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De mens: STOF en GEEST

Aan de voorzitter van de GBS, ds P.Blok,            19-3-1995.

Geachte broeder,

Na het lezen van Uw meditatie in het GBS blad, over Ps.103:14

‘gedachtig  zijnde dat wij stof zijn’, wilde ik U uit diepe bewogenheid

schrijven. Inderdaad is het met ons zeer droevig en ‘stoffig’ gesteld,

gezien de kwaliteit van de exegese.  Het is net alsof er op  de

Goddelijke ‘harp’ slechts maar één snaar zit, en dat U dag in dag uit

slechts op die ene snaar loopt te tokkelen. 

Nee, de Goddelijke toonladder heeft zeven tonen, en na de lagere

bassen volgen de hogere. Musiceren is niet slechts een gave, maar ook

een verworvenheid: oefening baart kunst. Zo moeten wij ook  biddend

bezig zijn met de kennis en het erfdeel Gods wat Hij ons gaf. Kennis is

nog steeds ten dele, nog niet volmaakt. Het is in zekere zin vol en leeg

tegelijk, wat ons woord ‘volledig’ weer tracht te geven. Wij moeten

wel naar het hoogste staan, wetend dat dit ideaal nog niet in dit

sterfelijk stoffelijke gerealiseerd wordt.

Om  U enigszins van het meerdere volle te willen laten proeven, en wat

meer muziek uit het woordje ‘stof’ te halen, is het niet alleen nodig,

zoals U deed, om de concordance te raadplegen en overal waar het

woordje ‘stof’ voorkomt, dat er bij te slepen. Zoals U  het neemt

betekent het woordje ‘stof’ slechts die dunne waardeloze poeder.

Nee, laten wij eens verder gaan spitten:

de grondtekst kent meerdere betekenissen toe aan het woordje ‘stof’.

1e. Abaq, zie Strongs no.80. = light particles, dust, powder,zoals bv. in

Ex.9:9.

2e. Shachaq, no.7834 = small powder, thin vapor, zoals het dunne stof

op de weegschaal.

3e. APHAR, komt van Aprah, no.6083 en 1035 = dust of the ground, to

be gray, hence clay, ground, earth.

Dit laatste woord wordt gebruikt in Gen.2:7,3:19 en in de tekst van Ps.103:14!
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Als wij die laatste betekenis vergelijken met Uw meditatie in de GBS

krant van sept.94 komt deze in een geheel ander daglicht te staan dan U

voorgeeft. U stelt dat de stof onbruikbaar en waardeloos is. Dit is met

betrekking tot APHAR niet alzo, want de Schepper maakte Adam uit

die (grond)stof. En kijk dan eens naar ons bewonderswaardige lichaam,

wat zo knap is gemaakt dat het niet valt uit te drukken. Wij keren

weliswaar tot onze aarde (stof) terug, dat is de ontbinding van de

huidige vorm die Hij ons toedacht. Denk eens aan het grote wonder van

de stof-wisseling in mens, dier en plant. Dat

geeft toch wel juichensstof voor al Zijn

wonderen en lof?

Wij moeten de wortelbetekenis van de

woorden van een tekst goed nagaan, anders

komen wij tot de wonderlijkste verklaringen,

zoals ik ooit hoorde over dat vat mitreten,

dat dat een vat was met reten (scheuren)

doch hetwelk niet lekte.

Als Nachash (de slang) in Gen.3 het vonnis

krijgt ‘stof’ te moeten eten, staat daar

APHAR, en eten = akal, eat,consume,meat.

Dat wijst toch niet er op dat de Slang dat waardeloze stof van de

weegschaal zou moeten opeten? Nee, de Slang is aangewezen op de

materie, de grondstof, zonder geestelijk hogere idealen te kunnen

koesteren. Pure materialisten dus (egocentrisch of ik-gericht), door

exploitatie van de materie. Het Slangenzaad en adderengebroed heeft

dit ook gepresteerd door de stof technologisch te bewerken, en het

resultaat is de atoombom, waterstofbom en neutronenbom! Denk aan

namen als Einstein, Oppenheimer en Teller. Hier komen wij  in

Dan.11:29-32 de god Maüzzim, de god der oerkracht, der energie, die

opgeslagen zit in de KERN, het kleinste element der stof, het ATOOM.

De moderne wetenschap  heeft het tegenovergestelde aangetoond dan

wat U exegetiseerd, nl. dat de stof niet waardeloos en dood is, maar dat

de stof leeft en bezield is, want in het kleinste atoom der stof zit de

ENERGIE. Energeia = werkzaamheid, activiteit, krachtvol. Die

‘waardeloze’ stof is onnoemelijk sterk, en blijkt ontzettend levend ....

wanneer deze gesplitst wordt!
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De stof is bezield, begeesterd door de Schepper Zelve, Die het

Ontoegankelijke LICHT bewoont, de hoogste vorm van energie.

De Slang wil die ziel in de materie doden, dat is zichzelf vernietigen,

dan kan JHWH hem niet meer oordelen. Dat is de strijd van het

slangenzaad tegen het vrouwenzaad. Want de Slang heeft niets gedaan

dan het vrouwenzaad trachten uit te roeien.

De huidige Slangenzaad-technocraten bezitten een kunstig stuk metaal

PROMETIUM genaamd, een Trans-uraan, wat in het vuur van de

atoombom werd gesmolten. Men meent dat dat zielloos is, maar dat is

meer een wens dan een zeker weten.

