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Dit boek is bedoeld om jonge mensen, die aan het begin van hun
levensweg staan, een middel te verstrekken, waardoor ze kunnen
voorkomen te verdwalen in de doolhof, die het leven voor de meeste
mensen is. Dit boek is mede bedoeld voor oudere mensen om hun tot
nadenken te brengen over de levensweg die ze nu bewandelen en die ze
al bewandelt hebben.
Het zal niet makkelijk zijn om de inhoud van dit boek in de praktijk uit te
voeren. Vandaar dat het slechts hen zal dienen die zich bewust zijn van
de hedendaagse problematiek op het gebied van huwelijk en
voortplanting en er aan willen werken om deze problematiek uit de
wereld te helpen. Hopelijk zal het diégene helpen en versterken,
waardoor zij op positieve wijze kunnen deelnemen aan de terugkeer naar
de Bron, naar geluk, naar éénheid, naar harmonie.
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mis zijn met de manier waa
binnen de christelijke kerken
aan de manier van de huwelij
mis. Maar wat?
Schijnbaar vind men de pro
want men gaat gewoon do
generaties lang gaat. Waarom
eens grondig tegen het licht
opgespoord? Waarom doen oo
Op al deze vragen wordt inge
dit boek is dus om de hedend
voortplanting en opvoedi
onderwerpen.

Er zullen in dit boek harde waarheden gezegd worden, men neme dan in
overweging dat zachte geneesheren stinkende wonden maken. En er geen
tijd meer over is voor zachte woorden. De degeneratie van de mensheid,
de verdorvenheid op zedelijk gebied, de tekortkomingen in de
opvoeding, de gevolgen van het loslaten van JHWH en Zijn
natuurwetten, de talloze ongelukkige huwelijken, maken het
noodzakelijk om het mes diep in de levenswond der mensheid te zetten
en de rotte plekken er radicaal uit te snijden.
Dit boek stelt enkele kritische vraagstukken aan de kaak zoals: Waarom
zijn er zoveel ongelukkige huwelijken? Waarom zijn er zoveel
scheidingen? Waarom is er geen éénheid meer in de meeste huwelijken?
Waarom is er zoveel strijd en opstand in de gezinnen? Waarom is de
overgrote meerderheid van de hedendaagse jeugd zo losgeslagen?
Waarom is er zoveel verdeeldheid op allerlei gebied? Waarom leeft een
ieder zo op zichzelf gericht?
50% van de huwelijken in Amerika eindigen in een scheiding. In
Nederland eindigt een derde van de huwelijken in een scheiding. 1 op de
6 Nederlandse kinderen maakt een scheiding van hun ouders mee. Dit
zijn keiharde cijfers waar je niet blij van wordt. Er moet dus iets grondig

1. Hedendaagse huwel
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De tragiek van deze tijd is, dat er veel over liefde wordt geschreven en
gesproken, maar dat men de ware Liefde niet meer kent, omdat men
geheel los is komen te staan van de natuur en al Gods wetten. De natuur
is gebaseerd op evenwicht en waar de liefde niet in balans wordt
gehouden door een even grote wederliefde, daar ontstaat een manco, een
leegte, dat door één of ander moet worden aangevuld, wat ook weer leeg
laat. Dag in dag uit zijn we druk met onze eigen idealen, zodat we geen
innerlijke ruimte over hebben om ons eens in alle rust te bezinnen op de
vraag wat er nu werkelijk van belang is in het leven. Deze levenshouding
heeft als gevolg dat we meer betrokken zijn op onszelf dan op andere
mensen. Dit is de moderne mens die leeft vanuit het ego. En zo is het ook
bij de meeste (zo niet alle) huwelijken vandaag de dag. De meeste
huwelijken falen, doordat twee individuen, elk met een uitgesproken wil,
opvattingen en gewoonten, niet in staat zijn om beider individualiteiten
in een hogere eenheid te doen samensmelten. Men leeft langs elkaar
heen, elk druk met z’n eigen leventje. Het leven is zo ingericht dat er
voor JHWH geen plaats is. Men is druk. Druk met de dingen die van
voorbijgaande aard zijn. Voor JHWH is er geen plaats (JP Paauwe).
Men kan niet bukken voor elkaar. Men kan zich niet meer verplaatsen in
de ander omdat men zo vol is van zichzelf en zo op zich zelf gericht is.
En, o wee, als dat ik moet buigen, als dat ik moet bekennen. Deze relaties
zijn: ego gebaseerde relaties. De basis waaruit ze leven, is hun ego. Deze
weg van het ego maakt eenzaam en vervreemdt ons gaandeweg van God,
van de natuur, van onze echtgenoot en van de andere mensen. Daarom is
de weg van het ego uiteindelijk een doodlopende weg.
In plaats van zich aan de Goddelijke wil = wet te onderwerpen, leeft men
naar zijn eigen lusten, verlangens en begeerten, met het gevolg dat het
egoïsme sterk bloeit in deze tijd en het aardse bestaan in hoofdzaak is
ingesteld op de bevrediging van eigen willen. En daarom is er zoveel
wrijving en strijd onderling in de huwelijken. Zolang de huwelijks
echtgenoten enkel en alleen de ‘eigen wil’ aan de ander tracht op te
leggen, komt er van harmonie niets terecht. Dit heeft weer tot gevolg dat
er een verwijdering optreed in plaats van een groei naar elkaar toe. En
meestal moet de vrouw dan het onderspit delven en ‘wint’ de man. Het
evenwicht tussen de verhoudingen is dan geheel uit balans. In zo’n
huwelijk is geen zelfverloochening of overgave.
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Citaat van prof. dr. A. J. Th. J
"Ik verzeker u, dat ook in d
ongelukkige gezinnen zich op
dat niet zo terstond. Men ver
binnen de deur, en zijn verd
houden. Mijn heer en mevro
scherpste verwijten toevoegd
salon met een innemende gl
met elkaar om - zo lang uw
de vloek soms zo heel netje
dikwerf zulke uitnemende m
alsof ‘t alles in orde is. Maa
menig huis heeft zijn skelet,
met de bloedige sleutel, waar
waarvan Hij het geheim bezi
van hare geheimen. ‘t Is om te

Wie weet er tegenwoordig no
is? Waar zijn de mannen di
vrouw? En waar de vrouwen
de oorzaak van dat er schake
op pagina 62? Waarom gaat z
is er geen éénheid, maar een d
de boze is een liefdeloze dua
disharmonie? Waarom gaan
elkaar? Waarom is er in die
zijn toch ingezegend door een
kort maar zeer krachtig: De gr
En wat is de grondslag van h
van een huwelijk de liefde is.
gaat het zo slecht in de huw
een huwelijk, want dan zo
grondslag zijn. De grondslag
gaat de mens, bij het sluiten
gevoel, dan dat hij zich reken

doe, is dat de wil van
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gebonden, in betrekking tot deze zaak. En hoe verder deze dingen uit
het gezicht raken, niet meer worden gekend, niet meer worden
overdacht, tegengesproken, des te losser wordt de band van het
huwelijk (JP Paauwe). Men meent vandaag de dag dat de grondslag
van het huwelijk de liefde en het gevoel is. Als het maar goed voelt en als
er maar liefde is, dan zit het wel goed. Maar bij elk huwelijk dat
geëindigd is in een scheiding, was er in het begin een goed gevoel, was er
in het begin een ‘zo verliefd zijn’ op de ander. De ander was helemaal
het einde, nooit zou er een ander zijn, nee, die je nu hebt dat was de ware.
Maar hoevelen zijn er niet bij wie het zo in het begin was als hiervoor
omschreven, maar die, na een bepaalde tijd, als de grootste vijanden uit
elkaar gingen?
Laat men de hierboven beschreven grondslag los, dan verdwijnen de
vrede en het geluk in het leven en geven de mensen zichzelf over aan hun
gevoelens en dierlijke driften, met als gevolg een onvolwaardig
nageslacht. Daarom moet u inzien dat deze grondslag bepalend is voor
uw geluk of ongeluk, alsmede voor het geluk of ongeluk van al uw
nakomelingen in verre geslachten.
Begrijpt u nu waarom het zo slecht gaat in de huwelijken? En misschien
ook wel in uw eigen huwelijk? Voordat u een huwelijk aanging, hebt u
zich toen afgevraagd of het ook Gods wil was? Had u de zekerheid dat
het Gods wil was? Had u de zekerheid dat jullie door JHWH
samengevoegd waren? Hadden jullie beiden zich overgegeven aan
JHWH?
In oude cultuurtijden werd het huwelijk en alles wat hiermede
samenhangt, als de meest belangrijke zaak van het leven beschouwd. Het
is immers van de wijze waarop het huwelijk en het geslachtsleven wordt
beleefd, afhankelijk of het menselijk geslacht zuiver en rein zal blijven,
of dat het door degeneratie zal worden aangetast. Het huwelijk is geen
kleinigheid, het is geen spelletje. Het gaat erom elkaar wederkerig te
verheffen tot de oorspronkelijke ondeelbare éénheid, doordat de liefde de
lagere driften te boven gaat en hen heiligt. Het geldt hier een zaak van
diepe ernst omdat uit het huwelijk de samenstelling van een volgende
generatie ontstaat. En van die samenstelling van het op ons volgende
geslacht hangen weer talloze later komende geslachten af. Het huwelijk
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is daarom de meest ingrijp
hem vooral wat zijn na
verantwoording belast maa
nauwelijks bewust is. Er zi
doorsnee mens ooit voor mo
aspecten die ermee samenhan
dat het niet enkel gaat om het
mede om het wel en wee van
een stap, onbewust van alle g
plaats van zich hierop lic
bereiden. Men neemt verker
verlangens te bevredigen. En
een zuiver, sterk en gezond n
iemand zonder na te denken
zou kunnen komen. Men ga
zichzelf af te vragen, of d
(tweelingziel) is. Men meent
zich gedraagt en voordoet zo
jouw zin gedraagt ervaar jij
noemen ze dan liefde. Men m
zoveel overeenkomsten zijn.
hij kan en doet, maar niet om
hun vrouw omdat ze zo goed
wie zij zelf is.
Men meent een gelukkig hu
weelde, genot, welwillendheid
Misschien niet geheel zonder
één lijn kan plaatsen met d
trouwt om zo maar een vrijb
genot. Als u een bedrijf wil
kennis te beschikken. Wie e
een gezin wil stichten (waar
gaat) die doet dat zonder kenn
Men sluit huwelijken uit ze
leven dient in hoofdzaak te
driften, zonder rekening te
werkzaam zijn. Daarom zal h
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ongelukkige toestanden op het huwelijksgebied heersen, noch dat er zo
vele ‘ongelukkige’ kinderen geboren worden. Want immorele en
onverantwoordelijke verbintenissen en verhoudingen werken de
degeneratie van het mensdom in de hand, daarom zien wij het aantal
zieke, zwakke, gebrekkige en misvormde kinderen voortdurend
toenemen. In plaats van hun kinderen bewust voort te brengen en ervoor
te zorgen dat zij volwaardig zijn, wordt de verwekking van nageslacht
aan het toeval overgelaten en weet geen vader of moeder wat er later van
zijn kinderen zal worden. (hier wordt nader op ingegaan in het
hoofdstuk: De seksuele omgang tussen man en vrouw blz.128)
Op de jonge mensen komt het aan. De jeugd moet voor het huwelijk
worden opgevoed. Daarom is het noodzakelijk dezen het besef bij te
brengen dat het huwelijk en seksuele leven volgens geheel andere
normen beleefd dient te worden dan tot heden geschied en als normaal
wordt beschouwd. De jeugd behoort het inzicht te verkrijgen dat het
geslachtsverkeer (naar de maatstaf der kosmische Wet van Harmonie
gerekend) momenteel volstrekt abnormaal wordt beleefd. Doch men is zo
gewend geraakt het abnormale als normaal te beschouwen, dat de
waarheid van vorenstaande slechts langzaam of in het geheel niet vermag
door te dringen. De jeugd behoort daarom beter voorgelicht en
voorgegaan te worden zodat zij niet voort gaan met het in stand houden
van de zonde der vaderen. De jeugd moet geleerd worden dat de wortel
van alle kwaad, gelegen is in het overtreden van de natuurwetten. De
jeugd moet geleerd worden dat elk tweetal zich harmonisch of
disharmonisch tot elkaar kan verhouden en dat er, afhankelijk van de
verhouding waarin het mannelijke in het vrouwelijke inwerkt, volmaakte
of onvolmaakte dus mismaakte kinderen worden voortgebracht.
De jeugd moet geleerd worden dat, evenals in de muziek, de verhouding
van twee personen (tonen) ten opzichte van elkaar zich kunnen
verhouden in harmonie of disharmonie.
Momenteel worden de jeugd op het leven losgelaten, waardoor zij menen
zichzelf volledig te mogen uitleven. We zien de jeugd als een hollend
paard door het leven draven en verblind alle richtingwijzers voorbij
vliegen die de weg aangeven naar regeneratie, gezondheid en geluk. Als
dollen en uitzinnigen zoeken zij naar genot en begeerte, niet wetend dat
het de ziel besmeurt, het lichaam schaadt en de geest verdooft. Niet
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wetend dat ook het mateloos
wetend dat van dit genieten o
stompzinnige geesten er de g
door de media industrie die e
mens wakker te maken en te
slaat: wie niet seksueel leeft,
te kunnen gaan. Zij meent dat
uitleven, het hoogste levensge
misleidende aard der hartsto
waardoor zij immer zelf de v
gelijk aan een blikseminslag
iedere gelijkwaardigheid en li
En zo gaat het gemeenschap
steeds verder achteruit. Het h
Met gevolg dat de heilighei
ouders steeds meer vervaagt
zijn weer in de zelfde dagen
weer vervuld met verdorv
degeneratie, dus de aarde was
te midden van een krom en v
Alleen Noach zelf was nog
wandelende met God, levend
raszuiver, in overeenstemmin
dag worden de Goddelijke
breiden de horden der mensen
mensen dat Satan op deze we

