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Inleiding
In Jesaja 6 wordt gesproken over een overblijfsel, dat de volgende
naam draagt: ‘heilige zaad’.
Jesaja 6:13 Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal
wederkeren, en zijn om af te weiden; maar gelijk de eik, en gelijk de
haageik, in dewelke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, alzo zal
het heilige zaad het steunsel daarvan zijn.

Er is ook onheilig zaad. Het hoe en waartoe zullen wij nagaan in
een aantal brochures. Immers, JHWH zelf heeft Zijn zorg over het
‘heilige zaad’ beloofd. Wij zullen nagaan wie of wat het ‘heilige
zaad’ is, waar het zich bevindt, en waartoe het ‘heilige’ er is.
Tegelijk zullen wij bezien waar het onheilige zaad zich bevindt,
wat hun plannen zijn en wat hun toekomst is.
De blinde Knecht
Je zult maar een blinde knecht in dienst
hebben. Wat moet je daarmee beginnen?
Zo iemand is zwaar gehandicapt, en voor
veel werk ongeschikt. Verdrietig voor de
persoon in kwestie, maar het feit ligt er.
Nog erger wordt de zaak indien de knecht
zelf niet weet dat hij blind is en meent te
zien. Hoe breng je zo iemand aan het
verstand dat zijn ‘zien’ iets heel anders is
dan het werkelijke zien? Een blinde kan
gemakkelijk een prooi worden van lieden
die misbruik maken van de handicap. Dan
is men een speelbal in hun handen, doordat men zelf niet
doorheeft, wat anderen die wel zien, met je doen.
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JHWH heeft een Knecht die blind is, maar die zelf meent dat zijn
handicap wel meevalt. Het volk Israel wordt vergeleken met een
Knecht, een ondergeschikte, die door een baas wordt ingehuurd.
Het is voornamelijk de profeet Jesaja die het licht laat schijnen op
Israel als volk, als Knecht van JHWH, zie:
Jesaja 41:8 Maar gij, Israel, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren
heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber!
Jesaja 41:9 Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit
haar bijzonderste geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht; u heb
Ik uitverkoren, en heb u niet verworpen.
Jesaja 42:1 Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in
Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn geest op Hem
gegeven; Hij zal het recht den heidenen voortbrengen.
Jesaja 42:19 Wie is er blind als Mijn knecht, en doof, gelijk Mijn

bode, dien Ik zende? Wie is blind, gelijk de volmaakte, en blind,
gelijk de knecht des HEEREN?
Jesaja 43:10 Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn
knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en
verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na
Mij geen zijn zal.
Jesaja 44:1 Maar hoor nu Mijn knecht Jakob, en Israel, dien Ik verkoren
heb!
Jesaja 44:2 Zo zegt de HEERE, uw Maker, en uw Formeerder van den
buik af, Die u helpt: Vrees niet, o Jakob, Mijn knecht, en gij, Jeschurun,
dien Ik uitverkoren heb!
Jesaja 44:21 Gedenk aan deze dingen, o Jakob, en Israel! Want gij zijt
Mijn knecht, Ik heb u geformeerd; gij zijt Mijn knecht, Israel, gij zult van
Mij niet vergeten worden.
Jesaja 49:3 En Hij heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Knecht, Israel, door
Welken Ik verheerlijkt zal worden.
Jesaja 52:13 Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal
verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden.

Met een blinde Knecht komt men soms voor de wonderlijkste
dingen te staan, die problemen oproepen. Je kunt er niet van op
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aan. Het gaat hier niet om fysieke blindheid, maar om geestelijke
verblinding, om de verlichting van het verstand dat verduisterd is.
Hoe dat tot stand gekomen is, en wat ermee wordt bedoeld is reeds
in de brochures over ons ‘derde oog’ uiteengezet. Zie no: 407, 408
en 409.
Vanwege de geestelijke verblinding doet
men vreemde dingen, tegenstrijdige
dingen, die men met goed verstand niet zou
doen. Men kan wel veel dingen inzien,
maar men interpreteert ze foutief, en men
handelt niet naar juiste inzichten. Men wil
ook de goede adviezen van anderen die wel
‘zien’ niet opvolgen. Men leeft in een
drogwereld, via drogbeelden. Hoe dat gekomen is, is geen raadsel.
