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Inleiding
Geboorte en sterven zijn de twee meest ingrijpende gebeurtenissen in
ons menselijk bestaan. Het is dan ook wel te begrijpen dat er juist rond
deze gebeurtenissen zoveel valt te doen, en er allerlei gewoonten zijn
ontstaan, al dan wel of niet goed. De R.K.-kerk had er in de
middeleeuwen grote moeite mee om allerlei heidense tradities ongedaan
te maken. De heidenen vonden de christelijke uitvaartmis maar niets.
Men hield liever dodenfeesten, dansen en maaltijden, waarbij veel werd
gedronken, en waarbij
men de (sexuele)
heldendaden van de
overledene opdiste.
Zie J.Schuyf. Heidens
Nederland.p.35.
De weg naar de
begraafplaats legde
men
af
via
dwaalwegen om alzo
de dode op een
dwaalweg te brengen,
mocht deze ooit tot
leven komen en rond
gaan spoken.
Begrafenisplechtighe
den
oudtijds
verschillen nog al wat
van elkaar, en ook heden lopen de gebruiken uiteen. Algemeen zijn er
vele gebruiken en tradities waarvan men moet denken: Moet dat nu
allemaal wel zo gaan zoals men het heden doet? Wat een vormen, drukte
en bijgeloof is er algemeen rond een dode en diens ter-aarde-bestelling.
In deze studie wilden wij met elkaar gaan bezien hoe de gebruiken
oudtijds in de Bijbel waren, en tegelijkertijd bezien wij zowel de goede
als de van de heidenen overgenomen gebruiken. Hoe het er bij de
Egyptenaren naar toeging is reeds in andere brochures behandeld, nl. in
de serie: Het mysterie van Leven en Dood.
Alle gebruiken zoals die onder diverse volken rondom Israël in zwang
waren zullen wij nu niet bespreken, maar wij gaan ons richten op de tijd
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van de Bijbel, en daarna op de tijd der eerste christenen, om dan tot de
hedendaagse gebruiken te komen.
Begraven in de Bijbelse tijd
De begrafenis is de 'laatste eer' aan de overledene. Die liefdeplicht
begint met de ogen van de overledenen toe te sluiten en het lichaam
klaar te maken. Men begroef in het begin de doden in hun eigen kleren,
en later is men met lijkwaden begonnen.
De tweedeling van de mens in ziel én lichaam is aan de Bijbel vreemd,
en bijgevolg zag men dan ook de dood niet als een scheiding tussen deze
twee elementen (Zie Dr. R.de Vaux, Hoe het oude Israël leefde, deel 2.).
De mens is een levend wezen, is een levende ziel (een nefesj), of als hij
gestorven is, zo is hij een dode nefesj, zie Num. 6:6, 19:13; Lev.21:11.
De Schrift ziet de dood niet als een soort vernietiging; zolang het
lichaam bestaat, en zolang als het gebeente in het graf nog aanwezig is,
zolang is de nefesj er. Job 26:5-6; Jes.14:9-10; Ez. 32: 17-32. Dat is wel
te begrijpen, daar in de beenderen, met name de ruggegraat/ ruggemerg
het bloed wordt aangemaakt. In het bloed is de ziel. In het beendergestel
zit ook de ‘fabriek‘ van de voortplanting, heeft men onlangs ontdekt in
de universiteit van Tel Aviv.
De nefesj is sterfelijk, maar .... niet vernietigbaar!
Vandaar dat men grote zorg droeg over een gestorven lichaam.
Onbegraven liggen, ten prooi van de roofdieren, gold voor een erge
vervloeking. Dat noemde men een 'ezelsbegrafenis'. 1Kon.14:11;
Jer.16:4; Ez.29:5. Maar ook zúlk een begrafenis accepteerden de eerste
christenen, indien dat van hen werd gevraagd.
In Israël legde men de dode lichamen niet in een kist, maar op een baar,
2 Sam.3:31; Luk.7:14.
Op dezelfde dag van iemands overlijden werd deze begraven, en de
gewoonte om een lijk enige dagen in huis te houden komt in de Bijbel
niet voor, daar anders het gehele huis onrein zou worden gemaakt. Het
was in Palestina ook te warm, dus ging een lijk snel over tot ontbinding.
Om schijndood te voorkomen, ten tijde van de Romeinse overheersing,
begroef men soms wel eerst iemand op een voorlopige manier, daar pas
na drie volle nachten en dagen iemand officieel dood was, volgens de
Romeinen.
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Crematie of lijkverbranding werd in Israël niet toegepast, daar dit
heidens was. Slechts misdadigers verbrandde men, en in sommige
gevallen verbrandde men de weke delen van het lichaam, en begroef
men de beenderen, o.a. bij Saul en Jonathan.
Wanneer wij lezen over 'brandingen' bij begrafenissen, ziet dit niet op
crematies, maar op wierook en mirre-brandingen.