13

14

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst

G e z in

M an

V ro u w

JH W H

eerste de beste bandeloze zwerver en zijn hoogst verontwaardigd
wanneer de gevolgen van dit bandeloze en goddeloze leven ons treffen.
In vele huwelijken is liefde in feite een woord voor zinnenlust, animale
drift of passie die er opgericht is om de wereld bevolkt te houden. Op
deze basis kan geen enkel huwelijk standhouden en is daarom een
zwakke, wankele basis. Maar is de basis van het huwelijk de grondslag,
zoals hiervoor door JP Paauwe omschreven, dan is dat een vaste,
onwankelbare basis waarop men bouwen kan, waarop men een gezin
bouwen kan. Waarop men leven kan in harmonie, vrede, blijdschap en
rust. De balans is dan volledig in evenwicht. Het juiste evenwicht is alles
bepalend in het leven en in het huwelijk. De balans berust dan op een
vast, onbeweeglijk en onveranderlijk punt (JHWH). Zoals een huis een
fundament nodig heeft om op te rusten, zo moet een huwelijk op een
eeuwige grondslag zijn gebouwd. Dus zorg dat je beiden een goede basis
(grondslag) krijgt, waarop je een huwelijk begint.
Als de mens haar/zijn wil aan God overgeeft, wordt het mannelijke en
vrouwelijke weer in de juiste goddelijke orde gevormd: in ware
gelijkheid, het ware evenwicht (Jakob Boehme).
Wij zien dat het op zedelijk gebied voortdurend bergafwaarts gaat. De
seksualiteit, van oorsprong een noodzakelijke levensvoorwaarde
geworteld in de natuur en ten doel hebbend gezonde sterke lichamen
voort te brengen, wordt (doordat men van de natuur afweek) tot zinloos
genot verlaagd. Men heeft geen controle meer over zichzelf, geen zelf
discipline. Zelf-beheersing, orde, tucht en plicht zijn begrippen, waaraan
weinig mensen zich gelegen laten liggen. Seksualiteit is op zichzelf goed
noch slecht. Maar de wijze waarop zij wordt aangewend, bestempelt haar
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tot iets verheffends of iets
alléén het verwekken van kin
voor de mens als uitdrukk
echtelijke liefde en levensgem
dat seksualiteit niet verkeerd
willekeurige omstandigheden
bedreven mag worden. Er is
zinnelijke, waaruit een lager
allerlei ziekten en misdaad in
er op gericht is dat slechts on
hoger mensentype wordt belic
en een sierraad voor het volk
bij Eva, in het paradijs, dat zi
en zo gemeenschap had met
slang) waaruit een demonis
daarna haar man (Adam) om
wist nu hoe dat moest) waarv
hadden moeten wachten to
gemeenschapsleven en de daa

Wij mensen hebben een b
scheppingskracht die zich uit
man. Deze scheppingskracht
iets heiligs. Een daad tusse
JHWH, waaruit iets nieuws
niet enkel tot bevrediging v
dienst gesteld van de veredeli
zien wij deze daad niet mee
Nee, we zijn afgedaald tot he
daarom een ongekende cha
gevolgen. Men meent een on
Men doet maar wat op goed
maar zonder JHWH er in te
wijsheid te vragen. Wij ont
wijsheid mee om te gaan en
de natuur. Aan deze scheppi
in de natuur. Maar tegenw
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genot verspild en kan dit leiden tot allerlei excessen en gevaarlijke
situaties. Het is daarom noodzakelijk om het opgroeiende geslacht deze
wetten bij te brengen zodat allerlei degeneratie verschijnselen zoals
kanker, tbc, reuma, hart en vaatziekten ADHD, psychopathie en allerlei
gedragsstoornissen enz., kunnen voorkomen worden. Laten we een eind
maken aan de dwaze gedachten als zouden deze ziekten tot de ‘normale’
dingen van het leven behoren. Dit is absoluut niet waar. De lichamen
van het huidige mensengeslacht zijn in de loop der tijden verzwakt en
vervallen. God heeft nooit ziekte, lijden, of kwalen geschapen; ze zijn de
schepping van de mens. Ze zijn ontstaan omdat hij de wetten, waaronder
hij leeft, schond. Maar we zijn hieraan zó gewend geraakt, dat we deze
toestand langzamerhand als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen
(Ralph Waldo Trine). Ziekten en gebreken zijn dikwijls gevolgen van het
seksuele verkeer tussen mannen en vrouwen, die van nature niet
harmonisch op elkaar zijn afgestemd en zich niet gehouden hebben aan al
de Goddelijke wetten waardoor onvolwaardige kinderen voort gebracht
werden.
Degeneratie van het menselijk ras is een natuurlijk gevolg van het feit,
dat mannen en vrouwen gemeenschap met elkaar hebben, zonder acht te
slaan op de wetten, waaraan dit gemeenschapsverkeer van nature is
onderworpen. Zolang wij deze wetten overtreden, handelen wij als een
dwaas, die meent het met het leven wel op een akkoordje te kunnen
gooien. Wij zijn dan als een kind dat zich in een fabriek bevindt met
allerlei draaiende machines en in zijn onnozelheid aan knoppen en
hendels begint te draaien, zonder de gevolgen te weten. Evenzo handelen
wij mensen als we onbewust en wetteloos de seksualiteit beleven en in
onze onnozelheid kinderen in het leven roepen, waarvan wij niet weten
of ze gezond en welgeschapen ter wereld zullen komen. Wij leggen alzo
door onze onverantwoordelijke levenshouding een enorme schuldenlast
op het nageslacht. Met welk doel gaat u een huwelijk aan? Is het uw doel
om regeneratie nageslacht te scheppen?
Ouderen noch jongeren leven overeenkomstig de wetten die door JHWH
in de natuur en het leven zijn neergelegd. Door deze wetten te overtreden
brengt men zelf wanorde en het ongeluk in zijn bestaan. Men zondigt
tegen het leven als men ingaat tegen de voorschriften der natuur, waarin
alle leven verankerd is. Zondigen is afbreken. Zondigen wil zeggen:
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Onverschillig staan tegenove
maken van het vermogen der
om ze te leren kennen en t
Gelijk de dieren onze drif
overeenkomstig de natuur va
ontoelaatbaar, omdat hij krac
beheersen. Vandaar dat het m
degenereert en in steeds
(lichamelijk, psychisch en g
Bijbel beschreven als: “De z
kinderen, tot in het derde en v
u dagelijks om u heen zien.

Wij hebben JHWH verbanne
meer met Hem. Een partner k
aan trouwen toe zijn? Dat b
willen? Dat regelen we zelf w
maar aan de boze. De boze i
huwelijken en in de gezin
overduidelijk om ons heen.
tegen de vrouw, en de kinder
veracht den vader, de do
schoondochter tegen haar sc
huisgenoten (Micha 7:6). W
beschaving wordt door een jo
gaan ieder hun weg. Daarom
een mens zich in het huweli
maatschappij zowel als de
verkeerd gesloten huwelijke
Sterneder). En dat is wat de b
iedereen leeft naar zijn/haar e
een keer proberen.

Zorg dat uw begin van het hu
rust, dan gaat het altijd goed.
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2. Vereniging.
Om twee losse stukken materiaal aan elkaar te maken heb je lijm,
schroeven, soldeertin of een lasapparaat nodig (afhankelijk van het soort
materiaal). Zonder die verbindingsmaterialen blijft het materiaal los van
elkaar, is er geen hechting, geen samensmelting, geen verbinding, ook al
leg je ze op elkaar of dicht tegen elkaar aan, het blijft los zitten. Als je
twee stukken ijzer boven het vuur houd zullen ze nooit samensmelten. Ze
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moeten diep in het vuur geleg
kunnen ze samensmelten.
Zo is het ook met het huwelij
aan elkaar te verbinden heb je
onlosmakelijk met elkaar ve
man met elkaar verbinden? E
kan alléén JHWH het beste.
worden met je oorspronkelijk
onverbrekelijke en onverwoes
driehoeksverbinding te make
vast huwelijksverbond te ku
zinvolle en waardevolle zege
man in de diepste diepte br
samensmelten. Wanneer twee
dan vinden ze elkander in ‘t
ergens tussen de oppervlakte
maar half, dat wil zeggen: in
daar vinden ze elkander. E
Allerdiepste. En dus de Alle
man zijn als twee vuren. Als
niet zo, dan verteren zij elkaa
Twee materialen samenvoege
kost ook energie. En welke
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Daarom wil en moet JHWH erbij zijn, anders kan er geen
samensmelting, geen vaste verbinding, geen verbond, geen éénheid
ontstaan, ook al leef je nog zo dicht bij elkaar. Kijk maar om u heen hoe
los de huwelijken zitten of hoe gemakkelijk men weer van elkaar af gaat.
De innigste samensmelting, de diepste éénwording, de hoogste vorm van
geluk die het huwelijk kan geven, bereik je alléén als JHWH erbij is, als
Hij de samenvoeger is, als Hij de ‘lijm, schroef, tin of lasdraad’ is.
Waarom wil JHWH erbij zijn? Omdat Hijzelf de Schepper, Bedenker en
Insteller is van het huwelijk. Hier hebben we dus weer de grondslag van
het huwelijk: de wille Gods!
Zorg er dan voor dat Hij erbij is in jou leven, dat Hij een deel uit maakt
van jou leven, dat je leeft uit Hem, tot Hem en door Hem. Zorg ervoor
dat je in overgave, zelfverloochening en gehoorzaamheid leeft naar Zijn
wil en wetten. Wacht en vertrouw op de Goddelijke Kracht dat die je zal
samenvoegen met je oorspronkelijke wederhelft, met je tweelingziel.
Twee mensen kunnen van elkaar houden en voor elkaar zorgen, maar wat
zou twee vergankelijke wezens voor eeuwig kunnen binden zonder de
Goddelijke Kracht? Zorg ervoor dat Hij de samenvoeger is, dat Hij de
verbinding is van jou met een man of van jou met een vrouw. Ga samen
een verbond met JHWH aan, dan wil en zal Hij het zegenen en jullie
maken tot een rotsvaste éénheid gegrond op JHWH.
Er is geen vereniging buiten JHWH. Al is er nog zoveel overeenstemming
wat karakter, aanleg enz. betreft, buiten JHWH zijn de mensen in de
grond gescheiden (JP Paauwe).
Vereniging (ver-één-iging) is iets samenvoegen tot één, iets wat
gescheiden is weer verenen. Iets wat oorspronkelijk bij elkaar hoort, weer
verenen. Zonder JHWH kan er geen sprake van een echte vereniging
zijn, geen echte éénheid, maar zal er altijd nog ergens een scheiding zijn.
Dan mis je een liefdeskoord. Ja, het belangrijkste liefdeskoord. Zonder
JHWH heb je niks, alleen maar schijn. Dus de vereniging kan niet zonder
JHWH. Kijk maar naar het schema op bladzijde 62. Dat is ook de rede
waarom de meeste huwelijken geen echte éénheid zijn: de vereniging
was zonder JHWH, het huwelijk was een samenvoegen van twee mensen
zonder JHWH en er heeft nooit een echte vereniging plaats gevonden. De
mens zelf had zich samengevoegd met die andere. De mens zelf had die
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karakter, foto, hobby’s, werk, leeftijd enz. bekend maakt. En dan zoeken
zij iemand voor je uit die wel bij je past of je zoekt zelf iemand die je wel
lijkt, alsof het een veemarkt is waar je een koe uitzoekt om mee te gaan
fokken.
Maar het is alles buiten JHWH om. Het is de dwaasheid ten top omdat er
drie keer in het huwelijkformulier gezegd wordt dat God met Zijn hand
de man en vrouw samenvoegt. Dan heb je toch geen bemiddeling nodig
van mensen? En daarom is heel het dating gebeuren niet van JHWH,
maar van de boze. Het is een misleiden van elkaar, door woorden van
liefde te spreken en dingen van liefde te doen, terwijl de liefde zelf
ontbreekt. Het is een afgaan op de foto, op het profiel. Maar wat zegt de
spreuken dichter? De bevalligheid is bedrog, en de schoonheid ijdelheid
(Spr. 31:30). De mens kijkt uiterlijk, maar JHWH regelrecht in het hart.
Het uiterlijk gaat voorbij, het innerlijke blijft. Het is een afgaan op het
gevoel, en het gevoel kan zeer bedrieglijk zijn, het gevoel is een
zandgrond. Liefde heeft niks met het gevoel of het verstand te maken,
nee, Liefde is een harte zaak. Liefhebben kun je alléén vanuit je hart. Je
kunt niet liefhebben met je verstand. Want het verstand wil controle, wil
zijn lot bepalen, wil alles van te voren weten, wil overtuigd zijn van de
mogelijkheden en waarschijnlijkheden. Liefde vraagt maar één ding van
ons. Ze vraagt ons: los te laten. Al de controle, alles zelf willen weten en
bepalen (dit komt vanuit ons ego), dat alles loslaten. Liefde vraagt ons
vertrouwen te hebben. Zolang er nog iets is waaraan we ons
vastklampen, kun je niet lief hebben. Liefde en controle kunnen niet
samengaan. Dit loslaten is voor het ego heel eng, omdat we bang zijn te
verliezen wat ons dierbaar is. Maar de ander durven los te laten, dat is
een teken van wáre liefde die gebaseerd is op onvoorwaardelijkheid. Pas
als liefde een hartenzaak is, waar vrouw en man elkaar geheel vrijlaten,
kun je spreken van een vereniging. Een kenmerk van liefde is; dat ze
staat naar vereniging.
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liefde brengt geen groei met zich mee, er is slechts het streven naar
vervulling van een tijdelijk verlangen. Net zoals je een paar uur nadat je
gegeten hebt weer honger krijgt, zul je, wanneer liefde aan voorwaarden
gebonden is, voortdurend behoefte hebben aan zekerheid, aandacht en
bevestiging. Een kind kan nog onvoorwaardelijk liefhebben. Een kind
vraagt niet wat jou geloof of opvattingen zijn. Kijkt niet hoe of jou
uiterlijk is of wat voor kleren je aan hebt. Een kind accepteert je zoals je
bent. Onvoorwaardelijke liefde is daarom de grondslag voor menselijke
groei en een harmonische samenleving. Zij is alles omvattend, ze stroomt
over en raakt niet alleen aan je directe behoeften maar aan je gehele ik.
Voorwaardelijke liefde deelt je leven op in stukjes, onvoorwaardelijke
liefde is geïntegreerd in alle delen van je bestaan. Het idee dat liefde
kapot kan gaan is ook gebaseerd op de gedachte dat liefde verbonden is
aan voorwaarden. Het gaat ervan uit dat liefde onder bepaalde
voorwaarden kan verdwijnen. Maar bij wáre liefde bestaan er geen
voorwaarden waaronder liefde zou kunnen verdwijnen. Deze liefde roest
niet, kan niet roesten. Liefde die overgaat, is/was geen liefde. Ware liefde
is dus altijd eeuwige liefde omdat ware liefde een zielsliefde is. En een
zielsliefde is een liefde die over tijd heengaat, die altijd blijft. Het is
eeuwige liefde. En deze liefde ligt niet enkel in uiterlijkheden noch in
seksuele belevingen. Want wáre liefde, de meest Goddelijke van alle
aandoeningen die een mens heeft, heeft vele vormen en seksuele
aantrekking is daarvan de minste, het laagste deel van die Goddelijke
hartstocht. Er bestaat een hogere vorm van liefde, die langer duurt en
meer volmaakt is, waarin het eigen ‘ik’ maar een kleine rol speelt. Het is
de Liefde die uit God geboren is.
Liefde is oneindig en als zodanig oneindig deelbaar zonder dat het
minder wordt. Aandacht, zorg, geld, levensruimte, tijd.... je kan ze
allemaal delen, maar als je ze deelt, verdeel je ze en wordt het minder.
Maar liefde niet! Liefde is een onuitputtelijke Goddelijk bron. Liefde kun
je voor iedereen voelen, zonder dat dit voor één van hen afneemt. Dat is
de werkelijke schoonheid van liefde. Liefde is een Goddelijk geschenk,
bedoelt om te geven aan onszelf en iedereen die ons dierbaar is, zonder
dat het ooit op raakt. Oftewel: het is de kruik van liefde die nooit leeg
raakt. Deze ware liefde heeft één wens in zich. En die wens is altijd