De boze macht(en) van het Nachaszaad (slangenzaad) hebben het
vrouwenzaad weten te verblinden, d.m.v. hun serpentina spinalis (
draco of serpent sperma) in Eva te brengen via de verleiding,
waardoor haar derde oog1 (pijnappelklier) aangetast werd en
verschrompelde. Via de chemische reacties in haar lichaam werd
zij verblind, hoewel haar voorgehouden was dat ze juist ziende zou
worden. Als gevolg hiervan is haar (en Adams) nageslacht
geestelijk verblindt, gehandicapt en een gemakkelijke prooi van
satanische machten. Vandaar dat het latere volk Israël, als nazaten
van Adam en Eva, met veel geduld door JHWH werd behandeld,
om tot het oorspronkelijke doel van zijn bestaan terug te kunnen
brengen. Het doel van het bestaan van het volk Israël is, om tot een
voorbeeld te zijn voor de Adam-volkeren, om het Koninkrijk Gods
op aarde te herstellen. Er is in de bloedbanen van Eva, en ook van
Adam materiaal gekomen wat er niet thuishoorde, wat verstorende
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en muterende gevolgen had. In feite is niemand van hun
nakomelingen meer volkomen zuiver.
Onze Genetische Oorsprong
1Pe 2:9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk
priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt
verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis (geestelijke
verblindheid) geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;

Geslacht, zie Strongs = 1085 genos {ghen'-os} (race)
De Schepper heeft ons als het vrouwenzaad geheel apart gemaakt,
eigensoortig, voorzien met geheel aparte genen, aan Zijn beeld
gelijk, Gen. 1:27.
En hoe zou JHWH Zijn vrouwenzaad heilig en zuiver weten te
bewaren tegen alle inmenging, vermenging en bevuiling van
buitenaf of van binnenuit? Er was een grote tegenstander van
Elohim, namelijk de gevallen hoofdengel, samen met een heel
leger, die op de loer lagen om Elohim in Zijn werken aan te vallen.
Op welke unieke wijze heeft Elohim Zijn mens(en) gemaakt en in
Zijn mens(en) allerlei beveiligingen ingebouwd zodat zij zich
konden vermenigvuldigen, vreemde invloeden weer opgeheven
konden worden en Zijn zaad onvernietigbaar zou zijn?
Wij weten allemaal dat de voortplanting geschiedt via het
geslachtsverkeer tussen man en vrouw. Over de vraag wie of het
eerst geschapen werd hoeven wij niet lang na te denken, want de
Schrift zegt ons dat Adam éérst gemaakt werd en daarna de vrouw
uit hem is gemaakt. Men zou wél kunnen discussiëren over de
vraag wát er het eerst was, de kip of het ei. Bij de mens is er geen
sprake van evolutie, maar van schepping. Toch is het een
vaststaand feit dat de oorsprong van man en vrouw
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gemeenschappelijk is. Mannen en vrouwen (jongetjes en meisjes)
beginnen hun baarmoederlijk bestaan met dezelfde seksuele
anatomie. Het mannelijke en vrouwelijke geslachtsorgaan ontstaat
beide uit hetzelfde orgaantje. En er zijn ook meer dingen die een
gemeenschappelijke oorsprong hebben, denk aan de borsten bij
man en vrouw (bij de man niet ontwikkeld). Daarmee wist Darwin
geen raad, en suggereerde dat mannen ooit zoogden.
Na een week of tien groeien een jongetje of meisje in de
baarmoeder uit elkaar, óf als jongen, óf als meisje. Dit feit is pas in
onze eeuw ontdekt!
In

de

menselijke

lichaamscellen zitten (mitochondrieën)
onderdeeltjes die ooit zelfstandige
organismen zijn geweest, doordat ze een
eigen DNA hebben. Het leven vergt
continue verandering om stabiel te blijven.
Ons lichaam wordt constant vernieuwd.
Elk jaar wordt 98% van onze atomen
vervangen. Evenwel verouderen wij. Het
leven is dus uiterst kwetsbaar en gevaarlijk. Om te bestaan en
voort te bestaan hebben wij attributen van buitenaf nodig, en deze
vormen tevens een bedreiging voor ons. Kijk maar naar zuurstof.
Dat is een gemene chemische stof, en toch kunnen wij niet lang
zonder. Onze leefruimte is gevuld met ongeveer 21% zuurstof, met
minder kunnen wij niet overleven. Zuurstof zorgt voor roest,
oxyde, etc. Zuurstof verschaft ons leven, maar brengt tegelijk de
dood dichterbij. Na zo’n 300 miljoen keer ademhalen is het leven
van mens en dier ten einde.