De Slang kan de stof niet vernietigen, anders

hadden wij geen hoop op de ‘wederopstanding’.

Ons prachtig geschapen lichaam daalt eens weer in

het graf, maar kan in die stof NIET vernietigd

worden door de Tegenstander. In het Goddelijk

raadsbeslui t  zat  de factor  HERSTEL

ingecalculeerd. Miste Adam ooit zijn doel, JHWH

niet. Er komt een nieuwe Adam, ook uit vlees en

bloed, die gehoorzaamheid oefende. Uiteindelijk

werd Hij vermoord door het Slangenzaad, maar de dood kon Hem niet

houden. De Schepper triomfeert over het verderf, het LEVEN overwon.

Als het kwade zou gewonnen hebben, zou dat zichzelf weer hebben

vernietigd, via de atoombom. Nu is het LEVEN veiliggesteld als

‘Christoskracht’,en wie daarmee verbonden is, is een nieuwe

schepping. De aarde en de stof wordt niet als zijnde waardeloos

prijsgegeven; nee, er komt een nieuwe hemel en een hernieuwde aarde,

zie o.a. Jesaja 66, waarop de sabbat en de feesten (gezette hoogtijden)

weer gevierd zullen worden. Jes.32:15: de hoeksteen (pinnah, of penta,

vijfhoekig) is er reeds voor die komende nieuwe tijd, niet als

satanssymbool van revolutie, maar als symbool voor Michael, de

overwinning  van de veelvuldige wijsheid van IHVH.

Ziet U, broeder Blok, dat de stof nog niet zo waardeloos is als U

meende? Het stoffelijke is eerst, daarna het geestelijke.

De stof is als de spons die het water inzuigt. Zo gaan wij via het graf

weer in de stof op. Maar, de stof leeft. Eens broedde de Geest Gods

over de wateren, en kwam de schepping voort. Straks zal diezelfde
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Geest de ‘spons uitknijpen’, dan zal de aarde en de zee haar

overledenen weer teruggeven. Al het bloed wat onschuldig op de aarde

(de stof) is vergoten zal ontdekt worden. Zo brengt en houdt de

Schepper gericht. Nachash bracht Adam van de rechte weg (apataan),

maar JHWH bracht Adam via de tweede Adam weer op de Enige Weg,

zodat hij niet meer zijn doel missen kon.

Geen pretenties voerend dat mijn schrijven vol is, daar ik me bewust

ben dat wij  tegelijk vol en leeg zijn in dit stoffelijke, en nog moeten

overkleed worden met ‘geest’. Naar ik meen staat dit schrijven toch in

een ander exegetisch licht dan Uw meditatie. Ik zou zeggen: kom aan

lieve broeder, in het vervolg beter Uw huiswerk doen, probeer uit Uw

harp wat meer melodie te halen, en tracht de harmonie in de Schrift te

ontdekken door op de hoofdlijnen te letten. Speel niet Uw ganse leven

als een kind met één vinger op één snaar. Haal er uit wat er in zit,

zoveel als in Uw vermogen ligt. Worstel met de tekst, en, als U alles

gedaan hebt wat U kon, zeg dan nog dat U niet meer bent als een

onnutte dienstknecht.

Neem dit schrijven aan van een medestofbewoner, een worstelaar, die

zichzelve verfoeid  in stof en as, maar die weet dat zijn Verlosser leeft

en hem uit het stof zal terugbrengen in een opstandingslichaam, om

altijd met Hem te zijn in de eeuwen der eeuwen en eeuwigheden, totdat

Elohim zal zijn alles en in allen (ook in de stof).

In den beginne was immers het Woord, en het Woord was bij Elohim,

en het Woord was (een van de) Elohim. (woord komt uit de stem,

spreken, = geluidstrilling)

Alle dingen (dus ook de stof) zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder

Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. (dood is niet dood, en

de stof leeft).

In Hetzelve was het Leven, en het Leven is het licht der mensen. Licht

bevat dus leven, bezieling, geest; en dat Licht schijnt in de duisternis

(zwart, is ontbreken van licht, is de Boze en diens pogingen het licht te

doven, de stof te doden via kernsplitsing) en de duisternis heeft

Hetzelve niet begrepen. Letterlijk staat er volgens de Griekse tekst: en

de duisternis heeft het Licht niet kunnen uitblussen! Er staat:

katalambano. Kata = volgens, down, after, against. Lambano= to take,

remove. Katalambano= seize, possess, overtake, obtain, perceive. De
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duisternis heeft het Licht niet kunnen overnemen, bezitten, er beslag op

kunnen leggen, etc.

Wat een rijkdom, wat een Grote Schepper, wat een verheven Koning,

en wat een veiligheid voor hen die in Hem geloven!

Vreest Hem en houdt Zijn geboden, want dat betaamt alle mensen.

Zalig die Zijn geboden alzo gedaan heeft en de mensen geleerd. Want

Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. ...

geplaatst in tijd en ruimte = voorbijgaand .... gelijk het gras en de

bloem (vers 15,16) maar Zijn goedertierenheid is  eeuwig .... aan

degenen, die Zijn Verbond (=Wet) houden, en die aan Zijn bevelen

denken (verstand, woord) om die te doen (daad).

Zijn troon is in de hemelen bevestigd (veiliggesteld) want het

langenzaad wilde via Amelek  de hand op de troon van JHWH leggen,

via de oerkracht, lees Exodus 17:14-16. Gaat er nu bij U een lichtje

branden wie het Slangenzaad  vormt? Graag hoor ik dat eens van U.

P.F....VDM.