24

Het regeneratie liefd

vereniging met het voorwerp
verlangt zich te uiten, de ove
als de dood. Ja vele wateren
liefde, niet kunnen uitblussen
liefde. Deze liefde vergist z
handelen is niet alléén met h
ganse wezen. Dit is geen lief
Deze liefde laat tegenstell
verdeeldheid en er ontstaat e
zegt nooit: “nu is het genoe
stromende rivier. Het is er in
liefde wil elk ogenblik laten
alles bemint.
Echte liefde maakt scherpzie
Je ziet, je voelt, je proeft de
echt is. Dat merk je in je har
zet het in vuur en vlam voor
voor altijd. En het hart is nie
spiegelen in de ander. Het h
(hiervoor is wel een bepaald
tweeling ziel weerkaatst de li
de ander. Vaak stelt men zich
mee brengt die nu nog
tweelingziel kan alleen ma
terugkaatsen. En vanuit de di
diep geworteld en wankelt ni
in zichzelf. Ze weet zonde
tweelingziel is, of niet. Het lu
weg te halen. Ook niet om
onmogelijk. Deze liefde ziet d
Een hart dat kan ophouden
liefhebben gaat altijd door, ne
lief heeft, is geen liefde. En
ogenblik liefhebben. Deze lie
niet dwingen. Man en vrouw

25

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst

van elkaar te gaan houden en zo verandering in hun ongelukkig huwelijk
te brengen maar het is alles vruchteloos.
Bij die ware liefde draait het alles om die andere persoon die een deel is
van jezelf. De hoofdzaak is: die andere. De vrouw wordt het hoofdthema
van de man en andersom. Ze staan beiden volledig open voor elkaar en
de wederzijdse liefde is het hoofdthema. Beide personen streven naar
deelneming aan het ganse wezen van de ander. Ze willen niet zichzelf
blijven maar een deel uit gaan maken van het totale wezen van de ander
(zelfovergave en zelfverloochening). Dus niet alléén deelnemen aan
zijn/haar leven en gedachten, maar deelnemen aan zijn/haar ganse wezen.
Als het ware in zijn/haar huid willen kruipen. Je leeft dan in de ander en
in jezelf. Vele mannen voelen zich aangesproken door één aspect van de
vrouw, bijv. haar waardevolle persoonlijkheid of haar aantrekkelijk
lichaam. Daarbij is dan niet de gehele mens betrokken. Andersom zijn er
vele vrouwen die zich aangesproken voelen tot één aspect van de man,
bijv. zijn daadkracht, zelfverzekerdheid of zijn breed, krachtig lichaam.
Dit zijn schijnliefdes, omdat niet het ganse wezen van de ander erbij
betrokken is. Bij ware liefde zijn vrouw en man als het ware twee heldere
vlammen die ooit afzonderlijk branden. Die twee vlammen lossen nu op
in één brandend licht, één liefde, één hart, één eeuwigdurende omhelzing.
Het is een soort van alchemistisch proces. Bij onechte liefde maken
vrouw en man wel deel uit van elkaars leven, maar blijven elk hun eigen
leven leiden, waardoor er botsingen, onbegrip en scheidingen kunnen
ontstaan, zoals we vandaag de dag veelvuldig om ons heen zien
gebeuren. Het hoofdthema bij zulke relaties is de gemeenschap. De
gemeenschap vanuit je zelfbegeerte en zelfbevrediging, dus gemeenschap
hebben voor jezelf. Maar zo niet bij ware liefde. Daar wordt de ander het
hoofdthema en de gemeenschap ondergeschikt. Ware liefde leidt tot
kuisheid, tot een zedelijk rein geslachtsleven tussen de vrouw en de man.
Dierlijke driften en hartstochten zijn hierbij uitgesloten. Echte liefde uit
zich niet in egoïstisch uitleven van eigen gevoelens, maar in
verantwoordelijkheden ten opzichte van de ander. Zie hier dus het
verschil tussen echte liefde en onechte liefde.
Waarachtige liefde doet het eigen ik vergeten, en toch stroomt de liefde
juist vanuit dat ik. Waarachtige liefde is er op het fundament van de
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gevoegd? Soorten dienen gescheiden te blijven van elkaar, want
vermenging is het einde van de soort. Dit geldt zowel voor mensen als
voor beesten en planten zie Lev. 19:19. U zult in de natuur nooit geen
kruising zien tussen een koolmees en een mus, tussen een kraai en een
duif, tussen een appelboom en een perenboom alhoewel deze soorten
daar wel de gelegenheid toe hebben. Maar het is hun inwendige natuur
die hen leert alléén met hetzelfde ras zich voort te planten.
Het is verstandig om de samenvoeging met een echtgenoot aan JHWH
over te laten. Dus niet dat je zelf een echtgenoot kiest maar dat je wacht
totdat JHWH jou zal samenvoegen, zodat je regeneratie kinderen voort
kunt brengen. En JHWH heeft vele wegen en mogelijkheden om jou
samen te voegen met je tweelingziel. Voor ons kan het soms een
onmogelijke zaak schijnen te zijn, maar zou iets voor Hem te wonderlijk
zijn? Zelfs de grootste onmogelijkste onmogelijkheid kan Hij tot een
mogelijkheid maken. Zelfs het aller raadselachtigste raadsel vermag Hij
op te lossen. Zelfs in de aller wanhopigste wanhoop kan Hij uitkomst
geven. Wat JHWH samenvoegt, dat is goed, en daar zal nimmermeer een
scheiding optreden. Deze vereniging maakt voor altijd een eind aan de
eenzaamheid. Dus, HOUD MOED! Weet dat Hij onze last mee helpt
dragen, zo wij het maar in Zijn handen leggen.
De echtgenoot die JHWH jou zal geven, zal zich ook bewust zijn van het
Hogere, van JHWH, van liefde. Die echtgenoot zal in zijn/haar leven ook
eerst een weg bewandeld hebben van geestelijke groei en
bewustwording. (hier wordt nader op ingegaan in het hoofdstuk:
Zelfkennis en Godskennis blz. 92) Die echtgenoot zal ook het materiële,
en het lagere zelf niveau ontstegen zijn en haar/zijn hart geopend hebben
voor JHWH, zodat jullie beiden kunnen gaan leven in het Hogere, in de
liefde. En dan kunnen twee zielen en geesten samensmelten tot één.
Twee zielen, éne gedachte. Dan is er een voortdurende wederzijdse
toepassing van geest aan geest, van wil aan wil, van wezen aan wezen
door voortdurende wederzijdse zelfovergave. Dan pas is er groei en leven
tot eer van JHWH. Dan pas zijn er liefdeskoorden waardoor men met
elkaar verbonden is en ontstaat er een driedelige harmonie. En een
drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken (Pred. 4:12). Dan is er
een drie-heid die samensmelt tot een éénheid. En dat is de werkelijke
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stap te doen in haar leven? Nee, Rebekka had geloof, had een vast
vertrouwen dat JHWH alles zou leiden en goed zou maken. Ze twijfelde
niet, hoefde geen bedenktijd. Ze was volkomen gewillig en kon zich in
volkomen vertrouwen overgeven aan JHWH’s leiding (net zoals Ruth
zich vast kleefde aan haar schoonmoeder met de onberouwelijke vaste
keuze in het hart: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God). En
doordat JHWH hen samengevoegd had wisten ze beiden met zekerheid
dat de grondslag voor hun huwelijk goed was. Dat het Gods wil was dat
ze samen verder zouden leven als man en vrouw. En dat dus alles goed
zou komen. Dat er liefde en éénheid zou komen en blijven totdat de dood
een scheiding zal maken.
Tegenwoordig moet er voor het huwelijk al over allerlei zaken gepraat
worden en een overeenstemmen bereikt worden, want anders zou het
nooit goed kunnen komen. Maar het is alles buiten JHWH om. Want als
JHWH iets samenvoegt hoeft er geen angst te zijn of je wel bij de ander
past, of je wel met de ander zou kunnen samen leven onder één dak. Dan
is er geen angst voor echtbreuk of overspel. Nee, want JHWH voegt
alléén maar tweelingzielen samen die Hij zelf alzo geschapen heeft. Als
de grondslag goed is, dan is er een band tussen JHWH, vrouw en man die
zo zeker is, zo vol vertrouwen, zo innig, zo diep, zodat alle angst en
wantrouwen voorgoed weggedreven wordt en dan is er leven. Echt
gelukkig samenleven. Een vol leven, een liefdevol leven.
Wanneer ben je getrouwd? Als je gemeenschap met elkaar hebt gehad en
een verbond met elkaar gesloten hebt. Lees maar weer het voorbeeld van
Izaak en Rebekka. Tegenwoordig moet je eerst naar het gemeentehuis en
moet het aanstaande echtpaar ingezegend worden door een geestelijke.
Maar waar lees je zoiets in de Bijbel? Waar lees je iets over verkering?
Of over verloving?
Ik zal niet beweren dat er uit een huwelijk wat buiten JHWH om gesloten
is, geen éénheid zou kunnen groeien, maar dat is wel een zeldzaamheid.
Dan zouden beiden ‘toevallig’ elkaars oorspronkelijke wederhelft moeten
zijn. Dan zouden vrouw en man beide persoonlijk zichzelf moeten
verliezen aan JHWH en aan de ander. Dan zouden beiden zich, in de
vernedering het lagere ‘ik’ niveau moeten ontstijgen, moeten terugkeren
tot het Hogere, tot JHWH. En dat is een zeer grote stap als er al jarenlang
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3. Samenwerken.
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Wat is een goed voorbeeld voor een goede samenwerking in een
huwelijk? Kijk naar de natuur. Als er twee paarden voor een kar of een
ploeg staan, moeten ze samenwerken, samenlopen. En zich laten
besturen, in gehoorzaamheid, door de koetsier. De paarden zitten vast
gebonden aan de kar en door de kar zijn ze met elkaar verbonden, zijn ze
één. Ze hebben elk hun eigen wil maar zo gauw als ze allebei verbonden
zijn aan de kar, kunnen er niet meer twee willen zijn. Dan moeten ze
allebei hun eigen wil verloochenen en die twee willen laten

samensmelten tot één wil, tot liefde, in gehoorzaamheid aan de bevelen
van de koetsier, die door middel van de leidsels en bevelen zijn wil
bekend maakt. Wil de koetsier naar links, dan moeten de paarden allebei
naar links. Het is onmogelijk dat het ene paard naar links gaat en het
andere naar rechts. Wil de koetsier hardrijden, dan moeten de paarden
allebei hard lopen. Is er één paard dat zijn wil niet verloochent en
zichzelf niet overgeeft maar eigenwijs zijn eigen wil doordrukt, dan krijg
je een strijd, chaos, opstand, steigeren, kortom: ongelukken. Dan moet de
koetsier optreden met zijn zweep en het paard kastijden zodat het leert te
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gehoorzamen, leert zichzelf te
Zijn er twee paarden die hun
aan de bevelen van de koe
treden met zijn zweep en ze b
verzoenen met de wil van de
hun eigen keuze is), valt er n
ze maar weg doen, ze verkope