Aan het familiegraf werd grote waarde toegekend, want daarin werd men
‘vergaderd tot zijn vaderen’. Men zag hierin een onverbrekelijke
familieband, tot zelfs na de dood. Het familiegraf symboliseerde het
voortbestaan van de familiegemeenschap. Nehemia verlangde zeer naar
de stad waar de
graven zijner
vaderen waren,
Neh.2:5.
Het gold dan ook
voor een zware
vloek en straf
wanneer men
buitengesloten
w e r d van het
familiegraf,
1Kron.13:23vv
Soms werd er wel
een steen geplaatst
op een graf. Jakob In dit gebouw te Hebron bevindt zich de spelonk van
Machpela, waar de aartsvaders begraven liggen.
zette een steen op
Rachels graf, Gen.35:20, dit om het graf later te kunnen lokaliseren.
Verder gold het oprichten van grafstenen als heidens. Absalom maakte
voor zichzelf een pilaar, omdat hij geen zonen had. Hierin zien wij zijn
geestelijke en in feite natuurlijke armoede, 2 Sam.18:18. Stenen op een
graf plaatsen stamde voort uit de doden-cultus der heidenen, waar men
de steen op een hoogte plaatste, en dat noemde men een bamah,
bamot, Ez.43:7, waartegen wordt gewaarschuwd.
(grafheuvels, etc-.)
Als teken van grote verslagenheid over een sterfgeval scheurde men de
klederen, ongeveer een vuist lengte, en ook deed men wel aarde op het
hoofd, en ging men in as zitten. Het scheuren van het kleed
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symboliseerde dat het hart gewond was, Ps.34:19; 1 Sam.24:6. De
schoenen deed men van de voeten, en men ging barrevoets, en vrouwen
deden een sluier om, 2 Sam.13:19; Jer.2:37. Bij zware rouw vastte men
wel zeven dagen.
Zowel de dode als het graf zijn onrein. De Hogepriester mocht zelfs niet
zijn eigen overleden ouders zien en/of helpen begraven. Soms werd een
dode gekust, maar dat mocht feitelijk niet, Gen.50:1. Wel deed men
altijd de ogen dicht en zette men iets onder de kin om de mond tegen
opengaan te hinderen. Waar een dode in huis was, werd het huis onrein,
en kon men niet zélf het dagelijks voedsel bereiden. De buren bereiden
dan het voedsel, en zorgden voor het 'brood der rouw', en de 'beker der
vertroosting', Jer.16:7; Ez.24:17-22; Hos.9:4.
De klaagzang behoorde tot een der belangrijkste gebruiken bij de
rouwplechtigheid, en deze varieerde van een rauwe kreet, tot en met het
geroep van 'ach mijn broeder, zuster, vader of moeder'. De hele buurt
deed aan de rouwklacht mee, 1 Sam.25:1, 28:3; 2 Sam.1:11, 3:31.
Ook David zong een klaaglied over Saul en Jonathan, 2 Sam.1:19-27, en
over Abner, 2 Sam.3:33-34.
In deze treurzangen vinden wij de
menselijke treurzangen, zonder enige
religieuze motieven. De profeet Jeremia
klaagde ook op deze wijze over de dodige
staat van het volk, in zijn klaagliederen.
Men kon klaagvrouwen huren, en deze
weenden op commando. Zij vergaderden
hun tranen in flesjes, en elk flesje leverde
de nodige centen op. Ps.56 is een Klaagvrouwen
zinspeling op deze gewoonte, dat de
tranen van David in Elohims fles werden vergaard. Deze vrouwen
beweenden echter ook de Tammuz, Ez.8:14.
Duidelijk is dat vele oude rouwgebruiken er niet waren om uiting te
geven aan z'n verdriet, maar om de dode te verzorgen, en om de van de
dode uitgaande gevaren af te wenden.
Rouw: De gewoonte bestond om zich kaal te scheren en insnijdingen te
maken, zodat het bloed er uit kwam. Vooral de Baälpriesters deden
zulks. Zie Jer.16:6, 41:5, 47:5, 48:37, hetwelk in strijd was met Lev.
19:28, 21:5 en Deut.15:1.
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Deze afschuwelijke gewoonte had men van de heidenen overgenomen.
De begrafenis bijde eerste christenen
Wij gebruiken hierbij grotendeels het boek van G.Arnold, De ware
afbeelding der eerste christenen.
De eerste christenen hadden zich losgemaakt van allerlei tradities en
gebruiken waarvan zij het nut niet inzagen. Men bereidde zich reeds lang
van te voren voor op het 'heerlijke afscheid', hopende op de ontbinding
van hun lichamen. Zij begeerden geen droevige plechtigheid, maar
waren vrolijk, en stierven al lachend en zingend. Zij noemden het
sterven geen 'dood', maar een slaap, een heengaan, een afscheid, een
rust, en het graf noemden zij een 'slaapkamer'.