Harskamperweg 5

3774 JN Kootwijkerbroek.    Geen antwoord ontvangen.

Het leven overwint

Alle leven in de kosmos berust op ENERGIEWISSELING.

Niets is in zichzelf existent, zelfstandig bekwaam tot staan.

Wij mensen hebben via onze longen de lucht nodig waarin de

zuurstof zit, die uit de planten en bomen ontspruit. De flora

hebben wij nodig, en daarop behoren wij dan ook heel zuinig te

zijn, want daarin ligt de bron voor ons bestaan en voortbestaan.

Niets in de kosmos kan (nog) zonder externe, van buitenaf

komende energie.

Wij leven niet slechts van zuurstof, maar ook van eten, en

daarvoor is een goede stofwisseling noodzakelijk om de energie

uit het eten over te dragen aan ons lichaam.

Maar, wat zijn wij mensen dom en naïef om de dingen welke ons

de levensenergie moeten verschaffen te vervuilen en te ontwaarden!

De hoofdelementen: AARDE, WATER, LUCHT en VUUR zijn

onontbeerlijk voor ons bestaan en voortbestaan.

Het leven in de kosmos berust op energiewisseling, en dat gaat

via in- en ekspiratie, op en neer, in en uit, zoals eb en
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vloed, rust en beweging, slapen en waken .. waardoor de energie-

overdracht geschiedt.

Het hart pompt ons bloed voort, en via de longen wordt daarin

de zuurstof opgenomen, dat verder door het lichaam gaat om de

diverse verbrandingsprocessen mogelijk te maken.

Ook onze levensgeest kan niet zelfstandig bestaan, maar heeft

voeding nodig om energie op te doen. Wij moeten naar lichaam

en geest gevoed en gezond worden/zijn.

De Geestes-energiewisseling geschiedde via de Schepper Zelf,

en verstoring werkte dood en afbraak van het leven. Ondanks

alle aanslagen op het LEVEN zal het LEVEN overwinnen, want de

Schepper heeft de factor HERSTEL ingebouwd. Als een motor

kapot gaat zou deze zichzelf moeten kunnen repareren (zover is

de wetenschap nog niet). De schepping -o.a. ons eigen lichaam- kan

zichzelf herstellen.

Wisselwerking vereist (schept) tijd, en tijd is drang naar vooruitgang,

de prikkel tot vervolmaking. Tijd is echter

eindig, beperkt. Wij mensen moeten ons

ontwikkelen binnen de ons gestelde (gegeven)

tijdsruimte, anders missen wij de boot.

Tijd kan men dus verspillen.      

Wij hebben een wijs hart nodig om de tijd te

benutten, en onze

dagen te leren tellen, een goede levensplanning

te maken en daarbij niet beuzelen. Als wij

dagelijks op onze levensklok zien,

moeten wij niet schrikken als wij gewaarworden dat het plotse

ling later is dan we gedacht hadden. Veel mensen zien ineens:

Hé, het is later dan wij dachten, mijn tijd is bijna voorbij!

Enerzijds kan de energiewisseling op een rosmolen lijken, het

leven lijkt op een begroeten, en steeds weer afscheid nemen.

Alles is maar eventjes, het moment, en  het is weer snel voorbij.

De mens: Stof & Geest

Ons menselijk lichaam bestaat uit functionele organen. Het Griekse

woord 'organos' = werktuig, en komt van 'oerganos', van het oer...ei,

van de oe(o)rsprong aller dingen.
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Organen bestaan uit cellen.

Cellen bestaan uit moleculen.

Moleculen bestaan uit atomen.

Het atoom bestaat uit elektronen.

De elektronen zijn in kernen opeengepakt en draaien als planeten om

de kern(zon).

Elektronen zijn niet stoffelijk, maar bestaan uit elektrische ladingen

(=bezield).

Zo is ons lichaam in feite een systematische opbouw van elektrische

ladingen, en ziekte is een verstoring van de juiste balans in die opbouw.

Het lichaam is een hiërarchie van functies, waarvan de geest de hoogste

is, die de lagere functies samenvat.

Het verband tussen lichaam en geest (stof en geest) is een groot

mysterie! Als bv. de cellen van het oog worden geprikkeld tot

samentrekking, dan heet dat: 'ZIEN.'   Zien is alzo de ziel van het oog.

De lichamelijke functies worden door onze geest bestuurd. Ziel en

geest zijn principieel hetzelfde. De organen zijn werktuigen van de

geest, en alles geschiedt via

de elektrische prikkels. Wij

mensen zijn uit de stof,

aards, maar toch ook weer

niet algeheel aardgebonden

zoals lagere diersoorten.

Door zijn geest kan de mens

zich omhoog verheffen.

Het aardse van ons lichaam

is gelegen in de aanpassing

van de stofwisseling aan de

voeding en ademhaling. En

om gezond te blijven zijn dit zaken van zeer groot belang.

De stof is echter niet dood, maar bezield, elektrisch geladen!

Die ladingen zijn niet stoffelijk, maar de Geest is het pneuma, de wind

die in de zeilen blaast.

Om elektriciteit te laten manifesteren is er een werktuig nodig, bv. een

elektromotor of lamp.
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Elektra ziet men niet, en niemand kan verklaren wat of het is, maar .....

men voelt het wel, en men ziet dat een apparaat er op werkt, en/of een

lamp er op brandt.

Zo is onze geest eveneens onzichtbaar, maar .... hij is er wel! Bij het

sterven keert de geest weder tot de Schepper, en het lichaam keert

weder tot de stof. Het lichaam ontbindt, maar de geest wordt bewaard!