Een mens heeft reparatie-enzymen in het lichaam (super oxidedismutase) en aan de hand daarvan kan men ongeveer onze
levensduur voorspellen. Lichaamscellen delen zich, maar na
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ongeveer 70 delingen is het over, dan zijn de telomeren op, dat
zijn de uiteinden van onze chromosomen. Sommige cellen (o.a.
de zaad- en eicellen) hebben enzymen die de eindjes van de
chromosomen beschermen. Die cellen gaan dan óver de 70delingenstreep. Het leven, en vooral de voortplanting, is een groot
geheim. Veel raadselen zijn in onze eeuw opgelost, maar bij elke
oplossing ontstaat wel weer een nieuw raadsel.
Het DNA-molecuul bevat in een
chemische code de informatie waarmee
ons lichaam wordt opgebouwd. Die
chemische code is gebaseerd op de
volgorde van vier stoffen, afgekort
A,T,C,G, ....
Merkwaardig is dat meer dan 90% van ons DNA uit een soort
bestaat waarmee het lichaam schijnbaar niets doet. Slechts een
klein deel van het DNA wordt omgezet in eiwitten, en dat zijn de
bouwstenen van het lichaam. De rest heeft zover wij weten geen
zinnige functie. Wij weten nog niet waar dat voor zou kunnen
dienen, zeggen de wetenschappers. Maar waarschijnlijk heeft dit
soort nutteloze DNA toch een geheime betekenis, alleen kunnen
wij die nog niet lezen of ontcijferen. Het leven en het sterven blijft
mysterieus, vol met geheimen.
Adam is eerst gemaakt, geschapen. Nu beweren sommige
wetenschappers dat het leven ooit eenslachtig is geweest, zodat er
geen sprake was van mannelijk en vrouwelijk. Denk eens in
wanneer wij mensen ongeslachtelijk waren. Dan was er geen seks,
en dan zouden er heel wat zonden niet zijn, denk aan overspel,
ontucht, hoererij, echtbreuk. Maar dan zou er ook geen liefde zijn,
geen huwelijk, geen gezin, etc.
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De Schepper heeft er voor gekozen dat de meeste levens op deze
aarde zich voortplanten via het geslachtsverkeer, de seksuele
gemeenschap. Maar het kan ook anders, denk aan de
paardenbloem met zijn steriele stuifmeel.
Wanneer wij letten op het doel van de geslachtelijke voortplanting,
en als wij dat doel kennen, dan heeft onze Schepper het toch wel
zéér knap gedaan! In het voortbestaan en bij de ontwikkeling van
alle leven en soorten, draait álles om het doorgeven van de eigen
genen, om de soort zuiver te houden. En om dát proces zo feilloos
mogelijk te laten verlopen zou men geneigd zijn te stellen dat de
Schepper dan maar beter de mensen ongeslachtelijk had kunnen
maken. Bij ongeslachtelijke
voortplanting (aseksueeel) geeft
een individu namelijk 100% van
zijn genen door! Immers, bij
tweeslachtig geslachtsverkeer
wordt het zaad gemengd, worden
de genen aangelengd met die van
de wederhelft. Doe daarbij dat
seks maar half zo effectief is,
omdat de genen van vader en
moeder zich mengen. Dus moet de reden waarom de Schepper ons
tóch tweeslachtig (man én vrouw) maakte een doel hebben. Niet
omdat Hij of wij dat zo leuk vinden of om ons bezig te houden.
Nee, Hij gaf het geslachtsverkeer omdat er een groot belang op het
spel staat. Er zijn immers wel meer leuke dingen in het leven,
maar dat wil nog niet zeggen dat ze daarom nog niet bestaan. Eten
is ook leuk, maar het doel ervan is om ons in het leven te houden.
Een paar redenen waarom de Schepper aan ons mensen, en ook
aan de meeste dieren en planten, de tweeslachtigheid gaf zullen
wij u noemen:
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1. Het geslachtsverkeer biedt een bescherming tegen schadelijke
wijzigingen (mutaties) van onze genen.
De Schepper wist wat er met ons mensen zou kunnen gebeuren in
een wereld waarin Zijn tegenstander op de loer lag om Zijn
produkten in de kiem te smoren, te vernietigen. Lucifer zou
proberen onze genetische code te wijzigen, of totaal de ruïneren.