De dag van hun 'afscheid' noemden zij hun 'geboortedag', en dat gold
vooral voor de martelaren. Hun geloof was, dat een christen pas écht
begon te leven wanneer hij verwaardigd werd om JHWH’s wil te
sterven. De sterfdag
noemden zij de triomfdag,
een grote dag, waar het einde
van dit leven het begin geeft
voor het toekomende leven.
Zij zeiden ook dat alleen
zondaars als Farao en
Herodes hun natuurlijke
geboortedag vierden met
allerlei feesten, maar .... dat
de 'heiligen' die heidense
gewoonte niet volgden. Ja, Job en Jeremia vervloekten zelfs hun
geboortedag, zie Job.3:1,10 en Jer.30:14. Men zei: Indien wij van de
opstanding der doden verzekerd zijn, dan houdt de smart over de dood
direct op. Waarom bedroefd zijn indien wij geloven dat de onzen
behouden zijn?
Men zag het daarom als een kwalijke zaak om te treuren over hen die het
eeuwige leven zouden verkrijgen. Laat hén maar wenen die geen hoop
hebben! Men wekte deswege elkaar niet op tot treuren en tranen, maar
juist om de tranen te bedwingen. Wij hebben hierbij te bedenken dat dit
voor de Oosterling veel moeilijker valt dan voor de Westerling, hoewel
wij als nazaten van de twaalf stammen een Oosterse bakermat hebben.
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De Oosterling is veel luidruchtiger en geeft zijn emoties de vrije loop, en
schaamt zich er niet voor om in het openbaar te huilen.
De dood van een waar christen, zo dacht men, moet niet met klagen en
wenen, maar met loven en prijzen tegemoet worden gezien. Men hield
ook niet van overmatig liefhebben in deze aardse bedeling, maar om
meer als een Abraham in zekere zin los te zijn van aardse banden, zoals
hij Izaäk ging ‘offeren’. De droefheid die er natuurlijkerwijze altijd is en
zal zijn, hielden zij bedekt onder een heilige vreugde!
Een getuigenis van één hunner luidt: ‘Wij vieren de gedachtenis der
overledenen niet met treuren, maar zijn blij en vrolijk, omdat wij Elohim
danken, die ons verwaardigd heeft, in het ware geloof van hier te
scheiden., Zij die door Goddelijke roeping uit dit leven scheiden,
behoren met psalmen en gezangen ter aarde te worden gebracht. De
Apostel verbiedt ons te treuren, 1Thes.4. En de Heiland weende niet
omdat Lazarus gestorven was, maar omdat hij weer tot deze ellendige
staat des levens stond opgewekt te worden'. (Let wel, dit zegt een eerste
christen!).
En indien zij al
weenden, waren zij
als 'niet-wenenden'.
Zij zagen immers
het t reuren en
wenen als een teken
van ongeloof, dat
argwaan wekt
aangaande de vaste
hoop.
Wanneer men aan
iemands zaligheid
twijfelde, en deze Begrafenis in Suriname in het wit
stierf, ook dán beweenden zij hem niet, want dat zou de overledenen niet
meer baten.
Zij stonden ook niet toe dat men zwarte kleren zou aantrekken, alsmede
andere soorten van rouwklederen, daar zij de overledene witte klederen
hadden aangetrokken. Men zag het gebruik van zwarte kleren aan als
heidense gewoonten. Men hield ook geen heidens rouw-jaar, een jaar en
zes weken of i.d. (zie G.Arnold deel II, p.135.)
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Allerlei opsmuk en rituelen bij het begraven liet men achterwege; men
deed bescheiden en eenvoudig, en geen statie en pracht vol uiterlijke
vertoning. De lichamen van de overledenen werden niet rijk gekleed en
kostelijk versierd of gebalsemd, en men plaatste hen ook niet in
marmeren graftomben met zeer fraaie stenen er op.
Zij vonden het zelfs niet erg helemaal geen begrafenis te krijgen, indien
zij daarvan beroofd zouden worden door vijanden. Zij wilden ook niet in
een kerk begraven worden, maar veeleer op het open veld.

Witte en zwarte rouwkoetsen

Hun gezang: Meestal zong men
Ps.116 .... Mijn ziel keer weder
tot uw ruste; en Ps.23:14 .... Al
ging ik door een dal der
schaduwen des doods, ik zou
geen kwaad vrezen; en uit
Ps.59:17 ... Gij zijt mij een hoog
vertrek..
Iemand die tóch treurde sprak
men als volgt aan: ‘Het zingen
van Psalmen, het gebed, de
samenkomsten, de menigte der
broederen, moeten u
beschamen indien gij treurt.
