dat wij
gaan bidden, of zelfs dat wij hen gaan vervloeken. Dat is positieve
energie toevoegen aan het orgon-energieveld. Dan komt er
bevrijding. De natuur herstelt zich in evenwicht. Het kwaad
vernietigt zichzelf. http://www.orgonics.com/whatisor.htm
Het blijkt uit de feiten dat de mensheid -en ook wij christenen- nog
voortleven in het dualistisch agressieve -ego-denken van “ik” en
“zij”. Wij negeren tot op heden het Bijbels denken van “wij”. Wij
als mensen en universum vormen een onlosmakelijke éénheid. De
agressieve manier van denken der oude culturen heeft ook ónze
cultuur nog in haar greep. Dit heeft geleid tot duizenden oorlogen
en tot de dood van miljoenen onschuldige slachtoffers. Denk
slechts aan de inquisitie. Wij kijken in onze tijd nog vreemd op van
het vele geweld in de wereld, in landen, in steden, zelfs op het

13

Elite (macht) én Massa (slavernij)

No. 412

platte land en in de gezinnen. Waar ligt de oorzaak? Deze ligt in
het feit dat wij wel orde en vrede willen, maar dan via geweld en
dwang, via de “ik” en “zij” relatie. Wij hebben nog niet in de gaten
dat we een “wij” vormen, dat wijzelf de omstandigheden zijn, de
gebeurtenissen zijn, waarbij wij anderen niet onze wil mogen en
kunnen opleggen. Dat resulteert nimmer in een blijvende
oplossing. Alleen wanneer wij respect tonen voor anderen en hun
inzichten, vaardigheden en leefwijze, etc. kunnen wij een eind
maken aan alle oorlogen, dwangmiddelen, ruzies, twisten, agressie,
etc.
Electrosmog
Men houdt ons bewust in situaties die
slaapwekkend en ziekmakend zijn, o.a.
via electrosmog. Electrosmog kan echter
geneutraliseerd worden door tachyontechnologie. De telecom-zendmasten zijn
veroorzaker nummer één van kanker en
leukemie. Dat zal men niet erkennen,
maar wetenschappers wereldwijd zijn het
hierover wel met elkaar eens.
De
kanker-farmaceutische industrie en de
overheden knijpen hun ogen dicht en
houden ons voor dat de gsm of mobile
telefoon een
geschenk uit de hemel is. Dat lijkt het
ook. Men kan ons er echter wel mee
volgen, waar we ook zijn. Dat is voor
Big Brother van groot belang.
De elektriciteit is niet meer weg te
denken in onze samenleving, maar het
heeft een hele slechte bijwerking, nl..
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electrosmog. Dat is vervuiling en verstoring van ons eigen
elektromagnetische veld.
De gsm en zendmasten kunnen bij mensen en beesten miskramen
veroorzaken, dat is aangetoond. Vooral in steden is de electrosmog
groot. Steden dienen wij dan ook zoveel mogelijk te mijden. Ook
de draagbare huistelefoons en alles wat op afstand bedienbaar is,
levert veel electrosmog. Wij zien dat elektronica en digitalisering
ons de wetten voorschrijven. Wij zijn hun slaven en worden er
dodelijk ziek van. In de vorige eeuw was de kans dat men kanker
kreeg één op vierduizend, momenteel is die kans één op twee!
De electrosmog vernietigt ons bewustzijn, met als gevolg kanker
en geweldsuitbarstingen. Verwacht wordt dat er na 2010 grote
epidemieën zullen ontstaan doordat de electrosmog ons geheel
heeft verzwakt en verziekt. http://www.stopumts.nl/?show=6
In ons land levert Heiko Albat tachyon-ontstoringsmateriaal tegen
de electrosmog. Zie http://www.albat.nl/tachyon.html
Geef uw kinderen geen gsm en laat hen niet met deze mobieltjes
spelen. Hun hersenen zijn nog niet volgroeid
en lijden grote schade door de straling. Ook
volwassenen moeten in feite geen gsm
gebruiken, althans zo min mogelijk en zo
kort mogelijk. Alleen in tijd van nood de gsm
gebruiken, niet voor de gewone gesprekken,
gebruik dan de gewone telefoon. Men kan
op internet veel sites vinden die
waarschuwen tegen het gsm-gebruik.
http://ovl.indymedia.org/news/2005/12/8568_comment.php
http://www.abeiez-tachyon.com/fr/fs.htm?elektro10.htm
http://users.pandora.be/wouterhagens/biogeometry/mobilephone_nl
.html
http://anti-antenne.org/
http://www.newtreatments.org/electrosmog
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Macht door middel van dienen
Macht fascineert bepaalde mensen. Een leerzaam boek is: “De
waanzin van het intellect”, door dr. Jos Decorte. Veelal hebben
machthebbers in hun eigen omgeving weinig te vertellen, maar als
uitvoerders van staatsmacht zijn ze dikwijls heel consequent en
hard, om hun ego te strelen. Voor zichzelf zijn ze heel gevoelig en
kleinzielig, maar tegenover anderen meedogenloos. Men schroomt
zich er niet voor om het persoonlijke bezit van anderen aan te
tasten. Trouwens, dat doen banken en overheden eveneens. Een
woning van een burger is zijn “kleed” volgens een vermaard
architect, waarin hij zich kan wikkelen tegen weersinvloeden. Een
woning is een stukje privaat in een onveilige wereld. Daar mag een
ander niet aankomen. Het kleed waarin iemand zich tegen de kou
moet beschermen mag nooit te pand worden genomen, en indien
het te pand genomen is, dient men dit vóór de nacht komt terug te
geven, zie
Exodus 22:26 Indien gij enigszins uws naasten kleed te pand neemt, zo
zult gij het hem wedergeven, eer de zon ondergaat;
Deuteronomium 24:17 Gij zult het recht van den vreemdeling en van
den wees niet buigen, en gij zult het kleed der weduwe niet te pand
nemen.