De geest is de voedingsbron, de motor voor de instandhouding van het

leven, van de materie. De ontbinding van ons lichaam is een terugkeer

tot de oerstof.

Adam keert weder tot zijn

adama, dat is .... tot zijn

aarde.

Elektronen zijn niet

stoffelijk, kunnen niet

ontbonden worden in die

zin, gelijk als de materie

van ons lichaam, en wat

gebeurt er dan met die

elektronen als ons lichaam

ontbonden wordt?

De Schepper weet wat voor

maaksel wij zijn, gedachtig

dat wij stof zijn, en zorgt

voor de metamorfose,

1Petr.1:23.

Hij maakte de stof en de atomen. Elk atoom bezit drie kernen. Twee

daarvan draaien in het midden met grote snelheid om elkaar heen, en de

derde draait in een cirkel om deze twee heen, ter afscherming van die

twee. Die twee in het midden zijn positief en negatief. De derde is

onzijdig, de samenvoegende factor. Het atoom is altoosdurend in

beweging en vibreert. Vibraties hebben een trillingsgetal. Getal is

mathematica. Elektra heeft een aantal trillingen, impulsen, en dat

noemen wij Hertz.     

Elke lichaamscel functioneert bij voldoende aantallen elektronen.

Doordat vele voedingsstoffen gedegenereerd en/of ontwaard zijn via

onze voedingsmiddelen-industrie, zorgen deze voor ziekte, dat is

onbalans. Neem bv. margarine, waarin de elektronen gebonden zijn en
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zijn gaan oxyderen, doordat het vet dood gekookt is. Dat is dus slecht

voor ons lichaam dit te eten.

Ons hart heeft elektrische pulsen nodig, maar bij onvoeldoende

elektronen zal de conditie afnemen.

Onvolwaardig voedsel leidt tot ziekte!

Is de stof waardeloos?

Algemeen denkt de mensheid dat de stof van generlei waardij is, en

ook de geestelijken, die beter konden weten, stellen het alzo aan de

schare voor. Men moet maar eens wetenschappelijke boeken en lectuur

erop nalezen, die handelen over de elementen en hun rangschikking, of,

over de grondslagen der anorganische scheikunde.

Plato, de Griekse wijsgeer, leerde twee zijnssferen, nl.. de ene als

zijnde de materie, en de andere als zijnde de geest.  De materie of stof

vond hij minderwaardig, en de geest vond hij verheven. De mens viel

ook onder het mes van zijn verdeeltechniek, zodat het menselijk

lichaam behoorde tot de minderwaardige stof, terwijl hij de ziel verhief

tot de geestelijke sfeer. Volgens Plato zit de

verheven ziel gevangen in het lagere mindere

lichaam. De kerkvaders van het opkomende

christendom namen de zienswijze van Plato

klakkeloos over. Het O.T. kent echter de

tweedeling van de mens niet, dus geen

zienswijze zoals Plato leerde.  De kerkvaders

zagen de Goddelijke waarheid zuiver en alleen

als een geestelijk goed, geheel buiten het

lichaam om.  Om de waarheid te leren kennen

diende men zich los te maken van het ‘waardeloze’lichaam. Plato zei

dat men zijn ziel van het lichaam moest bevrijden om de echte

waarheid te leren kennen. "Als de ziel beproeft iets te odnerzoeken

samen met het lichaam, wordt ze door het lichaam bedrogen’, aldus

Plato. De dood zag Plato als een bevrijding van de ziel.  Wij zien

hieruit dat de zienswijze (het concept) van Plato nagenoeg in haar

geheel door de kerk is overgenomen, en dat de Reformatie hierin geen

verandering heeft weten te brengen. Tot op vandaag de dag wordt

geleerd dat de mens een onsterfelijke ziel zou hebben, die terstond na

de dood naar de hemel of hel gaat. De stof is waardeloos volgens de
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meeste geestelijken, en de gelovige is op aarde in de ‘woestijn’ op reis

naar het hemels vaderland. 

De stof is een wereld op zichzelf, zeer fascinerend, waarin is te zien

hoe tot in de allerkleinste details de Schepper Zijn gedachten vorm

heeft gegeven, of vorm heeft laten krijgen.

In die microwereld van de stof heersen allerlei wetmatigheden. Uit de

stof is het aanzien van deze wereld gemaakt en zeer ordelijk

opgebouwd, mathematisch perfect. Uit de nauwkeurige rangschikking

der elementen door wetenschappers blijkt dat in die rangschikking de

wet der octaven heerst. Elk element uit een bepaalde groep ligt acht

plaatsen verwijderd van z'n evenbeeld. Zo heeft natrium een

atoomnummer dat acht nummers hoger ligt dan lithium, en kalium ligt

daar weer acht nummers boven.

Zuurstof en waterstof behoren eveneens tot de stof, ja dit zijn zeer

belangrijke stoffen. In elke 100 delen lucht zitten 20-21 delen zuurstof,

dus 21%. In 100 delen water zitten 89 delen zuurstof. Meestal zijn

zuurstof en waterstof gassen, en zijn zelf niet brandbaar, maar in

verbinding met andere elementen branden zij wel, of zorgen zij voor

verbranding. Ozon is een andere vorm van zuurstof.

Wij weten hoe belangrijk zuurstof voor ons leven is, en voor het hele

leven op aarde!

Materie is mysterieus!