Gij volgt het lijk niet om te
wenen, maar om JHWH te
danken, dat Hij Zich over de
overledene ontfermt. Wij
dragen de overledene met
goede wensen uit, omdat hij tot

een grotere eer zal komen'.
Somtijds zongen de eerste christenen tijdens de uitvaart het Hallelujah,
en wel zó hard dat de lucht weergalmde!
Ook las men tijdens de uitvaart veel over de opstanding der doden. Van
vleiende lijkpredicaties moest men niets hebben, want die noemden zij
'theologische-leugenpreken'. Zij zagen dat de lof-predikers wel de oren
der mensen vulden, maar ook hun beurzen leegmaakten! Lijkpredicaties
vond men gewinzuchtig, een geveinsdelijke handel der geestelijken.
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Oude begrafenisgebruiken
Reeds de oude Egyptenaren begonnen hun doden te begraven in kisten,
waarschijnlijk deed men dat om de dode te beschermen tegen een
ongewenst bezoek van diens ziel. In de kisten zat oudtijds wel een gat of
opening zodat de dodengeest tot het lijk kon komen en gaan. In het
christendom is deze methode gekerstend en in gewijzigde betekenis
voortgezet.
De Israëlieten begroeven hun doden in een
kleed, in doeken, zonder kist.
Aan het eenvoudige ter aarde brengen heeft
Rome veel ceremoniën toegevoegd. Men
begraaft algemeen de dode vanuit de
parochie. Na de plechtige uitvaart-mis volgt
de absolutie, de definitieve begrafenis.
Onder gezang, gebed en besprenkeling met
wijwater wordt de kist in de aarde
nedergelaten.
De Protestanten waren ook niet zonder
ceremonieel. Bij hen ontwikkelde het
klokkengelui, overgenomen van de heidense
gebruiken. Algemeen kende men ook de
lijkwake, om des nachts de wacht te houden bij het lijk. Waar dat goed
voor is, is onduidelijk. Bij sommige protestanten o.a. in Drente en
Vlaanderen bracht de bruid tijdens haar trouwdag tevens haar fijn linnen
lijkkleed met zich mee. In Friesland liggen de doodsklederen voor jong
en oud steeds gereed. Dit op zich zijn nog niet zulke slechte gewoonten!
Wel stak overal in ons land (en ook daarbuiten) het bijgeloof de kop op.
In Enschede maakte men b.v. het doodskleed niet te lang, anders zou
men tijdens het tegemoet gaan van Christus er over kunnen struikelen.
Wanneer er 's zondags aan het doodskleed was gewerkt, zou de ziel niet
goed tot rust kunnen komen. Zondags werk was niet sterk, in hun opinie.
Op veel plaatsen in ons land verwijderde men, heel terstond wanneer er
een dode was, alle spek en worst, blijkbaar omdat men wel wist dat dit
onrein vlees was. Ook keerde men veelal alle spiegels om en zette men
de klokken stil. Verder plaatste men wel een bak onder het bed waarop
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de dode lag, gevuld met water, waarin de ziel zich nog zou kunnen
wassen met wat azijn en carbol.
Op andere plaatsen zette men wel het raam open, zodat de ziel
gemakkelijk kon vertrekken. Direct na het overlijden sloot men de
luiken, en blindeerde men de ramen (veelal met witte lakens), en deed
men alle gordijnen dicht, dit ter voorkoming dat de ziel van de
overledene zou kunnen terugkeren. In feite onlogisch, want als de ziel
zou terugkeren, was men weer levend,
en het leven wordt toch zo fel
begeerd!
In Friesland, N.Brabant en in
sommige Zaanse steden zijn er huizen
waarin een speciale lijkdeur is
gemaakt, waaruit de kist wordt
gedragen. Verder wordt deze deur
nooit gebruikt.
In het Zuiden van ons land droegen vrouwen dikwijls een zwarte sluier,
een falie, om vooral niet door de geest van de overledenen te worden
herkend. In Vlaanderen knielden de mannen op elk kruispunt van de
begrafenisroute neer, om de boze geesten met gebed te verjagen.
Op veel plaatsen in ons land volgde men altijd een vaste route bij het
begraven, en dat noemde men de lijkweg, de dodenweg, of ook wel de
helweg.
In Friesland trok de stoet op het
kerkhof eerst driemaal rond het
kerkhof, tot afweer van de boze
geesten, in naam des Vaders, des Zoons
en des Heiligen Geestes. Hele deftige
begrafenissen werden in de 17e en 18e
eeuw des nachts gedaan, met fakkels en
lantaarnen.
Protestanten brachten (en doen dat op
sommige plaatsen nu nog) de rouw in
de kerk, op de eerste zondag na de
begrafenis. Dan zat (zit) de hele familie
voor in de kerk onder de preekstoel. Dit
gebruik stamt af van oude
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reinigingsriten, waardoor de overledene van zijn onreinheid werd
bevrijd. Hoe dit proces werkt blijft duister.