Dwang werkt niet, zeker gewetensdwang niet. Hoe kan men de
vrijheid van meningsuiting in overeenstemming brengen met het
verbieden van het ontkennen van de Holocaust? Ontkenners als
Ernst Zundel en David Irving ontvingen er gevangenisstraf voor.
Het staat dus niet meer vrij er een eigen mening op na te houden.
Men dient te aanvaarden wat de geschiedschrijvers ons nalieten.
Zulk een verbod maakt de Holocaust-geschiedenis niet sterker.
Nee, wij zijn vrije wezens, die in vrijheid zijn geroepen elkaar te
dienen. Niet als slaven, maar als wederkerig liefdebetoon. Geen
dwang, maar spontaniteit. Hoe kan men “macht” verkrijgen over
anderen? Alleen door middel van dienen! Zie Lukas 22:
24 En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te
zijn.
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25 En Hij zeide tot hen: De koningen der volken heersen over hen; en
die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd.
26 Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste,
en die voorganger is, als een die dient.
27 Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit?

Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient.
28 En gij zijt degenen, die met Mij steeds gebleven zijt in Mijn
verzoekingen.
29 En Ik verordineer u het Koninkrijk, gelijkerwijs Mijn Vader dat Mij
verordineerd heeft;
30 Opdat gij eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk, en zit op
tronen, oordelende de twaalf geslachten Israels.

Het was de opdracht en zin van Jesjoea’s komst om te dienen, zie:
Marcus 10:45 Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om
gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een
rantsoen voor velen

Minister = dienen/dienaar. Maar daar heeft men mini-sterren van
gemaakt, dat is de arrogantie ten top. In 2Timoteus 2:12 staat dat
wij met Hem zullen heersen. Dat is geen heerszucht, maar een met
Hem rechtspreken, met Hem dienen.
Evenzo zullen wij als Zijn volk Israël geen slavendrijvers mogen
zijn, geen heerschappijvoerders, maar dienaren van Jahweh in Zijn
Koninkrijk, tot heil en zegen van de overige volkeren.
Jahweh alleen is de Machtige Jakobs, zie Genesis 49:24,
Deuteronomium 10:17. Psalmen 132:2,3, Jesaja 1:24 en 49:26.