In 1962 schoten natuurkundigen in Brookhaven, Long Island, VS,

atoomdeeltjes door een meer dan 12 mtr dikke pantserplaat. Daarbij

ontdekten zij het bestaan van twee verschillende gedaanten van het

neutrino, een geheimzinnig en vluchtig deeltje dat bijna gelijk is aan

‘niets’, maar dat wél door biljoenen kilometers dik lood kan worden

geschoten, gelijk als een kogel door een wolk gaat.

Het onderzoek van de wetenschappers naar de materie heeft ons

enerzijds geleerd hoe wij moeten koken, ons kleden, gereedschap

maken, land bebouwen, steden bouwen, etc-, en anderzijds hoe wij

onszelf door een kernoorlog zouden kunnen vernietigen!

Hoe dieper de onderzoekers in de materie doordringen, des te

ingewikkelder worden de dingen.
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Zo is men er achter gekomen dat bijna niets uit vaste stof bestaat, zelfs

de hardste diamant niet. Zij weten dat het atoom zelf -wat het hart van

de materie is- grotendeels lege ruimte is!

Wanneer men elk atoom van een heel groot gebouw zou samenpersen

tot een bolletje, zou dat grote gebouw nog slechts de grootte hebben

van een potloodpunt.

Toch is materie alles wat ruimte inneemt, en wat de fysieke vorm van

het heelal uitmaakt. Materie heeft drie vormen, nl.  vast, vloeibaar en

gas. De vierde gedaante is plasma. Deze drie vormen kunnen bij

temperatuurverschillen in elkaar

overgaan. 

Hoe de vormen van de materie zich

ook wijzigen, materie blijft altijd uit

atomen bestaan! Een atoom is

minuscuul klein. Honderd miljoen

atomen is nog niet de dikte van een

velletje papier. De materie bestaat

dan ook uit een verbijsterende

hoeveelheid variëteiten.

Wij mensen bestaan ook uit materie,

en uit geest!

De materie waaruit wij zijn gemaakt

(de minerale wereld) moet door

materie worden gevoed. Onze cellen

moeten in leven blijven door

toediening van bepaalde stoffen uit

de materie. Wij zijn afhankelijk van de stof. Het sperma waaruit wij

zijn voortgebracht is ook minuscuul klein, en daarin ligt onze gehele

genetische blauwdruk reeds vast.

Het leven is een opbouwproces der cellen, en de dood is een

afbraakproces der cellen, zodat wij tot de stof terugkeren, waarin wel

onze atomen achterblijven. Uit die restanten atomen weet de Schepper

ons weer tot aanzijn te wekken!

De atomen zijn de bouwstenen van de materie.

De kern van de atomen is omgeven door elektronen, die via een

elektrische spanning met de kern zijn verbonden.
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Zonder elektriciteit bestaan er geen atomen, en zonder elektriciteit zou

er ook geen materie of leven bestaan.

De elektra is als het ware het leven in of van de atomen, en is zoiets als

een verstoffelijkte vorm van materie, en materie een vorm van elektra.

Wij mensen zijn uit de materie gemaakt, dus uit elektra, of, wij zijn een

vorm van elektra. Wij zijn onlosmakelijk verbonden met de materie én

met de motor (het hart) van de materie, de elektriciteit.

Materie is afgekoeld licht. De lichtvolheid van IHVH (het pleroma)

heeft gezorgd voor het aanzien dezer wereld, doordat het afkoelde. De

kinderen des LICHTS worden weer omgevormd vanuit deze afgekoelde

toestand (materie) tot nieuw leven (licht) in de GEEST.

Wij zien dat ons huidige leven geheel gebaseerd is op het gebruik van

elektra. Uit onze moderne samenleving is elektra niet meer weg te

denken. De behoefte aan elektra wordt met de dag groter, en wij zijn

daarbij afhankelijk van de nutsbedrijven, dus kwetsbaar. Hierdoor

schijnt het dat wij ons steeds verder van de

materie verwijderen, niet meer zo materie-

gebonden zouden zijn.

Elektra veraangenaamt ons leven, en wij

laten daardoor niet meer de natuurorde ons

leven bepalen, maar stippelen zelf ons

ritme uit, dankzij elektra (denk hierbij aan

het kunstlicht).

Wij scheppen via elektra ons zelfs een eigen werkelijkheid, denk aan de

‘virtual reality’ via de computers.

Elektra is iets wonderlijks en ontstaat door de weerstand van de materie

tegen de beweging, zodat door beweging van een dynamo elektra

ontstaat, en op die elektra kan men andere krachtwerktuigen aansluiten.

Via elektra kunnen wij zelfs bepaalde informatie transporteren door de

lucht, via radiogolven, van zenders naar ontvangers, beelden en

geluiden. Via elektra kunnen wij zelfs de bouwstenen van de natuur, de

atomen, beïnvloeden, en dat is binnen onze sterfelijke natuur hét

karakteristieke kenmerk ervan.
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Rond leven en dood

Is het leven al vol raadsels en vragen, nog veel meer, zouden wij

zeggen, is dat ook de dood, daar wij geen wetenschappelijke

verklaringen hebben van personen die uit de dood zouden zijn

wedergekeerd. Ook op vragen wat de dood nu in feite is, en/of er leven

is na de dood, en waar de gestorvenen nu zijn, en/of zij slapen in het

graf, en wat de hel of de hemel zouden zijn, moeten wij het hebben van

een bovennatuurlijke openbaring, daar wij anders op speculatieve

gronden antwoorden ontvangen. Er is dan ook zo te zien niets zekers

over het hiernamaals. 