Vragen en suggesties
Na dit alles overdacht te hebben rijzen er vragen, o.a. hoe of wij heden
ten dage op de meest Schriftgetrouwe wijze onze overledenen kunnen
begraven (in feite zaaien, daar het psyche-lichaam wordt gezaaid, en het
pneuma-lichaam wordt opgewekt. Er staat niet in het Grieks dat het
‘natuurlijke’ lichaam wordt gezaaid, nee, het psyche-lichaam.
Dan de vraag of het wel verantwoord is om onze overledenen vier of vijf
dagen in huis te houden, gezien de Bijbel de onreinheid wil vermijden?
Het is wel te begrijpen dat wij, uit liefdebanden, de overledenen zo lang
als het kan bij ons willen houden, maar of dit toelaatbaar is, is maar de
vraag. Het begraven in een kist is een aloude gewoonte onder ons, maar
ook dat werd in de tijd van de Bijbel niet gedaan. Zou dat nu nog
mogelijk zijn om het op de Bijbelse wijze te doen ... zonder kist?
Ook een steen op het graf, zoals wij zagen, stamt niet uit het Bijbelse
gebruik voort. Wel hebben de teruggekeerde joden uit Babel deze
gewoonte ingevoerd, om op de helling van de Olijfberg en in het
Kedrondal buiten Jeruzalem begraven te worden, en herkenbaar te
blijven door er een steen op te plaatsen. Wanneer nu de Messias zou
komen en Hij met Zijn voeten op de Olijfberg zou staan, dan zouden zij
tot de eersten behoren die Hem zouden mogen aanschouwen en spreken.
Zij konden dan zien hoe de Messias de heidenen in stukken zou slaan als
een pottebakkersvat, en dát
wilden zij beslist niet missen!
Dus hierin ligt weer een
bijbedoeling.
Uit de wijze van begraven bij de
eerste christenen is voor ons wel
het één en ander tot lering en
navolging.
Ik denk ook niet dat de eerste
christenen de gewoonte zouden
hebben gehad om op een Lijkbaar in India
schoorsteen of kast een hele rij foto’s te plaatsen van overledenen, als
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aandenken of herinnering. Ten eerste doet zulks altijd pijn, en maakt het
onnodig wonden open, daar de tijd de wonden toesluit en laat genezen.
Niet dat wij over de dood maar heen moeten leven, maar niet dat wij er
opzettelijk steeds mee worden geconfronteerd.
Dan zou men nog kunnen denken aan de begraafplaats, of dat nu niet op
eigen terrein zou mogen, zoals in de Bijbeltijd altijd werd gedaan.
Waarom gemeenschappelijke begraafplaatsen? En ook, zoals in Asselt,
meer in de natuur. Waarom begroef/begraaft men dikwijls dichtbij een
kerk, of zelfs in de kerk? Ja, in de ingang van de kerk, zodat iedereen er
overheen loopt. Zo’n kerk is permanent onrein. Denk o.a. aan de Nieuwe
Kerk in Delft waar de Oranjes opgebaard staan.
In de Bijbeltijd was een graf onrein, en men legde op de graven dikwijls
een gewone ruwe steen, die men wit-kalkte of pleisterde, zodat men niet
onwetend over het graf zou
lopen en onrein worden. De
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Schriftgeleerden en Farizeeën worden vergeleken bij deze
witgepleisterde graven, van de buitenkant wel wit en schoon, maar van
binnen onrein! Luk.11:44-48.
Het blijkt ook wel dat wij mensen op en rond het graf de meeste leugens
uitstallen. Wilt U leugens lezen en zien, kijk dan slechts naar de
grafopschriften, rouwadvertenties, etc-.
Dikwijls plaatst men op de rouwkaarten dat ..... de Heere door een
.....(ongeval of i.d.) weggenomen heeft ....... dus heeft ‘God’ het weer
gedaan!
Het is wel waar dat Hij uiteindelijk over leven en dood beslist, maar in
het geval van Saul of Judas zien wij dat de mens zélf beslist over zijn
dood. En men zal in zo’n geval echt geen rouwadvertentie te lezen
krijgen waarin staat dat die of die zélf de dood verkoos, en/of dat de
duivel die of die thuishaalde.
Hebben de ware gelovigen nog de dood te vrezen, daar het toch de
laatste vijand is? Nee, men gaat rusten op z’n slaapstede. Wij keren terug
tot onze aarde waaruit wij zijn genomen en
waaruit wij werden gevoed. Wij zijn in de
hand van onze Schepper, in leven en in dood.
Ons lichaam wordt wel gezaaid in oneer,
want dát is de prediking die uitgaat van ons
sterven en begraven, dat wij verteren in het
graf, maar ...... dat uit dat zaad wat afsterft,
weer een nieuw en onverderfelijk leven voortkomt! Hoe, dat weet
JHWH alleen.