Wil er vrede en harmoni
samensmelten met elkaar en
paarden gelukkig en is de koe
De paarden moeten rekening
haast niet meer kan lopen, da
houden en zijn snelheid aanp
moment in elkaar zakken en
samenwerken, niet dat er één
op. Samen op weg, samen in l
Zo ook moet de koetsier s
paarden. Als hij merkt dat er
bij kan houden, dan moet d
paarden de weg wijzen die h
lopen, maar zal ze moeten l
koetsier hen zal leiden op e
veilige warme stal zal brenge
vertrouwen blindelings op de
dat de koetsier hen billijk zal
onmogelijk is. Ze vertrouwen
met hun zwakke lichamen, m
Hun beide levens zijn in de
overgegeven aan de koetsier.
Het is een constant in de gate
elkaar en naar de koetsier, a
een constant aanvoelen en op
één, dan lijdt de andere mede
medeleven, het mededenken.
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Maar voordat de koetsier twee paarden voor de kar spant, kijkt hij eerst
welke er bij elkaar passen, welke twee er goed kunnen samenwerken,
welke twee een mooi spannetje vormen, welke twee karakters
overeenkomst hebben, welke twee zich aan hem overgegeven hebben en
zo op hem vertrouwen, op welke twee hij kan bouwen, welke twee er niet
bang zijn voor elkaar. Kortom: welke twee er een éénheid kunnen
vormen samen met hem. De koetsier bepaalt zelf de keuze. Hij zet niet
maar zo twee willekeurige paarden voor de kar, nee, hij overdenkt zijn
keuze goed.
De leidsels waarmee de paarden aan elkaar verbonden zitten kun je zien
als liefdeskoorden. En dan krijg je het volgende schema:

K o e t sie r

L i ef d e
G e h o o rz a am h ei d
O ve rg a v e
V e re n ig in g
Lust
G ro e i
G e n e ge n h e id
L e id s el s
( lie fd e ko o r de n )

P a a rd

P a ar d

Als u
n u
d i t
stukj
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e over samenwerken nog een
in plaats van koetsier: J
in plaats van twee
familieleden.
in plaats van de kar: he
in plaats van de leidsel
dan het verband? Ziet u de o
De overgave en samenwerkin
het kwartje?
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4. Wachten totdat JHWH een echtgenoot geeft.
Wacht op JHWH, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op
JHWH (Ps. 27:14).
Het is van den beginne Gods wil geweest dat Hij vrouw en man zou
samenvoegen op Zijn tijd en op Zijn wijze. Dat Hij de twee helften (de
tweelingzielen) zal samenvoegen die bij elkaar horen en passen. Hij weet
wanneer zij daar allebei aan toe zijn. Daarom moeten wij wachten tot Hij
je samenvoegt, dat je door Hem toegewezen wordt aan een echtgenoot,
net zoals Rebekka aan Izaak toegewezen werd. Daarom, wacht u met uw
geest (Mal 2:15). En dat wachten kan o zo lang duren. Veel langer dan
wij willen, want wij zijn zo ongeduldig, wij willen zo graag een
echtgenoot. Het alléén zijn, dat zijn we zat. De eenzaamheid kan ons zo
dikwijls aanvliegen en tot wanhoop drijven. We hebben al zo vaak
gebeden om een echtgenoot, het lijkt wel of God ons niet hoort. Het lijkt
wel of God Zich verborgen houdt. Verborgen in de gebedsverhoring,
verborgen in de tranen van onze smart, verborgen in onze eenzaamheid,
verborgen in de teleurstelling waaronder wij dreigen te bezwijken,
verborgen in de raadselen van het leven. Wij worden van het wachten zo
moe.
Als het komt aan dragen toe,
ben ik het wachten zo aanstonds moe.
Wat valt het wachten dan hard en bange,
wat duurt dat wachten dan vrees’lijk lange. (J. Groenewegen)
Het wachten is een pijnlijk werk. Het is een zelfverloochende arbeid. Het
vernederd de mens. Het verteert de lust en de krachten. Het is een strijd
tegen vlees en bloed. Het brengt een mens in twijfel, in wanhoop, in
jaloezie, in opstand, in een slecht humeur, in ontevredenheid, in
ondankbaarheid, ja het kan een mens zelfs tot zelfmoord doen brengen.
Maar het wachten is ook zeer nuttig omdat daardoor grote levenslessen
geleerd kunnen worden. Ja, vanouds heeft men het niet gehoord, noch
met oren vernomen, en geen oog heeft het gezien, behalve Gij, o God,
wat Hij doen zal dien, die op Hem wacht (Jes. 64:4).
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Door het wachten leert een m
zijn afhankelijkheid kennen,
die zwakheid telkens genoeg
gaan. Zij gaan van kracht to
vertrouwen zou u sterkte zijn
en hulp alleen van U verwa
84:3).
Wachten is één van de ve
vruchtbare bezigheid, het is e
wie de uitkomst van JHWH
wat verwacht ik, o JHWH, mi
Die gelooft, die zal niet haa
door overhaasting de oorzaak
het ongeluk van hun naaste.
van een stap die ze in hu
gedaan hebben? Hoe vele zij
die zelf een keuze gedaan
voor een echtgenoot e
schromelijk vergist hebben? A
zou ik mij vergissen, als Gi
keuze liet (lied 377). Hoe vel
die later gaan inzien, hoe ze z
een waan bij de neus hebb
nemen, alsmede hoe men de
allerlei kwaliteiten
toegeschreven, die in werke
niet bestonden, maar ver
waren? Zeker, dit klinkt cyn
hard. Maar.... de werkelijkhei
een huwelijksleven van enke
de dag waarop zij elkaar voo
Jozef of Josefien gevonden te
eens gezegd: “Een uur van
jaren schreit.”
Wij menen dat, als we een po
ander wel kennen en dus een
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trouwen. Maar ach, wat een dwaasheid… alles buiten JHWH…alles
zonder de grondslag van het huwelijk... Men kan niet meer wachten.
Vroeger kon men dit nog wel, althans menigmaal werd gezegd:
‘Wachten..., wachten..., wachten..., wachten...’ Men kan niet meer
wachten. Men kan elkaar ook niet meer de raad geven dat men wachten
zal. Hoe zou dit toch komen? Wel, dat komt omdat er geen wet meer is;
dat komt vanwege de wetteloosheid (JP Paauwe).
Dus wat moeten we doen? Niets, alléén maar bidden, hopen, vertrouwen,
wachten, geloven en uitzien naar de vervulling van Zijn beloften.
Stel op JHWH in alles uw betrouwen;
Betracht u plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
verlustig u met blijdschap in JHWH;
Dan zal Hij u in liefd en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer. (Ps. 37:2)
Geen hand uitsteken naar ons eigen geluk. Wij menen dat wij een hand
hebben in ons eigen geluk, maar dat is een waan. En doordat ons geloof
zo zwak is, komt het dat we dikwijls allerlei wegen inslaan om maar onze
zin te krijgen, in ons bezit te krijgen wat we begeren of wat we denken
dat voor ons onmisbaar is. Maar we zijn verkeerd bezig. En wat wil nu de
mens? Hij wil de dingen wringen en draaien en zetten naar zijn eigen
zin. En zolang nu een mens blijft wringen en dringen, pogingen aanwendt
om dit te verzetten en dat te verzetten, dit anders te maken en dat te
veranderen, zolang een mens dat blijft doen, heeft hij God tegen zich.
Zodra hij loslaat en ophoudt met z’n pretenties te laten horen - want dat
is het alles - al spreekt hij er ook met geen woord van, dan daalt de vrede
in zijn ziel (JP Paauwe). JHWH zorgt voor alles en nu moeten wij Hem
laten zorgen. Vele malen staat het in de Bijbel dat wij JHWH zullen
verwachten, dat wij op Hem zullen wachten. Wachten tot Hij ons weer
samenvoegt met de tweelingziel.
O ja! Gij zegt het in Uw Woord,
Dat Gij den wens des harten hoort,
En nimmer tranen kond’ verachten,
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Dus grijp ik moed, ik za
Ik wil wachten op U He
Tot dat ik krijg mijn zie

De berijmde Psalmen staan e
22:12, enz. Gaat u al de perso
dat ze bijna allemaal hebb
Abraham op een kind, Izaak o
de gevangenis, Mozes in de
kind, Daniël in de leeuwenku
Maar ze geloofden en vertrou
tijd zou geven. Maar God za
het goed, na het zure geeft H
(zure) omstandigheden verk
helpen, dan moeten we onsze
geloven dat Hij de uitkomst (
Hij dan alle lof en dank toe.

Wacht dan, ja wacht, verlaat
wordt zeker geholpen. JHWH
de vervulling van Zijn belofte
waardoor wat wij begeren,
JHWH vergeet de hoop Zijne
heeft Zich nog nooit vergist,
Zijn wegen zijn alleen maar
(JP Paauwe). We leren in de
dan onze menselijke gedach
onze wegen. Dus het komt go
goed-doend God is. Smaakt e
de man, die op Hem betrouw
Hem verwachten, der ziele di
louter door Zijn goedheid.
beloften. Als wij het maar in
kunnen, dan zal JHWH zelf
Zijn wijze. Maar JHWH, tot
tijd van welbehagen, een tijd
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Want als God werkt gaat het zo geheel anders dan wij verwachten. Hij
zorgt voor alles. Alle dingen zijn in Zijn hand en onverstoorbaar vervuld
JHWH Zijn raad. Zijn raad zal bestaan, en Hij zal al Zijn welbehagen
doen (Jes. 46:10)! Maar als wij nu weigeren om onze wegen voor Zijn
wegen op te geven, dan komt daaruit voort dat we Zijn wegen afkeuren
en het recht van onze wegen tegenover de Zijne stellen. En wanneer wij
nu weigeren onze gedachten voor Zijn gedachten op te geven, dan komt
daaruit voort dat we, zo het mogelijk zou zijn, Zijn gedachten afbreken,
er tegen op komen. En dit is de oorzaak van al onze onrust, onze onvrede
en angsten. Maar wie heeft zich tegen God verhard en vrede gehad? (Job
9:4) Verhard u toch niet, maar laat u leiden door de ene waarachtige
Hogere Leidsman en niet langer door u lagere zelf, uw ego en door de
mensen.
Daarom moeten we afzien van onze eigen wegen, van al onze
toekomstplannen en ons eigen aards gerichte denken. Leren amen te
zeggen op alles wat JHWH doet. En, net als Abraham, vertrouwen dat
JHWH het voorzien zal. (Gen. 22) `t Wordt altijd voorzien, in Gods weg,
door Goddelijke middelen, op JHWH`s tijd, in JHWH`s weg. Als uw
geloof er maar was en sterk genoeg was, dan zou u niets anders te doen
hebben dan maar zo te doen: Te wachten en uit te zien en levendig te
hopen op God, die leeft (JP Paauwe).
Dus JHWH weet wat de beste tijd en weg is voor een vrouw en een man
om hen te verenen, om hen samen te voegen tot een huwelijk.
Tegenwoordig beslissen de man en de vrouw samen wanneer ze zullen
gaan trouwen en prikken dan een datum. Maar is dat de juiste gang van
handelen? Nee, want het is alles buiten JHWH om. JHWH alléén weet
wanneer man en vrouw het beste kunnen gaan trouwen. JHWH weet
wanneer Hij het hart van de vrouw en het hart van de man kan verenen
tot Zijn eer. Hij weet dat veel beter dan dat wij dat kunnen weten. Wat
JHWH samenvoegt, dat is goed en zal goed blijven.
En JHWH kijkt niet naar leeftijd. JHWH kan vrouw en man
samenvoegen als ze beide 18 jaar zijn, maar JHWH kan vrouw en man
ook samenvoegen als ze 30-40 jaar zijn. Dat maakt voor JHWH niets uit.
Want het huwelijk wat JHWH samenvoegt, daar zal overgave zijn. Totale
overgave, totale aanpassing en zelfverloochening aan elkaar. Dus het is
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onzin om te menen dat het op
zou zijn om tot een huwelijk
leven, mening, en principes zo
aan leeftijd. Evenmin is de
Liefde naar leeftijd? Nee, no
JHWH kijkt of man en vrouw
zover zijn dat de man zich
zichzelf kan verliezen in de m
plaats heeft en er een éénh
vertrouwt op JHWH, heeft d
de tijd. Dat is ook een les die
te zijn. Tegenwoordig zijn de
draait om tijd. Tijd is geld. A
groter, maar wat een waanzi
staat in het licht Gods, kent
als eeuwigheid en eeuwigheid
voor hen die wachten, Te sne
rouwen, Te kort voor hen die
tijd eeuwigheid (Henry van
hem een vrouw gaf.. Begrijpt
leeftijd. Wij menen dat je het
je 25e jaar getrouwd moet zi
alléén kan dat het beste bepa
dat JHWH niet toe en kun
echtgenoot geeft, met alle ge
niet alléén af kan. Ze hebbe
aflopen wanneer ze de dinge
Ons klein geloof. Ons on
bekommernissen op Hem. We

Hij mint, Hij mint, Hij z
Niets kan die waarheid
Hij geeft aan hen het be
Die ’t aan Hem overlat