De zogenaamde 'slaap' in het graf is dan ook geen echte slaap, want in

het graf zijn alleen restanten van een

overleden mens te vinden. Het is een

spreekwijze. Ook is er geen 'zielenslaap'. 

En eeuwig leven houdt toch in dat het

aanhoudend en altoosdurend moet zijn, dus

niet een tijd eerst gaan slapen in het graf.

En zo er al een hel is, is een duivel daar

dan de baas?

De traditionele kerkleer is: wanneer een mens sterft, gaat zijn ziel òf

naar de hemel òf naar de hel. Dan zouden er nu reeds vele miljarden in

de hel zijn, en weinigen in de hemel.

Men baseert dit op de zogenaamde  gelijkenis  van de arme Lazarus en

de rijke man. Lukas 16.

Nu staat het woordje 'gelijkenis' niet in de grondtekst, en uit het stuk

blijkt het ook niet dat het om een gelijkenis gaat. Het blijkt ook niet uit

het verband of Jezus ooit Zelf wel dit stuk heeft uitgesproken.

Let op dat in alle gelijkenissen nergens namen van personen worden

genoemd, en hier wel. In de gelijkenissen gaat het meestal om een facet

van het Koninkrijk der hemelen toe te lichten, en dan staat er: Het

koninkrijk .... is gelijk aan....  Maar dat is in dit stuk over de  arme

Lazarus en rijke man niet het geval.

De rijke man en arme Lazarus

In dit stuk wordt getoond dat er direct na de dood een scheiding zou

vallen, waarbij de één naar de hemel zou gaan, die het hier op aarde
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arm en moeilijk heeft gehad, en de ander naar de hel zou gaan, die het

op aarde weelderig en makkelijk heeft gehad.

De voorstelling in dit stuk is regelrecht rabbijns, een niet-Oud-

Testamentische voorstelling van het dodenrijk. Ook hier is geen

zielenslaap, want men laat Abraham met de rijke man over en weer

praten. Zielenslaap komt in het N.T. ook niet voor, want in Openb.6:9-

11 staat dat zielen nog kunnen bidden, zingen en overkleed worden.

De Rabbijnen dachten aan zulk een zielentoestanden zoals beschreven

in dit stuk van de arme Lazarus en rijke man, en aan een soort

kruislingse vergelding in het hiernamaals. Het is ook niet in te denken

dat Jezus dit stuk zou uitgesproken hebben, daar in dit stuk spiritische

seances worden opgevoerd, gelijk

als bij Saul en de waarzegster te

Endor, waar men Samuel liet

opkomen. 1 Sam.28:11-19.

Abraham zou hebben gezegd dat zij,

de broeders van de rijke man, Mozes

en de profeten hadden, d.w.z. zij

hadden in feite alle informatie over

wat na de dood en in het graf is.

Welnu, dan gaan ook wij in Mozes

en de profeten eens zoeken naar

deze zaken. Wat leren zij ons over

de SHEOOL  (Hebreeuws) en

HADES (Grieks)?

In 1 Cor.15:55 en Openb. 20:13

lezen wij dat de dood en de hel hun

doden gaven, dus is de HADES en de SHEOOL een algemene

verblijfplaats van alle doden! Ps.16:10 en Hand. 2:27.

Sheool komt 65x in het O.T. voor, waarvan de SV het 33x door hel, en

32x door graf heeft vertaald.

De sheool ontvangt de gehele mens, de totale levende ziel, en ligt in de

aarde, ja is de aarde, en omvat alle begraafplaatsen, Num.16:30,33;

Jes.5:14:9-20; Ez. 31:15-18, 32:18-32.

Ook Jona daalde af in de sheool, Jona 2:2, dus was hij dood, daar alleen

de doden in de sheool kunnen afdalen. Job 14:12-15. In de sheool is

geen kennis en wetenschap, Ps.146:4, 31:18.
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Dit is dan hetgeen Mozes en de profeten ons hebben te zeggen over de

sheool. Moeten wij deze informatie overboord werpen en ons gaan

houden aan de Rabbijnse zienswijze, zoals verwoord in het stuk over

Lazarus en de rijke man? Lazarus en de rijke man hebben in dit stuk

wél kennis en bewustzijn, in tegenstelling tot al degenen die in de

sheool zijn zoals Mozes en de profeten die afbeelden.

Het doel van dit stuk over Lazarus en de rijke man moet zijn om de

Farizeën vanwege hun geldgierigheid een lesje te geven. En zo wordt

dan hier aan doden zinnebeeldig  een bedrijvigheid of activiteit

toegeschreven, die zij in wezen niet kunnen hebben, net als in

Jer.31:15-17 en Matth.2:17-18 waar men Rachel laat wenen over de

kindermoord te Bethlehem, 2000 jaar nadat

zij reeds gestorven was.

Opvallend is ook dat men Lazarus niet in

twee delen deelt, maar dat hij in zijn totaliteit

gedragen werd in de schoot van Abraham, en

ook de rijke man blijft ongedeeld, daar hij

fysieke vermogens toont. Er is hier geen

sprake van hun zielen.

De geest van de mens is dus niet een soort bewustzijnd wezen, maar is

de levensadem, de electrische stroom in de motor die hem in beweging

zet. De geest die tot Elohim terugkeert is de adem  van ons waardoor

wij leven.