Door het geslachtsverkeer van Eva met Nachash is er een
schadelijke mutatie ontstaan. Bij elke celdeling wordt ons DNAmolecuul, dat miljarden letters bevat,
gecopieerd. Tijdens dat copieeren kunnen
foutjes worden gemaakt. Er is via Eva
foutieve informatie in het vrouwenzaad
gekomen en dat wordt doorgegeven, en die
fouten leiden tot ziekten. Wanneer de
fouten zich als maar door opstapelen, sterft
de soort langzaam uit. Het unieke van de
geslachtelijke voortplanting is, dat
daardoor mutaties kunnen worden uitgefilterd (weggewerkt).
Sommige kinderen erven dan nog wél de mutaties, maar anderen
niet. En de eersten hebben dan ook de beste overlevingskansen.
Als voorbeeld van deze uitfiltering zien wij Ezau en zijn
nageslacht, dat na drie geslachten weer in Israël mocht worden
opgenomen, zie Deuteronomium 23:7.
2. De geslachtelijke voortplanting is ook een wapen tegen
parasieten (virussen en bacteriën). Wanneer een virus of bacterie
eenmaal de weg weet hoe hij het lichaam van een vader of moeder
moet binnendringen, dan lukt hem dat evenzeer bij een genetisch
identiek nageslacht. Vandaar dat de Schepper zorgde voor steeds
nieuwe variaties. En dat geschiedt via de geslachtelijke
voortplanting, door het zaad steeds te mengen (de genetische
kaarten te schudden). Daardoor worden sommige kinderen van de
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ouders volledig immuun voor het virus of de bacterie. Dus is het
huwelijk (het geslachtverkeer) een teken van hoop in deze
schepping, van overlevingsmogelijkheden, van herstel na
aanslagen. Volmaakte wezens kunnen ongeslachtelijk zijn en zijn
dat waarschijnlijk ook, denk aan de Engelen. Maar wij, die nog op
weg zijn naar de volmaaktheid, trekken juist grote voordelen uit de
geslachtelijke voortplanting. Hieruit blijkt dat onze Schepper Zijn
tegenstanders en ónze belagers altijd vér vooruit is!
Genen sturen ons gedrag
Wanneer vrouwen - en dit geldt ook voor elke diersoort, wetend
dat dieren veel kieskeuriger zijn dan mensen - ruiken aan kleren
van mannen om hun geur op te
n e m e n, k i e z e n v r o u w e n
instinctmatig voor de geur van
m an n en m et een án der
immuunstelsel dan zijzelf
hebben. Op die wijze heeft de
Schepper ervoor gezorgd dat
twee mensen van eenzelfde
soort kiezen voor verschillende
afweerstelsels om daarna
kinderen te verwekken, zodat de
kinderen de afweer van beiden
krijgen en dus minder kans op ziekte hebben. Tevens is gebleken
dat mannen en vrouwen voorkeur hebben voor bilaterale
symmetrie bij hun partnerkeuze. Dat wil zeggen dat de linker- en
rechterhelften van het gezicht en het gehele lichaam gelijk moeten
zijn. En symmetrie houdt blijkbaar weer verband met gezondheid,
met evenwicht. Dus krijgt men daardoor een beter nageslacht en
worden alle afwijkingen door de natuur zelf weggeselecteerd.
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Want waarom vallen mensen op elkaar, waarom worden mensen
verliefd op elkaar. Men zegt wel dat soort altijd de soort opzoekt.
Daar zit iets in. Ezau zocht ook twee vrouwen op die bij hem
pasten, en daaruit kunnen wij zijn herkomst opmaken. Die
vrouwen waren echter een kwelling voor Izaak en Rebekka. Zie
Gen. 26:34 Als nu Ezau veertig jaren oud was, nam hij tot een vrouw Judith,
de dochter van Beeri, den Hethiet, en Basmath, de dochter van Elon, den
Hethiet.
Ge 28:9 Zo ging Ezau tot Ismael, en nam zich tot een vrouw boven zijn
vrouwen, Mahalath, de dochter van Ismael, den zoon van Abraham, de zuster
van Nebajoth.

Iedere cel in de natuur heeft een karakteristiek herkenningsteken.
De wisselwerking tussen cellen die door deze tekens worden
uitgelokt is, zoals bij een puzzel, van
conservatieve aard. Men kan vragen hoe
afzonderlijke cellen uitgerust kunnen zijn
met
deze
karakteristieke
herkenningstekenen, wanneer alle cellen in
het lichaam immers van één eicel
afstammen. Dat komt doordat het systeem
van de celdeling zélf langs chemische weg
een aantal chemische sondes kent in haar Een eicel
ontwikkeling, en daarbij van het organisme
gedeeltelijke informatie weghalen uit één bron. Veel cellen
bevatten dergelijke herkenningstekenen in de vorm van receptoren
of anti-lichamen die elke cel zelf produceert. Deze anti-lichamen
zijn van belang voor ons immuunsysteem. En dat immuunsysteem
is zó veelzijdig, dat elke indringer (antigen) weinig kans heeft
binnen te kunnen dringen. De indringer zal direct herkend worden
en door chemische bindingen onschadelijk worden gemaakt.