Het komt hier dus aan op een
is een macht Gods, één geest

41

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst

is vrij en aan geen artikel gebonden, dan aan de ware liefde. Daaruit put
het kracht en levenssterkte, en aan menselijk wanen is niets gelegen
(Jakob Boehme). De mensen zeggen zo gemakkelijk dat ze geloven, dat
ze een gelovige zijn. Maar geloven is niet zo maar iets dat je zegt: “Ik
geloof”. Nee, het vertrouwend geloven, het hopend geloven, het zichzelf
verloochende geloven, dat is heel wat anders. Dat gaat oneindig veel
dieper. Ja, dat geloof, dat vertrouwen, wordt juist in die diepste diepte
geboren. Want daar in die diepte vindt een mens God. Want God is de
Allerdiepste en dus de Allerhoogste. Deze diepte verbergt en baart de
hoogte. Dit geloof is een uitgaan uit zichzelf en een overgaan in
JHWH. Dit geloof kent dus twee voorwaarden: zelfverloochening en
zelfovergave. En dan in dat geloof zonder aarzeling de voet zetten op de
plek die Hij ons wijst, de weg gaan die Hij wil dat we gaan. Ook al is dat
een donkere plek, al is dat een weg vol moeilijkheden. Gods weg is voor
ons dikwijls een lange en moeilijke weg, een weg waarvan geldt: "Strijd
om in te gaan". Wij hebben niet slechts energie nodig om te strijden, wij
hebben ook den strijd nodig om energieke mensen te worden (AJ TH
Jonker). Geloven is een zich vastzetten in JHWH. Geloven is
vertrouwen, is alles loslaten, is alles in Zijn hand leggen. Geloof doet ons
dus Zijn weg en niet onze weg kiezen. Het aanvaardt Zijn wijsheid in
plaats van onze onwetendheid, Zijn kracht in plaats van onze zwakheid,
Zijn rechtvaardigheid in plaats van onze zondigheid. Waarheid,
oprechtheid en reinheid zijn aangewezen als de verborgenheden van
succes in het leven. En het is het geloof, dat ons in het bezit stelt van deze
beginselen (Ellen G White).
Die met medelijden ziet,
Al de moeite en verdriet,
Die zij hebben in dit leven,
Al haar zuchten en getraan,
Tot zij ‘t in Zijn handen geven,
En gelovig tot Hem gaan. (J. Groenewegen)
Gehoorzaam leven betekent: leven in vertrouwen en afwachting.
Vertrouwen op Zijn liefde, op de vervulling van Zijn beloften, op de
tekenen van Zijn nabijheid, op de uitredding van Zijn onwankelbare
trouw. Je kunt als mens niet alles bedenken en beredeneren. Vertrouw op
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JHWH met uw ganse hart, en
leeft in gehoorzaamheid aan J
toevalt.

k’ Stel mijn vertrouwen
Want in Zijn hand, ligt

En als dat geloof, dat vertrouw
wat JP Paauwe zegt; wach
stilzitten, nee het betekent uit
bergen (Ps. 121). En daarin
Tot JHWH een echtgenoot
volharden. En die volharding
ik zie wel een keer wat er k
volharding is vol hoop, me
geven zal. Deze hoop is geen
weer verflauwt. Nee, deze h
hoop is geen illusie, geen ze
levende, een blijde hoop, een
en stil zij op het heil van JH
mens alléén zij, nee, Zijn w
zullen worden. Dus JHWH za
En deze liefde die dan ontstaa
Deze hoop reinigt een men
overwint het ongeduld. Het i
zijn, wij laten dan zo gauw
Maar als wij zien op het voo
zullen, zouden we dan niet vo
het ongeduld, al ons genot
klaarblijkelijk niets meer te h
van hoop je levenspad meer
kan niet rusten, niet stilstaan
“voorwaarts” in zijn leven. H
heerlijkheid tegemoet. Wij ste
dragen (Ps. 89). Wetende dat
zal uitkomst geven” (Ps. 42:5
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leven, alles precies op tijd komt. Elk
uur is daarom de gelovige een goed
uur.
Het wachten brengt een spanning met
zich mee. Een blijde, afwachtende,
hopende, vertrouwende, verrukkelijke
spanning. Van ‘s morgens vroeg tot ‘s
avonds laat. Net zoals de vader van de
verloren zoon ook vol spanning iedere
dag wachtte op de terugkomst van zijn zoon. Maar het brengt ook een
vreselijke spanning als ze te lang moet duren, als zij op een bittere
teleurstelling schijnt uit te lopen. Dan brengt dit lange wachten vele
verzoekingen met zich mee. Ja, waarlijk vele verzoekingen. Zouden we
niet ongeduldig worden, wanneer de beloofde verlossing zo vreselijk
lang uitblijft, en de uitgestelde hoop het hart krenkt? Zou de twijfel ons
niet te sterk worden zodat we het
uitroepen: “Waar is nu mijn God?
Zou Hij niet weten van mijn pijn,
van mijn verdriet?” Zouden we de
dag onzer geboorte niet vervloeken,
net zoals Job? (Job 3) Zal er geen
wortel van bitterheid in ons
binnenste ontspruiten als we zien dat
anderen om ons heen wel een
echtgenoot en kinderen hebben? Zal
het ongeduld en de wanhoop ons niet
te sterk worden, de neiging om de hand op te heffen, en de knoop, die
JHWH niet schijnt te willen losmaken, dan maar zelf door te hakken? En
te grijpen waar we zo naar verlangen? Dat doen de meeste mensen. Ze
nemen de teugels uit Gods handen, want wachten duurt lang, het valt
hen te zwaar, ze zullen het zelf wel afwerken (lees de geschiedenis van
Saul 1Sam. 13). Arme mensen die beter de tijd weten dan JHWH. Van
nature begeren wij duizenden dingen en het is juist door dit begeren dat
er zoveel ontevredenheid en rebellie in het leven van ieder mens
gevonden wordt, en de vijandschap tegen God in ons openbaar wordt,
omdat de begeerten niet vervuld worden (JP Paauwe). De mensen
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verlangen doorgaans te veel
hebben (Pythagoras). JHWH
komen. JHWH kan ons laten
kan zich verborgen houden.
zullen als op Mozes bee, wan
overstromen" (Ps. 68:11). JH
laten verdrinken. Hij ziet en
ziet het immers, want Gij aa
men het in uw hand geve (Ps.
en verdriet aanschouwt?
De meest liefhebbende liefde
aandachtige aandacht onder
een krank kind op ‘t kleine b
tikken van de klok horen ka
alleen voor dat kind. En als ‘
ontgaat het niet. En als zic
moeder speurt het direct. Mo
goed. En dan dekt ze de bloot
zo wonderbaar zacht. Moede
van ‘t lijden van haar kind da
Zou God niet ook op die ma
van ons verdriet? Zalige, zal
zuster, denk er aan! Als u de
en van uw verdriet; als gij ‘t
smart niet begrijpen, dat gi
nameloze ontzetting hiervan
bezwijkt - laat het bezwijken
maar ook uw geloof.....o, de
verdriet aanschouwt, en er b
kind en aanschouwt de moeite
En als zo’n krank kind uit
verschrikt wakker wordt, of
kind? Het doet maar één ding
Wees maar stil! Moeder is er
En als gij zo uit uw angst en
God! Waar is mijn God?”....o
God is er wel. Bij u. Vlak bi
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nacht. Zal ook een vrouw haar kind vergeten, dat zij zich niet meer
bekreunt over de moeite en het verdriet van haar lieveling? En indien zij
vergate, nochtans zal Ik mijn ogen niet van uw lijden afwenden, spreekt
JHWH uw Ontfermer. (AJ TH Jonker)
En dan komt het vooral aan op taaie volharding. Volharden in het gebed,
om niet moe te worden, ook om niet moe te worden van het bidden.
Zodra het bidden verslapt, verslapt alles. De boze twijfel begint dan het
hart binnen te sluipen en weet daar verwoesting op verwoesting aan te
richten. De liefde begint te kwijnen, de blijdschap kwijnt. De hope
kwijnt. Ja, wat is er dat bij ons niet begint te kwijnen zodra wij het ons
veroorloven om in het bidden te vertragen? JHWH verhoort het gebed
wat gericht is op het eeuwige, het blijvende, het alles. Wanneer iemand
kan wachten, dan komt het altijd: want God geeft het juist diegene, die
het van Hem verwacht. Al moeten we eens lang op iets wachten, dat
moeten we kunnen doen. Door het geloof alléén kunnen we dit doen. Al
verklaart iedereen je voor gek, is er niemand die jou begrijpt. Al is er
niemand die de pijn en het verdriet van jou oprecht mee kan voelen gelijk
de vrienden van Job zijn verdriet niet begrepen: “Och, of mijn verdriet
recht gewogen werd, en men mijn ellende te zamen in een weegschaal
ophief!” (Job 6:2). Al worden je van allerlei dwaze menselijke adviezen
toegezegd. Laat de wereld maar praten. Zij weet niet wat geluk is, wat
een gelukkig huwelijk is. Boeken vol zijn er geschreven over het
verkrijgen van een gelukkig huwelijk, maar het is alles buiten JHWH,
alles buiten de ware grondslag. Laat daarom de wereld maar de wereld.
En vestig u oog naar Boven. Het is niet van belang wat de mensen
zeggen. Het is van belang wat God zegt en in uw hart werkt!
Houd moed, richt je oog naar Boven, blijf op Hem vertrouwen, dan zal
Hij je helpen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houdt aan, grijpt
moed, uw hart zal vrolijk leven (Ps. 69:13). Blijf geloven dat het komen
zal in Gods weg en op Gods tijd. Laat de tijd der bevrijding aan JHWH
over, Zijn tijd zal tenslotte overtuigend blijken de beste te zijn, het zal
niet over die tijd heengaan. Ik JHWH, zal zulks te Zijner tijd snellijk doen
komen (Jes60:22). Wacht op Hem, gij zult niet teleurgesteld worden. Dat
zij niet beschaamd zullen worden, die Mij verwachten (Jes. 49:23)
(Thomas Boston). Blijf geloven dat JHWH in de allerwanhopigste
wanhoop, uitkomst kan geven. Blijf geloven dat Hij de
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alleronmogelijkste onmogelij
staan twee dingen: lijden en h
- verhoging. Tegenspoed - vo
maar naar Abraham, Izaak, H
Daniël enz. Wie dat lijden
lijden niet krijgt, krijgt ook di

Wanneer de mens wacht, ui
doen zal, dan is dat de zelfv
dan over jouw leven regeren
God over ons laten regeren
Onze grote fout is, dat wij
omdat we Hem niet geheel ve
in eigen handen willen houde
hem die toevertrouwen. Niet z
ganse levenslot door Hem la
Hem. En dan zal Hij je help
dag. Uw macht schraagt hen
(Ps. 99:2). Vrees niet, Ik help
lasten te dragen. Lasten van
tegenspoed, lasten van pe
temperament en humeur, las
heimwee en vreemdelingscha
alléén te dragen. Bijvoorbe
gebroken liefde. Er is niets w
gebroken liefde. Van alle l
gebroken is) als een gebroke
been kan heftig zijn, maar ga
weer over. De pijn van een
gaat niet over maar blijft.
Deze pijn gaat nog veel diep
die gevoeld wordt bij het ove
geliefde. Het is een breuk di
hart heen gaat en daar een wo
die zo intens pijnlijk is. Een
en dag en onder alle o
gevoeld wordt. Het vo
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geamputeerd zijn. Je voelt de ander elk moment, maar zij/hij is er niet.
Het ene moment voel je het meer als het andere moment maar gevoeld
wordt het. Een wond die zeer slecht geneest, die zo gemakkelijk weer
open gaat. Het is een last die alléén niet te dragen is. Het is een last die
maar door zeer weinig mensen begrepen, opgemerkt en gevoeld wordt.
De mensen proberen je wel te troosten met allerlei opmerkingen zoals:
“Geen hand vol maar een land vol”, maar die mensen begrijpen het niet,
weten niet wat wáre liefde is. Die onbegrepen bittere smart is te groot,
zodat, zonder JHWH, je vlees en hart zouden bezwijken. Bezwijkt dan
ooit in bittere smart, of bange nood mijn vlees en hart (Ps. 73:13). De
pijn van die smart brengt heel je lichaam en geest in grote beroering, in
grote nood. Je geest is verslagen, je hart gebroken, je hoop en moed
vervlogen. JHWH is nabij de gebrokenen van hart en Hij behoudt de
verslagenen van geest (Ps. 34:19).
Hij heelt gebrokenen van harte,
En Hij verbindt z’ in hunne smarte,
Die, in hun zonden en ellenden,
Tot Hem zich ter genezing wenden. (Ps. 147:2).
Doch op U zien mijn schreiend’ ogen;
Op U betrouw ik in ‘t verdriet;
Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet,
O JHWH, o eeuwig Alvermogen! (Ps. 141:9).
Hoe dieper de smart, zo te sterker het verlangen. Hoe sterker het
verlangen, zo te feller de spanning van het verwachten. En hoe feller die
spanning zo te liefelijker de geheimzinnige ontluiking van de
geheimzinnige zekerheid dat de vervulling nadert (AJ TH Jonker).
Als je nergens geen uitkomst meer ziet, wat dan? Waar moet je heen? Tot
wie of wat kun je de toevlucht nemen? Vandaag de dag nemen de meeste
mensen hun toevlucht tot de drank, drugs, tabak, het uitgaansleven,
psychiaters, psychologen, doktoren of zelfs de dood. Ze menen de
werkelijkheid te kunnen ontvluchten, hun zorgen weg te kunnen stoppen.
Maar waar is er nog iemand die God tot een toevlucht heeft? En al
vluchtende tot Hem, van Hem kracht ontvangt, ook al schijnen we weg te
kwijnen van verdriet? God is een toevlucht voor de Zijnen; Hun sterkt,
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als zij door droefheid kwijn
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Zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden;
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen;
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen (Ps. 145:6).
En leer maar te zeggen met de psalmdichter:
Doch gij, mijn ziel, het ga zo ’t wil,
Stel u gerust, zwijg Gode stil;
Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken;
Hij is mijn rots, mijn heil in nood,
Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot;
Ik zal noch wank’len, noch bezwijken (Ps. 62:4).
En dan moet u alle mensen laten praten en u moet de duivel laten praten
en u moet uzelf laten praten en u moet wachten op JHWH. "Ik zal uitzien
naar JHWH, ik zal wachten op de God mijns heils" (Micha 7:7), en dat
doet u nooit tevergeefs, maar u moet kunnen wachten. Wij zoeken er
gemakkelijk doorheen te komen en vergeten U en vergeten ook dit: Dat
niet het geluk is, dat we ergens gemakkelijk doorheen komen, maar dat
wij, zo de moeilijkheden er zijn, van U gebruik maken; geloven, dat Gij
ons bijstaat; geloven, dat Gij wilt, dat we van u gebruik zullen maken;
geloven, dat Gij ons helpen zult, geloven; dat bij U uitkomsten zijn boven
verwachting en tegen alle verwachting (JP Paauwe).
Dus concluderend kunnen we zeggen dat; als je in overgave en
vertrouwen op JHWH wacht, dan zal dat wachten zeker beloond worden
en zal JHWH jouw zielenwens vervullen. En tijdens dat wachten zal Hij
helpen om jou last te dragen.