Alle dingen worden nieuw!
Invriezen van lijken (cryonics)
Een nieuwe wetenschap wordt ingeluid als dé oplossing voor
onsterfelijkheid. De vraag is echter of men wel echt de eeuwige jeugd
kan terugkrijgen.
In het tweewekelijkse blad X-factor no.4.1997 stond hierover een
artikel. Het is reeds langer bekend dat men via invriestechnieken
mensen invriest om later weer tot leven te verwekken.
De theorie achter cryonics lijkt eenvoudig. Je sterft en wordt daarna
ingevroren, en na langere of kortere tijd laat men je ontdooien in een
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tijdperk waarin de technische vooruitgang dermate ver ontwikkeld is dat
alle problemen zijn opgelost, en jij dan onsterfelijk bent.
In de jaren '50 begon men met het invriezen van sperma van een stier. In
1967 begon men met mensen in te vriezen.
Het invriesproces is vrij eenvoudig. Men tapt eerst het bloed af en
pompt er een antivries middel voor in de plaats. Dan wordt het lichaam
heel snel ingevroren tot
min 196 graden C. Dat is
nl. het kookpunt van
vloeibaar stikstof,
hetwelk nodig is om
ontbinding van het
lichaam tegen te gaan.
Daarna slaat men het lichaam op in een roestvast stalen container, en
wanneer het lichaam eenmaal weer tot leven gewekt moet worden gaat
men het weer ontdooien. Op apen is deze techniek al met succes
toegepast. Men kan ook alleen het hoofd laten invriezen, en dat noemt
men een 'neuro', daar het in de toekomst mogelijk wordt om het DNA in
het hersenweefsel te gebruiken om daaruit een nieuw lichaam te klonen,
en men het oude lichaam niet meer nodig heeft. Deze methode is ook
goedkoper dan die om het gehele lichaam te bewaren. De kosten om het
hele lichaam in te vriezen en te bewaren zijn ongeveer $140.000,- en
alleen voor het hoofd $
40.000,-.

www.alcor.org/AtWo
rk/index.html
Er is ook een stichting,
genaamd ALCOR, die
geen winst wil maken,
en daar kan men voor $
28.000 reeds terecht.
De Alcor-baas gelooft er ‘heilig’ in!
Er kleven nog vele
risico's aan deze techniek, want kan men garanderen dat men na het
ontdooien nog wel dezelfde individualiteit bezit? De menselijke
hersenen blijven één groot mysterie in de menselijke biologie. Onze
herinnering, bestaat deze uit een aantal stroomstootjes, dan zullen deze
na het invriezen op den duur verdwijnen. Is onze memorie slechts
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gebaseerd op chemische stofwerking, dan zal na het ontdooien ook déze
werking veranderd zijn.
Al met al moet je er wél in geloven dat de techniek voor niets staat, en
dat men in ieder geval op deze wijze méér kans maakt om
onsterfelijkheid te bekomen dan door het terugkeren naar de aarde, om
daar te verteren.
Wij zien in dit alles dat de mens de strijd tegen de dood en het verderf
niet opgeeft, en dat het vlees zich niet aan de wet onderwerpen wil, en
ook niet aan het loon der zonde wil overgeven. Die zijn leven verliest,
zál het behouden!
Het mysterie van de slaap
Wij mensen zijn door onze Schepper op een zeer unieke wijze gemaakt,
volmaakt in beginsel, om zich te ontwikkelen (te
ver-volmaken) tot de hoogte van de Schepper
Zelf. Dit noemen wij te zijn geschapen... naar
Zijn beeld en gelijkenis. Om tot dat hogere
niveau te komen was het nodig eerst een
natuurlijk bestaan te krijgen waarin in knop alles
aanwezig was, wat door ontwikkeling gaat
groeien en bloeien. De grote motor in dit proces
is onze levensgeest.
Onze levensgeest is te vergelijken met het elektrische stroompje uit een
batterij of voedingsbron wat de computer geladen houdt. Valt deze
stroom weg, dan is de computer zijn geheugen kwijt.
Wij ontvingen van de Schepper een lichaam uit de stof/materie
gemaakt, waarin onze hersenen het centrum vormen voor de
levensgeest.
Om een evenredige gelijkmatige ontwikkeling van lichaam en geest te
verkrijgen heeft de Schepper ons voorzien van het fenomeen dat wij
‘slaap’ noemen. Vreemd eigenlijk dat wij mensen bijna de helft van ons
leven slapen!
Slaap is een rustperiode, als het donker is. Wij zijn ingepast in het
rotatieproces van de aarde. Wij leven niet in een eeuwigdurende
rechtlijnige beweging, maar in een concentrische stijging tot
volmaaktheid, een kringloop van laag naar hoog, van materie naar geest.