Alleen bij een grote invasie tegelijk hebben indringers kans van
slagen. Via het lymfesysteem wordt dan snel een grote groep
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speciale anti-lichamen opgeroepen om de indringers de pas af te
snijden. En wanneer dit proces succes heeft, spreken wij van
immuniteit.
Momenteel wil men via allerlei inentingen de mensen immuun
maken, maar daardoor werkt men juist de natuur tegen en maakt
men ons eigen immuniteitssysteem lui.
Cellen volgen een streng hiërarchisch systeem bij de celdeling en
worden in het geheel gereproduceerd. Daarna wordt er pas beslist
welke cel gemobiliseerd moet worden en welke niet. Kunstmatig
kan men een heel organisme reproduceren door de kern van een
lichaamscel in te planten in een eicel
waarvan men de kern verwijderd heeft.
Dat zien wij bij genetische manipulatie
en klonen. Moleculen kennen geen
individuele trouw. Alle bouwstenen (de
eiwitten) van kleine moleculen zijn, in
de gehele organische wereld, linksom
Dolly, het gekloonde schaap
draaiend. Eiwitten vormen
linksomdraaiende spiralen. Dat is bij nucleïnezuren precies
omgekeerd, deze zijn rechtsomdraaiend. Dus zijn in één molecuul
twee spiralen waar te nemen, waarvan de ene linksom- en de
andere rechtsomdraaiend is, zie DNA-tekening p.5 en 6.
Wij zouden denken dat het zeer onvoordelig is om in één molecuul
twee verschillende draairichtingen aan te brengen. Dat moet toch
een reden hebben en niet berusten op blind toeval. Blind toeval
bestaat niet. De natuurwetten bepalen het ‘toeval’. Toeval én wet
zijn dé twee basisbestanddelen van het scheppings- ‘spel’.
Natuurwetten fungeren als spelregels, en deze regels leggen het
toeval dus aan vaste banden, waardoor er natuurlijk evenwicht is,
selectie en groei, met daarbij de overlevingskansen voor de
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soorten. Een fabel zal toelichten wat de oorzaak is van de
disharmonie (gebroken symmetrie) in de schepping en schepselen.
Daaruit blijkt dat het in de genen zit. Een vos kan zijn haren wel
verliezen, maar zijn karakter blijft.
De fabel luidt als volgt: Er was eens een
schorpioen die een grote rivier over wilde
steken. Dat kon hij niet omdat hij niet kon
zwemmen. Toen zag hij een schildpad en
vroeg beleefd of deze hem een lift wilde
geven naar de overkant. De schildpad dacht
bij zichzelf: dat doe ik niet, want als ik
onderweg een steek krijg ben ik er
geweest. Nee, zei de schorpioen, hoe kun
je dat nu denken, want als ik dat zou doen
ga ik er zelf ook aan. Ja, dacht de
schildpad, dat is nog al logisch, dus laat ik
het maar doen. De schorpioen klom op de
rug van de schildpad, en daar gingen ze samen op weg naar de
overzijde. Halverwege gaf de schorpioen de schildpad tóch een
steek. De schildpad voelde dat hij ging sterven en kon nog net
vragen: Maar waarom heb je mij nu tóch nog gestoken, ondanks je
belofte? Dat komt, zei de schorpioen, dat ik het niet kan helpen dat
ik zo’n rot karakter heb! Beiden verdronken.
Op gelijke wijze kwam er bij Kain uit wat erin zat, n.l. de moord
op Abel, omdat Kain een vrucht was van zijn vader, die een
moordenaar was van den beginne.
Joh 8:44 Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws
vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de
waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer
hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een
leugenaar, en de vader derzelve [leugen].
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Het slangenzaad en vele anderen kunnen zich niet bekeren of
veranderen, daar een luipaard zijn vlekken niet kan wijzigen.
Slechts het goede zaad (Jakob/Israel) is
voor bekering vatbaar.
Veel biologen herleiden de gebroken
symmetrie terug tot één voorval in het
verleden. En dat is ook zo. Het is door
de val in de engelenwereld ontstaan,
alleen erkennen de meeste biologen dit
niet.