Wentel uw weg op JHWH en vertrouw op Hem, Hij zal het
maken (Ps. 37:5)!
Vertrouw op JHWH met uw ganse hart, en steun op uw verstand
niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken
(Spr. 3:5-6).
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Als g' in nood gezeten
wil dan nooit vergeten
Vrees toch geen nood
en op 't nacht'lijk du
Schoon stormen woed
God zal u behoeden, u
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en met elke morgen, k
Schoon g' in 't verdrie
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(Johannes de Heer 7)

5. De huisvrouw/man

Gij nu zegt: Waarom? Daaro
u en tussen de huisvrouw u
handelt; daar zij toch uw g
Heeft Hij niet maar één gema
waarom maar dien enen? Hij
uw geest, en dat niemand t
zijner jeugd. Want JHWH,
haat, alhoewel hij den wrev
heirscharen; daarom wacht
handelt. Mal. 2: 14-15-16

Laat ze uwe alleen zijn, en va
gezegend, en verblijd u van
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liefelijke hinde en aangenaam steengeitje; laat u haar borsten te allen
tijde dronken maken; dool steeds in haar liefde. En waarom zoudt gij,
mijn zoon, in een vreemde dolen, en den schoot der onbekende
omvangen? Spr. 5: 17-20
Wie is die huisvrouw van uw jeugd?
Van oorsprong is de eerste mens hermafroditisch geschapen. Dit wil
zeggen: tweeslachtig, zowel vrouwelijk als mannelijk, onzijdig. En God
schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep Hij hem:
man en vrouw schiep Hij hen (Gen. 1:27). God is één, dus was de eerste
mens ook één. Van oorsprong waren we één, later vervielen we in twee.
Het is ook niet voor niets dat in de getallenreeks de één voor de twee
geplaatst wordt. Er is een diepe kern waarheid die diep begraven ligt in
ons allen: we zijn incompleet en ergens bestaat er iemand die ons
complement is en ons weer heel maakt, zoals we oorspronkelijk waren.
Ieder mens draagt in het diepst van zijn wezen, het beeld van de ander
met zich mee. Daarom koestert iedereen de hoop dat hij ooit zal
toegewezen worden aan een ziel die aan dit beeld beantwoord, om met
die ziel onbeschrijfelijke harmonie en volmaakte eenwording te bereiken.
In het hart leeft stil dit oer-verlangen naar éénheid, dit leeft meestal
onbewust voort in het menselijk onderbewustzijn. Het terugvinden van
deze éénheid is één van de mooiste dingen wat een mens op aarde
beleven kan. Éénheid met JHWH, met jezelf, met je tweelingziel en met
de natuur. Stel u wordt het volgende voorstel gedaan: “Verlang jij ernaar
om totaal één te worden, altijd, nacht en dag in het gezelschap van je
geliefde te zijn? Verlang jij ernaar om een huwelijk aan te gaan met ‘de
ware’?” Er is dan toch geen vrouw of man die hierop niet een
bevestigend beantwoord geeft en dat deze versmelting in elkaar, dit één
worden in plaats van twee, de wáre uitdrukking is van hun diepste
verlangen? En de reden hiervoor is dat de menselijke natuur van origine
één was en heel, en het verlangen en streven naar dat hele is liefde. Er is
er maar één in het ganse universum die dit verlangen kan bevredigen, dat
is de tweelingziel. Daarom is polygamie ook nooit Gods bedoeling
geweest. In de Bijbel zijn diverse voorbeelden te vinden van mannen die
meerdere vrouwen hadden. De eerste van wie we dat lezen is Lamech, hij
nam twee vrouwen. Abraham, de vader der gelovigen, had in elk geval
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wederhelft is. Ga niet af op je gevoel en verstand.
Vertrouw op JHWH met uw ganse hart, en steun
op uw verstand niet (Spr. 3:5). Want als je de
verkeerde hebt, handel je trouwelooslijk. Met
dewelke gij trouwelooslijk handelt. Trouwelooslijk
handelen wil zeggen: zonder trouw bezig zijn,
geen trouw aan je oorspronkelijke wederhelft zijn,
haar/hem geen trouw beloven. Je verbind je met
een vreemde vrouw die niet je oorspronkelijke
wederhelft is en de vrouw die wel je
oorspronkelijke wederhelft is, die laat je alléén,
daar bekommer je je niet om, die laat je lopen,
daar ben je niet trouw aan. Je laat haar over aan
een vreemde. Je belooft trouw aan de verkeerde. En waarom zoudt gij,
mijn zoon, in een vreemde dolen, en den schoot der onbekende
omvangen? Bij een vreemde vrouw blijf je dolen, daar vindt geen totale
samensmelting plaats, daar blijft altijd een bepaalde scheiding. Een
onbekende schoot omvangen geeft geen vertrouwen, geen binding, geen
liefdes band, het blijft vreemd en onbekend. Met een vreemde schoot kun
je nooit de wáre erotiek beleven. Daarom, wacht u met uw geest dat je
geen verkeerde keuze maakt (staat er twee keer uitdrukkelijk vermeld) en
wacht tot JHWH je samenvoegt met jouw oorspronkelijke
wederhelft, je tweelingziel. Hier hebben we gelijk weer de grondslag
van het huwelijk; de wille Gods! Lees het hoofdstuk over wachten blz.
34.
In een van eeuwigheid vastgelegd verbond, heeft JHWH voor elke man,
één vrouw bestemd. JHWH is een getuige geweest tussen u en de
huisvrouw van uw jeugd. JHWH is de Schepper geweest van de twee
helften, de vrouwelijke helft en de mannelijke helft. Hij was erbij als een
getuige dat die twee helften bij elkaar hoorden. Hij was getuige van het
verbond wat Hij al gemaakt had toen de twee helften geboren werden.
Toen wist JHWH al wie bij elkaar hoorden en later als ze groot zijn, weer
op Zijn tijd en Zijn wijze samengevoegd kunnen worden zodat het
verbond weer compleet en in ere gehouden wordt. Daarom kan de
tweelingziel ontmoeting alleen een oprechte hereniging zijn als die geleid
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wordt door JHWH. Dan we
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neiging hebben de ander t
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geeft intuïtief te kennen dat het spiegelbeeld de wáre is, maar het
verstand laat na de waarheid te accepteren en redeneert de waarheid weg.
Er volgt dan een leven vol pijn, want de wáre ontmoet men niet meer,
aangezien er slechts één spiegelbeeld is. Het missen van je tweelingziel
kan omschreven worden als een geamputeerd zijn. Je mist een deel van
jezelf terwijl je het toch ieder seconden van de dag voelt. Wat te doen als
je zoiets overkomt? WACHTEN... WACHTEN. Wachten tot JHWH
jullie weer samenvoegt. En dat zal Hij zeker doen op Zijn tijd en Zijn
wijze.
Het ego doet jou in zo’n situatie werkelijk geloven dat je afgescheiden
bent van je tweelingziel. Maar niets is minder waar, want jij en je
tweelingziel zijn voor EEUWIG met elkaar verbonden en niets kan jullie
meer scheiden. De fotonen en het DNA blijven met elkaar in verbinding
staan. Zij blijken door een veld, in de kwantumfysica wordt dit het
kwantum veld genoemd, met elkaar verbonden te zijn. Het speelt hierbij
geen rol hoe ver de ontvanger van de zender verwijderd is. Het
opgebouwde en uitgestraalde trillingsveld vindt altijd de juiste ontvanger,
ook als diegene dat zelf nog niet weet. Verscheidene experimenten
hebben dit aangetoond. Omdat je de ander fysiek niet ziet, denk je dat je
niet meer bij elkaar bent maar op zielsniveau ben je ten alle tijden met
elkaar verbonden. Tweelingzielen kunnen elkaar niet loslaten en zullen
altijd weer elkaar opzoeken. Vrouw en man zijn twee polen van één
wezen, één mens. Tussen deze polen ontstaat een ‘magnetisch’ veld. Dat
magnetische veld zorgt voor beweging. Een beweging die een
ongelooflijke kracht bezit. Een beweging die noodzakelijk is voor de
aantrekking naar elkaar toe. Een beweging die door niets of niemand
tegen te houden is. Een beweging die uit eindelijk leid tot een hereniging.
Deze beweging wordt bestuurd door JHWH, de natuur en de ganse
kosmos. Zij leiden de beide levens en zullen zorgen voor een hereniging
van de tweelingzielen, mits deze zielen in vertrouwen, overgave en
zelfverloochening op Hem wachten. Dan kan niemand in de hemel of op
de aarde jullie meer scheiden. Het huwelijk tussen tweelingzielen wordt
niet alléén op aarde gesloten, maar ook in de hemel. Daarom zei Jezus:
“Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet” (Matt.
19:6).
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verlaten haat, alhoewel hij den wrevel bedekt met zijn kleed. Door Zijn
onuitsprekelijke goedheid wil Hij deze wrevel (onbedachtzame daad) wel
met Zijn kleed (genade) bedekken, maar JHWH wijst er ons hier
duidelijk op dat wij wachten moeten met onze geest. JHWH zelf is een
getrouw God, Hij is trouw aan al Zijn verbonden en beloften, en nu wil
Hij graag dat wij ook trouw zijn in al onze daden, dat wij wachten op
Hem tot Hij ons weer samenvoegt met onze tweelingziel en alzo het
verbond vervuld wordt.
Heeft Hij niet maar één gemaakt, hoewel Hij des geestes overig had?
JHWH had wel de macht en de mogelijkheden om meerdere vrouwen te
scheppen maar Hij heeft er speciaal één gemaakt die voor 100% bij die
ene man past. Waarom heeft JHWH het zo bedacht? En waarom maar
dien enen? Waarom heeft JHWH voor elke man één vrouw geschapen
als zijnde zijn wederhelft? Als zijnde zijn tweelingziel? Waarom is er
voor de man maar één gezellin waarmee hij een harmonisch huwelijk kan
verkrijgen? Waarmee hij in volledige wederzijdse overgave kan samen
leven? JHWH heeft het zo bedacht omdat Hij een zaad Gods zocht.
Hij zocht een zaad Gods. Wat wordt er met een zaad Gods bedoeld?
Zaad Gods wil zeggen: een kind van God. Een Gods kind. Een Godszoon
of Godsdochter. Een regeneratie kind. Hoe kunnen wij zo’n Gods kind
scheppen? Dit kan alléén als er twee oorspronkelijke wederhelften door
JHWH verenigd zijn met elkaar, zodat deze in volle overgave en
harmonie met elkaar kunnen leven. Deze tweelingzielen zullen zich dan
moeten houden aan al Gods wetten en inzettingen, aan al de
natuurwetten. Ze zullen een onverbrekelijke driehoeksverhouding
moeten hebben. Zie het hoofdstuk: Het paradijsgeheim blz. 62. Verder
zullen deze twee wederhelften bewust gemeenschap moeten hebben zoals
beschreven in het hoofdstuk: De seksuele omgang blz. 128. Dan zullen er
wezens geboren worden die van hoger orde zijn dan de hedendaagse
wezens die geboren worden. Het zullen Goden kinderen zijn. Aan God
gewijde kinderen. Het zullen sterke, gezonde, gehoorzame, bewuste, vol
van Gods Geest, van hogere Orde geschapen kinderen zijn. Kinderen
waarin alle krachten van God zich openbaren, ook al zijn zij maar mens.
Kinderen Israëls: zonder enig gebrek, schoon van aangezicht en vernuftig
in alle wijsheid, ervaren in wetenschap en kloek van verstand. Kortom:
regeneratie kinderen. De demonen zullen geen vat meer hebben op deze
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kinderen en dus ook de zond
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huisvrouw van uw jeugd