Dood en/of schijndood

Er zijn in het verleden opmerkelijke voorvallen geweest van mensen

die, soms tot verschillende keren toe, schijndood zijn geweest. Dan

denk ik o.a. aan James Barry. En ook vandaag de dag komt dat nog een

enkele maal voor, en noemt men dit 'klinisch dood'.

Wat dat precies is, is moeilijk te zeggen. Verliest men slechts tijdelijk

het bewustzijn? Hoe gaat het dan met de hartslag en de bloedsomloop?

Er is met de dood  en met het  leven  dus iets heel wonderlijks aan de

hand. Wij zullen moeten nagaan en onderzoeken wat nu precies met de

dood wordt bedoeld. Welke dood zouden Adam en Eva sterven

wanneer zij ongehoorzaam waren? De natuurlijke? De geestelijke? Of

de altoosdurende? Zie Gen.2:17.
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 Ster van Bethlehem

De natuurlijke dood ...... zat deze niet in de Scheppingsorde, nl. als de

weg der ganse aarde? De gehele natuur sterft, en in het sterven ligt het

herrijzend leven weer opgesloten! Is dood niet meer een proces, van

stervende sterven, een procesmatige afbraak?

Sterfelijkheid en onsterfelijkheid

Er zijn twee aparte werelden uit dezelfde Hand voortgekomen, die

ongelijk zijn en toch een eenheid vormen.

Het is de macrocosmos, de wereld van Elohim, der onsterfelijken en

geesten, en, het is de microcosmos, de biologische wereld van ons

sterfelijke schepselen.

Wij mensen, en de dieren, planten, etc. zijn gebouwd uit de

bouwstoffen van de minerale wereld, waarin het sterfelijke heerst,

waarin de volgorde ligt van .... eerst zaaien, dan ontkiemen en leven,

groeien, bloeien, afbraak en dood, een wederkeren tot de stof waaruit

alles is ontstaan.

De Adam-mens is in die wereld wel de

hoogstbevoorrechte, want hij kreeg zijn

intellectuele zuurstof regelrecht ingeblazen

door de Schepper Zelf. Zo bestond er ook

een nauwe verbinding van het hemelse met

het aardse, van de Geest met de lagere

geesten. De ganse materie en stof is

begeesterd door de Geest, en kan nooit meer

ontgeesterd worden. De duisternis heeft dit

Licht niet kunnen uitblussen, ongedaan

maken. Joh.1. 

De 'ziel' in de minerale wereld was nog dof,

maar ontwikkelde zich hogerop in de flora, tot een 'slaap-bewustzijn' of

plantenleven, en vandaar naar de biologische wereld der dieren, tot een

'schemer-bewustzijn', tot uiteindelijk naar het volle bewustzijn der

mensen.

Toch is de mens geen evolutie-product. De mens heeft de andere drie

bewustzijnsfasen niet doorlopen, maar is direct als de kroon der

schepping geschapen. De mens weet dat hij bestaat, dat hij een taak en

doel heeft hetwelk gerealiseerd moet worden. Zonder geestelijke

krachten zou de mens die taak en dat doel nimmer kunnen realiseren.
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  Dante

De boze lieden legden het er dan ook van stonde af er op aan het kanaal

waardoor de geestelijke krachten de mens toestroomden ... te stoppen!

Als dat lukte zou de mens ...... stervende wegsterven, procesmatig ten

ondergaan, terugzakken naar het dierlijke niveau, en vandaar naar het

planten-niveau en vandaar tot het mineralen-niveau.

Zo lag aan de wieg der mensheid de dood reeds op de loer om de

mensheid op te slokken.

Is de natuurlijke dood het einde?

De doden weten niets met al, en niemand kan ons daarover iets

vertellen, ook zij die ‘opgewekt’ zijn weten daar

niets meer van. In de dood is geen kennis of

bezinning.

De dood schijnt dus het einde van alles te zijn.

Bestaat er dan onsterfelijkheid? Ja, de atomen van

een dode zijn onsterfelijk, en daarin ligt alle

informatie opgeslagen!

Of er leven na de dood is, houdt velen angstvallig

bezig.

Wie zal ons het juiste antwoord kunnen geven?

Kan de natuur en/of de natuurorde ons het juiste

antwoord geven?

Wij mensen willen zo graag een blik in het hiernamaals werpen, en

willen graag een antwoord zien op al onze vragen daarover.

Is er dan helemaal geen antwoord ergens te verkrijgen?

Dat antwoord is er, maar kan niet uit de rede worden bewezen.

De oude Grieken en Egyptenaren zijn daarin niet geslaagd (Cicero,

Socrates, etc.) volgens Seneca.

Dan blijft over dat gewijde boeken een antwoord zouden hebben. En,

de Bijbel heeft inderdaad een antwoord op de vragen over hel,

onsterfelijkheid, hemel, opstanding, etc.

Die antwoorden zijn nogal moeilijk te verteren, daar wij allen

begoocheld zijn door de Grieken, o.a. door Dante's comedie over de

hel. Ik heb drie dikke boeken van Dante over de Hel, de Voorburcht of

het Vagevuur, en het Paradijs. Het is ongeloofwaardig dat zich het

eerste christendom reeds inliet met deze comedie, en dit voor waar

heeft aangenomen. Het latere christendom heeft zich niet kunnen (en
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  Dante’s hel, Bernhard Buffet

ook niet willen) ontdoen van deze comedie, daar de leer der hel Rome

rijk deed worden.

Nuchtere vragen mochten niet worden gesteld. Of de goddelozen

onsterfelijkheid zouden bezitten en zij in de hel altoos moesten

branden, en iets vuurbestendigs zouden hebben meegekregen in hun

ziel en opstandingslichaam, nee, niet naar vragen!