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Zo komt het dat wij in twee werelden leven die vlak naast elkaar liggen
n.l. de BEWUSTE en de meer ONBEWUSTE.
Wij bestaan nu nog uit twee wezens die elkaar in feite vreemd zijn,
maar die allebei wel deel hebben aan die ene levensgeest.
Overdag gebruikt onze geest het lichaam met de zintuigen ... en des
nachts gebruikt onze geest niet de zintuigen, maar wel delen van het
lichaam.
Soms weten wij nog dingen die des nachts worden doorleefd, dat
noemen wij ‘droom’.
Het is die ene onbewuste wereld in ons die op grote ontwikkeling wacht
van onze geest, zodat eens die twee werelden in elkaar over zullen gaan,
en wij ‘volmaakte geest’ worden/zijn.
Doordat onze geest eens verbonden was met die van de Schepper, dat
verbroken werd in het Paradijs, leven wij nu in feite in twee onreine
werelden. Er is vernieuwing van geest nodig om tot de reine levensfeer
te geraken.
De slaap is er voor het fysieke lichaam, om nieuwe energie op te laden.
Slaap is niet voor onze geest, want die blijft bezig, hoewel niet gestuurd
door onze rede/intelligentie.
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In de droom is het
echter wel als of wij
kunnen zien. Onze
levensgeest is ook
actief in het
onbewuste, en is daar
bezig met datgene
wat hij overdag of in
de loop der jaren
heeft opgedaan. Dit
kan opbouwend of
afbrekend zijn. Die
werking van onze
geest in de slaap
wordt overgebracht op
het
bewuste
lichamelijke en geeft
ons des morgens
nieuwe kracht, of
zwakte. In de mate
waarin onze geest rein en veerkrachtig is geworden, brengt deze dat
over uit de slaapwereld op de zijnswereld. Slapen houdt dus niet in dat
wij altijd uitrusten, want sommigen zijn des morgens meer moe dan des
avonds.
Dit onbekende onbewuste leven in de slaap is van groter belang dan wij
wel vermoeden. Ons ware zijn en bestaan is immers de onzichtbare
kracht van ons denken. Ons denken is de hoeksteen van ons lichaam,
onze levensbron.
Onze geest voedt ons lichamelijk tijdens ons slapen met die
eigenschappen welke wij onze geest meedelen of aanleren.
Hoe programmeren wij onze geest?
Onze geest moet groeien, gelijk het lichaam groeit, want er bestaat een
regelrecht verband tussen die twee. Zo kan men grote mensen zien,
lichamelijk volgroeid, welker geest nog zeer klein is.
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Onze lichaamscellen worden vanuit onze geest gestimuleerd tot die en
die groeivorm. Zo kan men o.a aan lichaamshoudingen, vormen,etc/
zien wat voor geest er in die of die mens woont. Ons lichamelijke is als
het uithangbord van de ons overheersende gedachten, en die gedachten
kristalliseren zich in het lichamelijke.
Wie ergens in dwaalt of zondigt komt tot verval. Wie niet naar de
natuurwetten van de Schepper leeft, belast zijn geest en komt tot
onevenredige groei, misvorming. Dwaling van onze geest wordt
overgeplant op het lichaam volgens de wet van oorzaak en gevolg, dat is
zonde en ziekte.
Wij moeten daarom wandelen met God, net als
Henoch, en leven naar ál Zijn geboden, zoals
Abraham. Des nachts wordt er nieuwe energie
bijgetankt via onze geest, en daarvoor mogen
wij de Schepper danken. Hij zal ons dan oog
geven voor de schoonheid in de Schepping, die
wij via onze zintuigen opdoen, wat ons helpt
door te dringen in de onzichtbare wereld van het
onbewuste. Lichaam en geest wisselen immers zaken onderling uit, dus
is het van groot belang hoe onze geest wordt gevoed. Wij moeten met
die geest macht krijgen over onze fysiek, om volmaakte geesten te
worden.
Slaap is onze levenselixer, waar de geest nieuwe eigenschappen opdoet.
Slapeloosheid komt voort uit geestelijke onevenwichtigheid, teveel
bezigheden. Wij moeten heerser wezen over onze gedachten, deze
kunnen stopzetten en rusten. Echt rusten is immers een kunst, want dan
bouwt men zichzelf op. Wij moeten stalen zenuwen verkrijgen om baas
te worden over onze gedachten, en vandaaruit over ons lichaam.
Onze geest heeft gedachtenvoedsel nodig, en dat moet positief zijn.
Daarbij zijn dromen en fantasiebeelden onontbeerlijk, want iedere
verbeelding is reeds een onzichtbare realiteit. Overdag moeten wij in
onze gedachten hardop dromen over gezondheid en welzijn, want dan
wordt er des nachts aan gewerkt dit te verwezenlijken. Onze
gedachtenkringloop staat nooit stil.