JHW H

man van uw jeugd

zaad Gods

JHWH. Zij hebben beide gewacht tot JHWH hen zou verenen met hun
oorspronkelijke wederhelft. Zij zijn verbonden aan JHWH met sterke
onverbreekbare liefdeskoorden. Zij hebben zich beide persoonlijk aan
JHWH overgegeven. Zij ontvangen van Hem kracht en moed en stellen
hun vertrouwen, hoop en verwachting geheel op Hem. Deze man en
vrouw leven geheel volgens al Gods wetten en kunnen alzo een zaad
Gods verwekken. Een vrouw en man die een verbond met elkaar en met
JHWH gesloten hebben, zullen toch nog iets missen in hun huwelijk. En
dat is de verbinding met een kind. Een huwelijk is niet compleet als er
geen nageslacht is. Het ligt in de natuur en in de mens om zich voort te
planten, dat is een opdracht en natuurwet. Het voortplanten tussen
tweelingzielen geschied met een totale versmelting van de één in de
ander. Alles smelt samen; de lichaamssappen (zweet, speeksel), het
lichamelijk vlees, de geur, de energieën, de magnetische velden, de eicel
en zaadcel, de harten, enz. Is er een kindje geboren dan is de driehoek
compleet en zal er ware harmonie in het gezin heersen. Men vormt alzo
een drieklank voortkomend uit de Goddelijke grondtoon.
Al het bovenstaande zult u in geen ander boek lezen noch zal het zo door
iemand uitgelegd worden. Zelfs de Bijbelse kanttekenaren weten niet wat
ze met deze verzen aan moeten en geven er maar een draai aan dat kant
nog wal raakt. Dit komt omdat wij zover van onze oorspronkelijke
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natuurstaat afgeweken zijn en
onze eigen begeerten, lusten e
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en een vrouwelijk lichaam. I
navolging van het Goddelijke
na de scheiding der geslachte
en de opdracht ontving deze
Henschel).
De paradijselijke mens was n
mens was zo heerlijk geschap
de mens zich door de begee
Gode gelijk te zijn. Hij viel u
het beeld scheurde en splitste
mens scheidde zich de ganse
daarin ontwaakte het beger
begeerte tussen vrouw en m
afzonderlijk hebben zij het
begeerte ernaar. In elk beger
éénheid. Zij willen weer datge
Maar het vlees weet niet wat
naar het geslacht gekregen, e
slechts de eigen wellust,
samenklank is louter vijandsc

Dus de huisvrouw van uw j
huisvrouw van den beginne.
maken met je eerste liefde o
algemeen gelooft wordt en wa
gaat om de vrouw/man die a
helft van jou, waarmee je op
kinderen kunt scheppen. Het
ziel. Die andere helft van jou
poort naar een voller leven, n
fundamenteel gevoel van een
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veel verder dan gewone, romantische liefde. Het is een ziels liefde die
boven het individu uitstijgt ten bate van het geheel. Het is een liefde die
de negatieve invloed van het ego vervangt door de positieve energie van
onvoorwaardelijke liefde. Zij hebben in elkaar de ander lief als zichzelf
omdat iedere helft het zelf van de ander is. Zij zijn als twee spiegels die
elkaar weerspiegelen. Deze tweelingzielen delen iets prachtigs....met
zichzelf. Een kenmerk van tweelingzielen is dat ze een onlosmakelijke
band en een intense liefde voor elkaar hebben. Zij realiseren hun ware
Natuur door niet langer vanuit hun ego te leven, maar vanuit de
Goddelijke Bron.
Uw springader zij gezegend. Zij is uw springader waarin je zich ten alle
dagen zult kunnen verheugen. Ja, van haar lichaam zult u dronken worden
en van liefde in haar rond dolen. Zij zal zijn als een vruchtbare wijnstok
aan de zijde van uw huis. Dan begin je echt te leven. In het etymologisch
woordenboek staat geschreven dat een oudere naam voor huwelijk is:
echt. Dit komen wij vandaag de dag nog tegen in uitdrukkingen als: in de
echt verenigd worden, echtelieden, echtbreuk enz. Het gaat om een
rechtsorde, een wettige band waarin de vrouw en man een eigen plaats en
taak hebben als moeder en vader. Het gaat om een echte band, een echt
verbond! Verenigd zijnde met de huisvrouw/man van je jeugd, zul je voor
altijd de roem, de eer, de kunst, en de liefde verenen. En dit kan alléén bij
en met je oorspronkelijke wederhelft. Gezegend de vrouw/man die kan
wachten tot JHWH haar/hem weer samenvoegt met de tweeling ziel tot
een onverbrekelijke harmonieuze éénheid!
(meer over tweelingzielen, zie brochure no.590 en 596 van PF v.d Meer
verkrijgbaar via www.pentahof.nl)
De huisvrouw van je jeugd,
die maakt jou leven tot een vreugd.
Tweelingzielen komen vroeg of laat bij elkaar,
deze hereniging maakt hen tot een harmonisch paar.
Wacht daarom op de samenvoeging,
want dit huwelijk behoeft geen enkele materiele toevoeging.
Het zijn de tweelingzielen die de mensen tot een voorbeeld zijn,
zij leven écht, dus niet in de schijn.
Vrede, liefde en geluk zal uit hun huwelijk stralen,

Het regeneratie liefd

zij spreken en lev
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In de meetkunde kan één lijn
doen twee lijnen dit. Minsten
of harmonische figuur te vorm
wereld de gelijkzijdige drieh
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volmaakte wezen, van de Schepper die het universum schiep met man en
vrouw als schepsels naar Zijn beeld. JHWH, man en vrouw stellen ieder
een hoek voor van de eeuwige driehoek en nu moeten die hoeken met
elkaar verbonden worden voor een harmonische éénheid. Is dit geschied,
dan is het vraagstuk der wereld-harmonie opgelost. Dan leven JHWH,
vrouw en man in harmonie. De wet van harmonie is: Dat het mannelijk
element, met het vrouwelijk element, als tweelingzielen in een natuurlijk
evenwicht behoren te staan in alle levensverhoudingen en
omstandigheden in afhankelijkheid van JHWH.
Zo beeldt de driehoek hierboven de verbinding uit tussen JHWH met de
vrouw, JHWH met de man, en de verbinding tussen man en vrouw. Die
verbindingen zijn als het ware liefdeskoorden waarmee het één met het
ander verbonden is (zo zou horen te zijn). Liefdeskoorden van liefde,
verbondenheid, overgave, eerbied, genegenheid, vereniging,
gehoorzaamheid, warmte, lust en groei. Dit zijn de fundamenten waar het
dagelijks leven van een harmonisch huwelijk op rust. Deze fundamenten
voeren naar de diepste kern van het zedelijk leven en brengen het inzicht
dat het zedelijk leven, op de eerste plaats, vanuit het innerlijk beleefd
moet worden.
Louter goedheid, liefdekoorden zoals het in psalm 25 staat geschreven.
Koorden van liefde tussen JHWH en de vrouw, tussen JHWH en de man
en tussen de man en de vrouw. Zo is er een ware liefdeseenheid zoals het
ook in het paradijs was toen JHWH man en vrouw schiep. De eerste
mens, genaamd Adam, was onzijdig, oftewel mannelijk en vrouwelijk in
één. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld Gods schiep
Hij hem: man en vrouw schiep Hij hen (Gen. 1:27). Adam staat voor
Adamas en is een soort volmaakte geestelijk-fysieke mens, als het ware
een zelfstandige afbeelding van God. Hiervan kunnen wij, gedeelde
mensen, ons moeilijk een voorstelling maken. Toen Adam de keuze
maakte om zich te verlagen tot het niveau van de beesten (de keuze voor
de boom der kennis van het kwaad) en ook een vrouw begeerde (voor
nadere uitleg zie blz. 183), had hij alléén een liefdesverbinding met
JHWH en miste de verbinding met een vrouw. Hij voelde zich onvolledig,
hij meende niet compleet te zijn. Zoals nu iedere alleenstaande man of
vrouw niet compleet is en hulp, inspiratie, warmte, liefde en het
evenwicht nodig heeft die de juiste vrouw of man, als zijn wederhelft
(tweelingziel), hem of haar geven kan. Daarom zei JHWH: “Het is niet
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goed, dat de mens alléén zij;
hem over zij” (Gen. 2:18).
JHWH man en vrouw wil e
(Eva) uit Adam weg te halen
onzijdig. Hierdoor ontstond
vrouwelijk. Adam staat voor
Eva staat voor het vrouwelijk
beide vertegenwoordigt. Doo
en ontstond het lijden. De
eigenlijk een schijnbare twee
het verlangen, verlangen naa
weer heel zijn. De vrouwel
geschapen dat zij van twee,
geest. En wanneer zij één zi
volheid. Mens in de ware bete

In de hof van Eden was er dez
vrouw en JHWH, de man en
was de liefdesverhouding co
Adam een vrouw van JHWH
nam. Adam kreeg haar van J
hem werd aangeboden en toeg
van het huwelijk, omdat wij
werd in het paradijs het huwe
voldeed aan de scheppingsw
passende helften, als tweelin
dienen te zijn. Vrouw en m
waarin de zuivere liefde en
op bladzijde 62, wordt als da
verhouden tot een wondervoll
Wil er, vandaag de dag, wer
meer moeten zijn dan allé
zelfverloochening en lust tot
JHWH en elkaar. Overgave i
Dat de man persoonlijk zij
verloochent (zelfverloocheni
oordeel, wil, begeerte, kortom
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naar Zijn wil, weg en welbehagen. En dat ook de vrouw persoonlijk haar
levenslot in Zijn handen legt, zichzelf verloochent en ook zij de keuze
maakt om met hart en zin te leven en te handelen naar Zijn wil, weg en
welbehagen. En nu is de zelf-verloochening dit, dat men doet, wat God
wil dat men doen zal (JP Paauwe). En dat de man en de vrouw beiden
persoonlijk lust hebben om JHWH te vrezen. Wie heeft lust JHWH te
vrezen? (Ps. 25). JHWH te dienen is aan Hem onderworpen te zijn. Zodat
ze gedurig vragen: “Wat wilt Gij dat ik doen zal?” (Hand. 9:6). JHWH te
dienen is te Zijner beschikking staan. “Spreek JHWH, want uw knecht
hoort” (1Sam. 3:9). JHWH te dienen is te geloven en te erkennen dat Hij
de enige en ware God is. Dat er buiten Hem geen andere God is. Dat al
wat buiten Hem is, afgoderij is.
Ook zal er onderling tussen de vrouw en de man overgave moeten zijn.
Dat de man zichzelf verliest aan de vrouw en dat de vrouw zichzelf
verliest aan de man, zodat de man niet meer alléén man is, maar man én
vrouw en dat de vrouw niet meer alléén vrouw is, maar vrouw en man.
Want in zulk een vereniging smelten niet alléén de lichamen samen, maar
ook ziel en geest (Jakob Boehme). En wanneer jullie het mannelijke en het
vrouwelijke één maken, zodat het mannelijke niet langer meer mannelijk
is en het vrouwelijke niet langer vrouwelijk, dan zullen jullie het
Koninkrijk ingaan (uitspraak van Jezus in het evangelie van Thomas 22).
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Zolang de man nog vrijgeze
mannelijke hersenhelft en
hersenhelft. Een mens heeft
een linker hersenhelft. Het
uitdrukking komt in gevoel
mannelijk en dit komt tot uit
rechter hersenhelft is paralle
tegelijkertijd kan uitvoeren. D
dat deze de taken na elkaa
vanuit die linker hersenhe
tegelijkertijd kunnen doen. D
van het lichaam aan. De rech
lichaam aan. Nu is het een ta
leven om vanuit de beide her
evenwicht ontstaat. Het is de
de vrouw, zodat hij niet meer
handelt, maar dat hij leert om
En evenzo aan de vrouw de ta
ook mannelijk te leren den
aanpassing aan elkaar en een
dan ‘wij’. Het ‘mijn’ wordt ‘
elkaars denken en handelen.
vrouw-zijn afsterven, waarm
hun hiel) aan de duivel v
begrijpen hun vrouw niet en
één grote mysterie. Dit kom
hersenhelft de zaken benadere
wat niet nodig hoeft te zijn. A
diepste diepte van de ziel
oppervlakte, want daar vinde
Alleen in de diepste diepte, d
dat is God. Daar vind een
samensmelting van God, man
en weer samengevoegd word
men af in de diepten van het
zal de diepste diepte blijke
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symfonie, de grootste macht en kracht, de innigste driehoeks verhouding,
kortom: een weergaloze harmonie. Gelukkig de mens die dit bereikt.
Heel onze inwendige mens (ego) moet op de brandstapel (smeltkroes),
moet afgestorven zijn, moet as worden (zelfverloochening). Want als er
as is, dan komt de sierraad ook. Dat hun gegeven worde, sierraad voor as
(Jes. 61:3). In de smeltkroes moet de ijzeren zenuw van onze nek
gebogen worden (onze hoogmoed) en het koper van ons voorhoofd
weggesmolten worden (onze eigenwijsheid en eigengereidheid) zie Jes.
48:4. Dan blijkt dat vuur een genadevuur te zijn, een reinigingsvuur. Een
reinigingsvuur die ons reinigt van al onze overtredingen. Dan kan de
mens zichzelf geheel en al geven. Elke onwaarheid, elke vorm van
weerstand, twijfel, angst, disharmonie of zelfzucht, wordt aan de
vlammen toevertrouwd en vernietigt. Dan kunnen beiden hun harten
openstellen voor elkaar en voor JHWH. Dan worden twee wezens, één
enkel wezen. De twee ‘ik-ken’ smelten in de diepte van de smeltkroes
samen tot een ‘wij’. En dat is pas liefde. Er kan geen liefde zijn tussen
vrouw en man tenzij er wederzijdse overgave is. Liefde kan
eenvoudigweg niet tot bloei komen zonder die zelfovergave tot elkaar.
Want als de man het hart van de vrouw heeft, dan heeft hij alles. En als de
vrouw het hart van de man heeft, dan heeft zij alles. Hun hart verenen tot
Zijn eer (Ps. 105:2). Daarbij is er ook de lust nodig naar elkaar. De lust
om elkaar op te bouwen en niet te strijden om de voorrang in het huwelijk
(de baas te willen zijn). En die lust moet zo ver en diep gaan dat je alles
voor die ander over hebt, ja als het moet, zelfs je eigen leven.
Zo is het ook met de lust tot JHWH. Die lust moet zo ver gaan, dat je
zelfs je eigen leven voor JHWH over hebt. Zoals bij vele martelaren in de
geschiedenis is gebleken. Zij hadden meer lust om JHWH te dienen, dan
om JHWH te verloochenen, ook al kostte dat hun het leven op de
brandstapel.
JHWH zegt tegen ons: “Geef mij uw hart” (Spr. 23:26). Hij vraagt alleen
ons hart. Want ons hart is het middelpunt van ons wezen. In het hart zijn
de uitgangen van het leven (Spr. 4:23). JHWH vraagt niet onze
bezittingen, onze tijd, ons gevoel, ons verstand, onze deugd. Nee, alleen
het hart. Want als Hij ons hart heeft, dan heeft Hij alles. Want vanuit het
hart zijn de uitgangen van het leven. Alles komt vanuit het hart. Leven
vanuit je hart, is liefde. Leven vanuit liefde, is leven vanuit je hart in
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plaats van je verstand. Alléén
boven al wat te bewaren is,
(Spr. 4:23). Dus wij moeten o
houdt een daad in. Zelf iets d
hart Hem toegewijd is. Dan w
een liefdevol leven worden
daden. Liefde is geven. Van l
Maar wie lief heeft ervaart
zichzelf, geven van vertrouw
rijker geven, willen, kunnen
liefhebben is genoeg nooit g
“Geef mij jouw hart”. En an
jouw hart”. En als beide hun
mij het hart genomen, mijn z
met één van uw ogen, met éé
man en vrouw in JHWH en J
zij in Mij”. Dan wordt het
geven en liefde ontvangen. Li