Wanneer wij een oprecht Schriftonderzoek doen naar deze vragen,

mogen wij geen willekeur gebruiken, noch heidense gedachten

invoeren en volgen. Wij moeten ons afvragen of het met de Schrift is

overeen te brengen dat goddelozen voor altoos zouden moeten creperen

op een waanzinnige wijze in een folterende vuurpoel? En dat anderen,

zonder iets beter dan de andere goddelozen te zijn, daaraan geen deel

behoeven te hebben doordat zijn uitgekozen werden tot de hemel, alsof

er willekeur zou bestaan in

de Schepper.

Bezit enig schepsel wel

onsterfelijkheid? Heeft de

mens een onsterfelijke ziel

in zich? Je zou het bijna

gaan geloven, doordat de

meerderheid der theologen

ons dat voorhouden. De

Schrift leert het ons anders!

In het O.T. komt het woord onsterfelijkheid  niet voor. Wanneer in

Gen.3:4 staat: Gij en zult den dood niet en sterven, ..... is dat een leugen

van de satan, een verleiding van Nachash. De Schrift spreekt niet over

onsterfelijke schepselen of zielen. Alleen de Schepper bezit

onsterfelijkheid, 1 Tim.6:16.

Apharthartos = onverderfelijk. Aphar = stof, materie.  Dus een

onvergankelijke onvernietigbare stof.

Rom.1:23; 1 Cor. 9:25, 15:52; 1 Tim.1:17; 1 Petr.1:4,23, 3:14.

Onsterfelijk = ATHANASIA, zoals in 1 Cor.15:53,54.

Een mens heeft geen enkel aangeboren of ontvangen onsterfelijk

bestanddeel! Ook de geest of ziel, de ingeblazen adem des levens niet.

Die adem is nodig om het lichamelijk orgaan op gang te houden, en zo

werd Adam tot een levende ziel, een nephesh math, Num.6:6.
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Na de dood keert deze geest of adem weder tot de Gever, Pred.12:7.

En is die adem onsterfelijk? Nee, dat is een spreekwoordelijk iets, dat

wij al het onze hem teruggeven.

Adem en geest zijn identiek, Job 34:14,15. Niemand gelooft dat onze

adem onsterfelijk is; nee, het is onze levensgeest, die niet los van het

lichaam kan functioneren.

De macht der zonde en kracht der verlossing

De schepping van de mens was zeer goed, maar al spoedig werd dat

goede bevuild door het kwade. Er ontstond een tegennatuurlijke

inmenging van drie dingen in het menselijk leven, dat daardoor werd

gespleten:

zonde >>> als het kwaad der ziel

dwaling >>> als het kwaad van de geest

ziekte  >>> als het kwaad van het lichaam

Op alle drie van deze fronten is er heling en verlossing:

Deze verlossing is alzo ..... gezondheid:

1. van de ziel = goedheid, liefde en openheid

2. van de geest = waarheid, oprechtheid en eenvoud

3. van het lichaam = vrijheid, vreugde en kracht

Verlossing gaat door strijd tot overwinning via:

a. de geestelijke wapenrusting voor de ziel en de geest

b. de lichamelijke wapenrusting, o.a. de spijswetten 

De weg tot dit overwinnend leven gaat:

a. niet over het bestrijden van de zonden, maar door er geen aandacht

meer aan te schenken, dán zijn wij pas bevrijd.

b. ons hart geven aan JHWH; wij moeten onze fantasie anders richten,

anders voert onze inbeelding ons weg naar het kwade. het ego-centrum

moet worden verlegd, dan pas zal volkomen overgave volgen. 

Zelfovergave en gehoorzaamheid aan de wetten van de Schepper is de

spil waar alles om draait, niet maar eenmalig, maar steeds weer, steeds

dieper, met een steeds intensievere diepgang, waardoor volkomen

overgave volgt, zowel van het bewuste als onbewuste leven. Dan is er
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de overwinning, alles ten spijt. Als wij tot in het uiterste op de proef

worden gesteld, worden wij geen slachtoffer der omstandigheden, maar

leren juist door die strijd het leven beheersen, en laten ons niet

overheersen.

Die verborgen inwendige kracht om steeds voort te gaan, zelfs bij de

grootste tegenwind, is hét grote levensgeheim. Het is de vuurdoop, en

zonder dat, zouden wij bij de minste tegenwind breken; maar nu, nu

maakt het ons juist elastisch voor de dienst van Zijn Koninkrijk.

Al onze levensvezels moeten onder en voor Zijn wil buigen. Het is de

kracht des Allerhoogste die ons op unieke wijze deelachtig wordt, en,

laat dan de storm maar waaien!

Wij moeten macht verwerven voor de drie voornoemde zaken, over

onze ziel, geest en lichaam. Dat is echter geen driedeling van onze ene

persoon, zoals op platonische wijze veelal geschiedt door de theologen.

Aan de drie kwaden moet de voedingsbodem worden onttrokken:  het

sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, dát is de eindoverwinning.

Ons bloed moet zuiver, ons lichaam moet rein en heilig zijn, en onze

geest onbevlekt. En, dat is niet haalbaar door enkele chemische

tabletten te slikken, noch door tabak, drugs of drank te gebruiken; nee,

wij moeten de leefregels en normen van de Schepper algeheel in acht

nemen. In JHWH zullen wij meer dan overwinnaars zijn.

En ..... het LEVEN overwon!