Ontwikkeling van het leven in haar
beginfase is het gevolg van reproductie,
mutatie en selectie. Bij de selectie is het álles of niets. Dus kan één
ding zich slechts handhaven, en het andere niet. Welk ding er
gekozen wordt scheen toeval te zijn. Of geldt hier het recht van de
sterkste? Van deze selectiefase hebben alle chemische reacties in
de schepping gebruikgemaakt. Dus werkt selectie (uitverkiezing)
als een soort filter, waardoor er uiteindelijk één systeem, keten of
soort overblijft, waartot alle leven is terug te brengen als zijnde de
gemeenschappelijke bron ervan. De gebroken symmetrie is dus
niet ontstaan doordat er alleen maar linksdraaiende bouwstenen
waren. Wél heeft een eiwitmolecule een bepaalde vorm en
structuur, maar ook deze is verre van symmetrisch. Eiwitten zijn
net als machines die kunnen lassen, snijden, boren, sorteren,
wisselen, transformeren en transporteren, elk met een eigen
kwaliteit en taak, die niet gehoorzamen aan ethische principen.
Evenwel blijken symmetrie en doelmatigheid hetzelfde te
betekenen.
Bij de symmetrie in de schepping is het net als bij een viertakt
verbrandingsmotor. De zuigers drijven de krukas aan waarop
tandwielen zijn die het kleppenmechanisme aandrijven. Alles
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verloopt gesmeerd en harmonisch. Toch is doelmatigheid niet
altijd het doel van symmetrie. In de ontwikkeling van het leven
krijgen slechts de mutanten (de gewijzigde vormen) overwicht als
zij een selectief voordeel hebben. Wil nu een mutant worden
uitgekozen voor reproductie, dan moet hij een voordeel bezitten
om uitgekozen te worden. Er zijn echter onder de mutanten niet
veel exemplaren die een voorkeur hebben voor symmetrie, dus
vallen de meesten af.
Regelmatige structuren in de schepping hebben een hogere
ontwikkelingssnelheid, daar een mutant immers op meerdere
subeenheden tegelijk moet inwerken, en dus meer tijd nodig heeft.
Vandaar dus dat er in de biologie veel meer symmetrische dan
asymmetrische figuren zijn. De symmetrische kunnen efficiënter
hun werk doen en winnen de concurrentiestrijd. De natuur duldt
wel asymmetrie zolang deze geen afbreuk doet aan de
functionaliteit. Nu nog schrikt het leven terug voor het volmaakt
perfecte. Nu nog mag het slangenzaad (zizanion) tezamen
opgroeien tot de voleinding of
oogst.
De schorpioen en schildpad leven
nog samen, werken soms samen
en gaan soms samen ten onder.
De Schepper echter heeft gezegd
dat Zijn zaad zal overleven en
overheersen, Gen.3:15.
Ezau moge Jakob jarenlang Izaak zegent Jakob
achtervolgen, maar Jakob/Israël
krijgt de algehele zegen. De eindoverwinning staat in het begin
reeds vast, Gen.3:15.
Wij vragen ons af waarom JHWH in het begin met de aartsvaders
geen haast maakte om Zijn vrouwenzaad zo snel mogelijk te laten
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uitgroeien tot een overgrote meerderheid, om overwoekering door
het slangenzaad te voorkomen?
O, wat gaat het toch langzaam, zouden wij zeggen! JHWH stelt
zich volgens ons o zo kwetsbaar op. Telkens hangt voor ons
gevoel de heilige zaadlijn aan een heel dun koordje wat zo kan
breken. De lijn van het vrouwenzaad hangt telkens aan het zijden
draadje van een enkel gezin, ja van een enkele man (Abraham en
Izaak).
Was bij Noach het koord reeds dun, bij Abraham en Izaak is het
op z’n dunst. En dan gelet op de wijze hoe JHWH Zijn zaadlijn
voortzet. Als door het onmogelijke heen. Abraham moet jarenlang
wachten, totdat zelfs zijn voortplantingsvermogen - en ook dat van
Sara - verstorven is en er menselijkerwijze geen nageslacht meer
kan komen op natuurlijke wijze. Hoe uiterst wankel en onstabiel
lijkt ons dit werk! De zaak lijkt hopeloos vast te zitten!
En ook als Izaak er eenmaal is verloopt de weg van JHWH zo
wonderlijk. Abraham moet Izaak gaan ‘offeren’ en krijgt hem als
uit de dood terug. Izaak huwt vrij oud met
Rebekka en moet wel twintig jaar wachten op
nageslacht. Dan rijst een nieuw en groot
probleem. Ezau en Jakob. Jakob ontvangt via
allerlei manoeuvres de eerstgeboortezegen.