Zo geeft de Schepper het de Zijnen als in de slaap, en zo te slapen, is
met Jeremia te zeggen, is ons zoet.
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LICHAAM ...... ZIEL ........ en GEEST.
In Jesaja 26:9: staat het volgende: met mijn ziel heb ik U begeerd
in de nacht, ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is,U
vroeg zoeken. We zien hier het volgende:
____________________________________
/
\
des nachts = het gesloten oog
overdag = het open oog
Nefesj = de laagste ‘ziel’,
symbool van leven
heerst in de nacht.
Roeach = de geestesziel
=onderbewustzijn
heerst overdag
voedt het lichamelijke
= Bewustzijn
Beiden zijn één niveau
De nesjamah (ziele adem) heerst over beiden, en geeft kosmisch
bewustzijn. Daardoor wordt de ‘heilige’ de drager van de verenigde
wilskracht.

NESJAMAH
ROEACH
N E F E S H
Ba-vogel als ziel in Egypte

Zach. 12:1 die de geest in het binnenste van
de mens formeert.
De lichamelijkheid moet tot ontwikkeling komen, en daaruit moet de
geestelijkheid weer tot ontwikkeling komen, om tot het nesjahmah te
geraken, het vollere bewustzijn.
Hierdoor ontstaat pas de ‘complete ontwikkelde’ mens.
De mens kreeg de ‘adem des Levens’ ingeblazen (de ‘heilige’ ziel).
Gen.46:4 Jozef zal zijn hand op Uw ogen leggen. Het oog is de ‘kaars’
des lichaams, waar de ‘ziel’ uitstraalt.
Bij het sterven gaan de ogen dicht ....>>> dat is de ‘slaap’ des doods.
(en zij rusten op hun slaapsteden, zie Job.)
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Het lichamelijke keert terug tot dáár waar het vandaan kwam n.l. tot de
‘aarde’, tot de stof, ontbindt zich als Nefesj, en wordt tot ‘atoompjes’.
Zo voor het oog blijft er ‘niets’ over van de dingen van deze wereld,
slechts de atomen vormen nog het enige ‘spoor’ wat overblijft. Deze
atomen zijn als het ‘zaad’ waaruit het nieuwe lichaam wordt gevormd
bij de wederopstanding. Niet hetzelfde ‘vlees’ van het huidige

De Egyptenaren geloofden ook dat de mens zijn lichaam nodig had om in dit
hiernamaals te leven. Men geloofde dat er een 'Ba' en een 'Ka' was. De 'Ba'
was een dubbelganger van de overledene die nog contact hield met de levende
familieleden van de overledene. De 'Ka' was de ziel van de overledene.
Er was ook verschil tussen de grafgiften die een rijke en een arme overledene
meekreeg. De arme Egyptenaren kregen een putgraf in de woestijn waarin wat
huisraad werd gelegd. Een rijke Egyptenaar kon zich een sarcofaag
veroorloven en nam luxueuze grafgiften met zich mee. De mummie werd dan
bijgezet in een rijkelijk gevuld en versierd graf. Een farao liet zelfs een heuse
piramide, dodentempel of een rotsgraf voor zich bouwen.

lichamelijke, als Nefesj-ziel. De Nefesj-ziel is immers sterfelijk. De ziel
die zondigt zal sterven.
De roeach-geest is van JHWH, en keert tot Hem terug. Dit is als het
cassettebandje of flopje, wat echter niet kan funktioneren zónder de
Nefesj-ziel, zonder het lichaam. Deze Roeach-geest heeft een Nefesjziel nodig om zich in werking te kunnen stellen, gelijk de flop op zich
niets weergeeft, en een cassettebandje niet kan worden afgeluisterd
zonder het apparaat.
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De stof of materie is niet volledig dood. De atomen blijven leven, en
dáárin zit de levensvatbaarheid voor het nieuwe lichaam der opstanding.
Dat is het pneuma-lichaam, of Roeach-Nefesj-lichaam.
De rechtvaardigen worden in de tijd van deze aion van Boven verwekt
en begeesterd door de ‘ademtocht van de Geest’. Door deze aktivering
van Bóven worden alle atomen in de rechtvaardige gericht op
‘heiligmaking’, tot voller bewustzijn. Zie Jes.26:19-21.
Het lichaam slaapt, en is als ‘dood’, want de mens is ‘geestelijk’ blind.
De Nefesj werkt wel, maar er is geen positieve roeach-geest.
De roep klinkt: Sta op gij die slaapt, en de JHWH zal over U lichten!
De geest of roeach wordt vernieuwd in des mensen binnenste, en er
komt een opwas in JHWH.
Zo zal het tevens NATIONAAL gaan. Israël als lichaam slaapt ....
tot de Geest komt (Ezechiel 37) als roeach. Israël ontwaakt, wordt
één lichaam en gaat leven, en komt tot bewustzijn, tot de nesjama.