Maar ook hij heeft schijnbaar niet veel haast
om een gezin op te bouwen. Waarschijnlijk
huwt hij pas 75 jaar oud zijnde met Lea en
Rachel. Maar dan schijnt er ook meer schot in de zaak te komen.
Nu gaat er zich een volk vormen en komt er enige tekening in het
vrouwenzaad, namelijk het volk Israël. En dan nog maar goed en
wel als familieclan in Kanaän, en daar breekt de honger uit en gaat
de familie naar Jozef in Egypte. Dan beginnen 400 bange jaren.
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Dat alles heeft een wijze bedoeling van de Allerhoogste. Wij
zullen straks zien waarom het in het begin zo langzaam ging, en
dat er grenzen zijn aan de groei (der wereldbevolking).
Zie eens hoe de bevolkingsexplosie in onze eeuw heeft
plaatsgevonden. Wij zouden bang worden dat het onkruid de tarwe
zou overwoekeren. JHWH is daar in het geheel niet bang voor. Hij
kent Zijn schapen, en Zijn schapen kennen Zijn stem en zullen
géén ander volgen! In de genen van Zijn schapen zit iets
ingebouwd dat onvernietigbaar is.
Er zijn grenzen aan groei, en ook aan menselijke kennis.
Geleerden als Konrad Lorentz zeggen dat de menselijke
samenleving de meest ingewikkelde van alle systemen op aarde is.
En dat onze totale menselijke
kennis nog maar net iets van de
buitenste schil weet. De menselijke
soort bevindt zich volgens hem op
dit moment op een keerpunt in de
tijd. Op dat keerpunt staan wij òf
voor een ongekende hógere
menselijke ontwikkeling, òf wij
staan voor een terugval. Wij zijn op
dit moment als mensheid aangekomen op een punt waarop géén
terugkeer mogelijk is, gezien groei, bevolkingsaanwas,
kennisexplosie, etc. Dus leven wij in een hoogstgevaarlijke tijd.
Via de natuurwetenschappelijke kennis is de mensheid vandaag de
dag in staat om de ondergang, waaraan tot nog toe alle hogere
culturen niet zijn ontkomen, te ontvlieden. Dit zou dan voor de
allereerste keer in de wereldgeschiedenis het geval zijn! Dat is uniek!
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De mens(heid) zou door gezamelijke inspanning, hoogwaardige
technologische kennis, vereende
krachten, via één wereldregering
en één wereldwijd netwerk van
controle, in staat zijn te overleven en
tot een véél hoger levensplan te
komen. Dat is de heilstaat die men
zich indenkt via de Antichrist.
Maar wat is de werkwijze van
JHWH in dezen?
Ik kan geen beter woord bedenken
om de werkwijze van JHWH uit te drukken dan, dat Hij via
terugkoppeling met Zijn vrouwenzaad Zijn Koninkrijk en
heerschappij over en op deze aarde gaat terugwinnen en herstellen.
En daarmee bedoel ik dat JHWH geregeld éérst Zijn zaad laat
uitgroeien, maar dan terugkoppelt, en het zaad sorteert op kwaliteit
(noemt dit selectie of uitverkiezen), waarbij allerlei kwade
eigenschappen en varianten uitgefilterd zijn.
Als voorbeelden daarvan zien wij de mensheid van voor de
zondvloed, waarvan alleen Noach en zijn gezin het overleefde. De
weg werd eerst verbreed, en daarna weer versmald tot een enkel
gezin. Na Noach weer de uitzaaiing, waar de hoofdlijn wordt
aangegeven in Sem. En daarna alleen Abraham, Izaak en Jakob.
Met Israël begint de volkskerk, de kahal. En daar zien wij dat de
bevolkingsaanwas een vlucht gaat nemen. Daar treedt regelmatig
terugkoppeling op. Kijk maar hoe in de woestijn de hele oude
generatie achterblijft, en alleen de jonge generatie Kanaän inkomt.
Wij lezen dat állen wel gedronken hadden uit de Rots maar JHWH
in het meerdere deel van hen geen behagen had.
1Co 10:5 Maar in het meerder deel van hen heeft God geen
welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.
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Er treedt regelmatig een selectie op van het vrouwenzaad, waarbij
gelet wordt op de levenswijze. Aan de vrucht kent men immers de
boom. Zo blijft er altijd een OVERBLIJFSEL naar de verkiezing
bestaan.
Isa 10:21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot
den sterken God!
Zie verder brochure no.140 over het Overblijfsel van Israel.

De werkwijze van JHWH ligt
afgebeeld in de biologie, in de
genetica. Daar gebeurt precies
hetzelfde als in het groot met Zijn
volk.
Het vrouwenzaad en het slangenzaad
zijn tezamen opgegroeid. Het onkruid
en de tarwe staan tezamen in de akker
van deze wereld. Alles wacht op de
voleinding, de oogst. Dan zullen de
engelen uitgaan en eerst het onkruid bijeen vergaderen om
verbrand te worden, en daarna wordt de tarwe in de schuur
verzameld.
Op aarde hebben alle menselijke wezens, zowel vrouwenzaad als
slangenzaad zich ontwikkeld, in kennis, in taal, in wetenschap, in
technologie, etc. Taal is een uitbreiding van de subjectieve
ervaringswereld die volgens logische principes is georganiseerd.
Via de taal kunnen mensen de ervaringen en gedachten doorgeven,
uitwisselen en in praktijk brengen.
De spraakverwarring bij Babel was dan ook een stok die JHWH
als blokkade op de weg der snelle ontwikkeling legde, ter
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Bezien wij hoe dat
biologisch eraan toe gaat:
D o o r
s i m p e l e
v erm en i gv u l d i g i n g v i a
celdeling is het geslachtelijkr e c o m b i n a t i e v e
voortplantingsmechanisme
ontstaan.
Bij celdeling profiteert alleen
de directe nakomelingschap
v a n
e e n
ontwikkelingsvoordeel (de
cellijn). Maar bij het recombinatieve mechanisme profiteert de
gehele soort. Recombinatie is in de genetica de vereniging van het
genetisch materiaal van beide ouders en de vorming van een nieuw
volledig genoom door de geslachtelijke voortplanting.
Door de geslachtelijke voortplanting, dus door voortdurende
vermenging van de eigen zaadlijn, is de genenvoorraad van de
soort in haar totaliteit het aangrijpingsvlak voor wijzigingen die
de erfelijke opmaak muteren, veranderen. Er zijn dan van één soort
een reusachtig aantal varianten, waardoor de horizon verbreed
werd (het uitzaaiingsprincipe). Die uitzaaiing werd mogelijk door
het gebruik van taal, waardoor kennisoverdracht. Door de taal
kunnen wij elkaar verrijken en komt er culturele ontwikkeling.
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Het gevaar dat de kennis en de ontwikkeling van de mens met zich
brengt is zo groot dat er misbruik van zal worden gemaakt. En dat
misbruik houdt zelfvernietiging in. Daarom is er een gedegen
ethiek nodig om ons daarvoor te behoeden. Die ethiek of leer der
zede moet op het voortbestaan van de menselijke soort zijn
gericht. En dat is het bij het slangenzaad bewust niet. Het
slangenzaad wil het vrouwenzaad vernietigen.
Zulk een ethiek om te overleven kan niet uit de materie of biologie
worden opgesteld. De ethiek komt alleen vanuit onze genen voort,
van Boven daar ingelegd. Dus zal de godsdienstwetenschap ons
zulk een ethiek moeten leveren. Maar wat de theologie ons tot op
heden heeft geleverd is slechts een ethiek die berust op
overleveringen, op heel oude documenten waaraan veel
twijfelachtige zaken kleven. De ethiek der theologen is gebaseerd
op historisch gedachtegoed, gebaseerd op de eeuwenoude
opvatting van het ontstaan van leven.
De huidige biologische- en andere wetenschappen betrekt de
theologie zelden of nooit in haar studie. Vandaar dat de kerk geen
lichtend licht en zoutend zout is. Het zicht op het vrouwenzaad, op
Israël, op de Gemeente, op het Koninkrijk Gods en vele dingen
meer, is zoek. De gezichtskring der theologen is beperkt, en wat
achter hun horizon ligt houden zij voor verdacht.
Het deksel zal spoedig afgenomen worden, en de sluier die de
Israelvolkeren omwindt, zal worden verwijderd, Jesaja 25.
JHWH zal Zijn Knecht genezen van zijn blindheid. Het bloed dat
Hij nog niet gereinigd had, zal Hij reinigen.
Joël 3:21 En Ik zal hunlieder bloed reinigen, dat Ik niet gereinigd had; en
de HEERE zal wonen op Sion.

Israël moet zich opmaken om verlicht te worden, Jesaja 60:1.