En dan wil JHWH bij zo’n h
daar wordt Zijn heil verkrege
zulk een huwelijk is groei, is
rust omdat op dit huwelijk G
elkaar verbonden die samen e
een leven in overeenstemmin
met de natuur. Daar is een één
wijnstok. Daar is men één va
aanbidding, één in lofprijzing
in liefde, één in kracht en
waarachtige God. Hun we
ondeelbaar. Er heerst zulk een
twee stromen van hun leven d
hun beider blijdschap zic
gelukzaligheid (CH Spurgeon
liefde verenigt. Daar is de m
maar mogelijk of voorstelbaa
een gemeenschap met zichzel
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Want zonder de liefde kunnen wij JHWH niet roemen en eren, kan er
geen kunst (het leven, de natuur) zijn. God heb ik lief (Ps. 116:1). Wie
niet liefheeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Wie
liefdeloos is, die is goddeloos, want God is liefde. Zonder de liefde is er
niets. Zonder de kunst kan er geen liefde, eer en roem zijn. En JHWH
eren en roemen kan niet zonder leven en liefde. God de roem en de eer, de
kunst het leven, en daar omheen de liefde. Deze vier zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Wij geven JHWH de roem en de eer. JHWH geeft
ons de kunst en de liefde.
En deze liefde maakt helderziend. Wij verstaan niemand beter dan den
mens, dien wij in volledige overgave mogen liefhebben. Zijn wezen wordt
ons transparant. De toegang tot al zijn diepten openen zich. De zekerheid
van het geen ons in deze eenheid geschonken wordt, is ons te zeker om
naar zekerheid te vragen. En toch… klaarder dan in iemand anders zien
wij juist in dezen mens het wonder, enkel wonder, wonder van schoonheid
en heerlijkheid. Paradijs-openbaring en paradijsgeheim. De openbaring
openbaart het geheim. En het geheim openbaart de openbaring (AJ. TH.
Jonker).
En dit is dus het grote paradijsgeheim. Dan wordt het geheim van het
paradijs je geopenbaard. Dan beleef je, hoe het in het paradijs was tussen
JHWH, de man en de vrouw. Dan is de vrouw een kroon voor haar man
(Spr. 12:4). Dan zal de vrouw zijn als een vruchtbare wijnstok aan de
zijden van uw huis (Ps. 128:3). Uw springader zij gezegend (Spr. 5:18).
Als je nu de wijnstok, de roem, de eer, de kunst en de liefde verenigt wat
ontstaat er dan? Dan ontstaat er groei, een opbouwen van de éénheid, in
liefde. Een groei in JHWH en een groei in elkaar. Dan zijn er geen

ergernissen over de gebreken of tekortkomingen van de ander, maar dan
wordt alles door de liefde bedekt.
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In deze afgebeelde spreuk li
tussen de wijnstok (je huisvr
(het leven) en de liefde tussen
de kunst, de liefde, JHWH
stuks. En zeven is het getal va
Wat een mooie en diepe gehe
ligt het grote paradijsgeheim
was er een vereniging tussen
liefde. Kortom: er was een
Binnen deze band was er ond
naar elkaar en JHWH was d
harmonie. Een harmonie-leve
Harmonie, Godheid, Orde, W
wezen hetzelfde betekenen.
tevens hoogste Wet waarop d
Recht is in een allesomvatt
beide polen der natuur (het
verhouding tot elkaar te breng
zijn. Harmonie, die opperste s
op volkomen evenwichtige v
harmonie uit wanneer de twee
zijn. Dit is alleen te bereiken
weergegeven door de gelijkzi
bladz. 62)

Willen man en vrouw een har
ontstijgen deze vrouw en man
om zichzelf. Ze worden zi
waarnaar ze op zoek gaan. Ze
zelf en laten zich alleen nog m
is JHWH, is Liefde. Deze m
JHWH. Het overgrote deel v
alleen uit hun lagere zelf (i
aardse, op het leven zoals d
lopen te voorkomen, schakele
doen wat de kudde doet. Dit
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het ego actief is, zal het voortdurend werken om je weg te houden bij de
liefde. Het ego bouwt een muur om zich heen om de erkenning van het
innerlijk te blokkeren en het ego z’n gang te laten gaan. Het ego is het
valse zelf, de aangeleerde identiteit die we hebben aangenomen, waar wij
onszelf mee identificeren. Het ego is bang voor verlies en het onbekende,
het blijft zich liever verschuilen achter de muur en laat zich leiden door
uiterlijke zaken, angst, gewoonte en traditie. Maar volle mensen
ontstijgen dit lage niveau en geven zich over aan JHWH, aan de liefde.
Zij leven vanuit hun hart. En dit is het hoogst te bereiken doel in het
huwelijk. Het hoogst te bereiken doel tussen vrouw, man en JHWH.
Beiden loskomen van het lagere zichzelf en voortaan alleen nog maar zich
laten leiden door het Hogere, door JHWH die als dan in het hart kan
wonen.
Hebt u zich wel eens afgevraagd wat het hoogst te bereiken doel is in het
huwelijk? Voor de meeste mensen is de erotiek en het verkrijgen van
nageslacht, het hoogst te bereiken doel in het huwelijk. Maar als dat het
hoogste doel zou zijn, dan zou het huwelijk maar arm zijn. Voortplanting
is wel een zegen en een onderdeel van het hoogste doel maar niet het
hoogste doel op zich. Het hoogst te bereiken doel is een doel waar geen
eind aan komt. Je kunt nooit zeggen: "Zo nu heb ik het hoogste doel
bereikt en ben ik klaar". Nee, hier op aarde is er altijd groei en
ontwikkeling, zoals er in het geloof ook groei is. Een geloof zonder groei,
is een dood geloof. Een huwelijk zonder groei, is een dood huwelijk. In
Gen. 2 is het hoofddoel als volgt voorgesteld: wederzijdse hulp,
onderlinge bijstand, overgave en samensmelting tot éénwording van vlees
en geest. Deze éénwording, samensmelting, hoogst intieme relatie, hoogst
intieme verbondssluiting, is met niets te vergelijken. En juist daarom zo
bijzonder uniek en intiem tussen vrouw en man. Daarom kan een echt
huwelijk nooit saai en vervelend zijn. Het is een eindeloze
ontdekkingsreis. Helaas is dit hoogst te bereiken doel in het huwelijk
maar voor weinig mensen bereikbaar.
De toestand van éénwording in een huwelijk is te vergelijken met de
toestand die ontstaat als je samen getuige bent van de geboorte van een
kind, bij ernstige ziekte, bij een hevige liefde, bij confrontatie met de
dood. Je verstand staat dan machteloos, het ego heeft niets te zeggen, het
kan geen rol spelen. Het zijn de momenten waarop we werkelijk ‘naakt’
staan ten opzichte van de werkelijkheid. We voelen ons dan onzeker,
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verloren, angstig, vertwijfeld
van het beschermende ego. H
jas die ons in staat stelt om r
elke situatie een andere jas aa
graag. We leerde dat het hand
rol te spelen kon je wat ber
kind, of lieve kleinzoon/doch
behoefte aan had, aandacht va
af aan zijn we gewend om ro
van ons eigen leven. Die roll
om iets te krijgen wat we n
omgeving. Maar in die mome
heeft het ego geen jas om a
Hogere openbaar. Dan is er e
één voelt en dat is liefde. Vaa
verstand weer gaat spreken
wekken en een bepaalde jas a
te leven vanuit je hart en niet
te spelen die het ego zichzelf

De drie liefdeskoorden zijn i
er onderling tussen deze drie
één geheel. Dan stelt de vrou
man zijn hart open voor JHW
geesten open voor elkaar. Uit
weggeven van zichzelf aan d
er maar zijn kan omdat he
Daarom zal een man zijn
moeder verlaten en zijn vrou
en zij zullen tot één vlees zij
Alleen de ware liefde bezit
vlees en geest te doen samen
kracht kan alléén werken als z
in God, als ze een liefde in G
vrouw kunnen dan geheel zic
voorwaarde van lief te hebb
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zichzelf te zijn (JP Paauwe). Ware liefde laat geheel vrij, het oefent geen
druk of macht uit op de ander. Iemand die werkelijk van je houdt zal je
altijd alle vrijheid verlenen. Een man kan zijn vrouw geen groter
geschenk geven dan zichzelf te zijn en haar de ruimte te laten ook zichzelf
te zijn. De dans van de liefde kan alléén met die vrijheid en die
toestemming een aanvang nemen. Je geeft jezelf zonder je druk te maken
om de vraag of je iets terug zult krijgen. Je aarzelt niet en verwacht geen
rekening of verantwoording. Je partner speelt in op je behoeften en jij
speelt in op de zijne of hare. Dat is de dans die geliefden met elkaar
dansen. Ze leven om meer te kunnen geven dan krijgen, meer te
beminnen dan bemind te worden. Dat kan ook niet anders omdat het
beperken van vrijheid een voorwaardelijkheid is, en voorwaardelijkheid
en liefde zijn tegengesteld aan elkaar. Ze kunnen niet tegelijkertijd en
samen bestaan. Iemand die werkelijk van je houdt heeft dus geen andere
keuze dan je alle vrijheid te schenken, net zoals je zelf ook geen ander
keuze heb dan vrijheid te verlenen aan degene van wie je werkelijk houdt.
Liefde is nou eenmaal onvoorwaardelijk, en onvoorwaardelijk betekent:
zonder voorwaarden. Tegenwoordig wordt het liefde genoemd als de
ander zich geheel gedraagt en voordoet zoals jij dat wenst. Maar dat is
geen liefde omdat de ander dan niet zichzelf kan zijn en dus niet in
vrijheid leeft. In de ware liefde ligt een gebondenheid die de hoogste
vrijheid schenkt. Deze liefde is eigenlijk in woorden niet te beschrijven, al
gauw maak je er dan een beeld van en een beeld is nooit zo
natuurgetrouw als de werkelijkheid. Zie het zoals een foto van een
waterval, het kan een hele mooie foto zijn, maar nooit zo mooi als dat de
waterval er in het echt uitziet. Zo is het ook met wáre liefde, maak er geen
beeld van, want daarmee vervallen de prachtige details van de liefde zelf.
Helaas zijn er weinig mensen die dit kennen en beleven in hun huwelijk.
Vele mensen beleven het huwelijk als een toneelstuk dat ‘liefde’ heet.
Vrouw en man spelen elk een bepaalde rol en het is het verstand die alles
bestuurd en bepaald. In veel, erg veel huwelijken worden compromissen
gesloten en dat is de dood van de vrijheid, van het zichzelf zijn. Maar als
vrouw en man zichzelf kunnen zijn, zijn ze niet bang voor elkaar, dan
kunnen ze met elkaar van hart tot hart spreken en leven. Dan is er geen
angst om zichzelf over te geven aan de ander. In de meeste huwelijken is
men ten diepste bang voor elkaar en staat men tegenover de ander met een
diep wantrouwen of achterdocht. Zo zal er nooit geen volledig vertrouwen
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komen. Wees nooit bang voo
voor de hele wereld, waar h
dan af van den mens, wiens
achten?”, zo vinden we in de
in de gezinnen? Men is dikw
elkander bang zijn, men moet
de waarachtige belangen, de
God; dáár de zaken voorlegge

Ontbreekt er iets in deze dri
man geen overgave aan JHW
sprake zijn van een algehele é
de man zichzelf overgegeven
nog geheel uit en tot zichzelf,
voor JHWH en voor zijn vro
zijn vrouw maar niet de zichz
vol eigen liefde. Echte liefd
Paauwe). Zo’n huwelijk is on
man wel vol overgave en lief
dat de vrouw haar hart niet op
overgeeft. Ook dan is er gee
onthouden dat we in de lie
onszelf vinden. Wanneer in
voorrang, zichzelf trachten te
juist verliezen ze zichzelf. Z
wederzijds man en vrouw z
ontstaat een echte gemeensc
zielen groeien uit, groot en sc
Jones).
Ook kan het zijn dat man en
JHWH. Zij leven zonder JH
gesloten harten zijn hard, ko
JHWH en dikwijls ook voor
gelukkig zijn. Kan er een ge
overgave?
Ieder mens verlangt naar ee
niemand kent de voorwaarde
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zijn ideaal tot verwezenlijking te brengen. In de diepste zin leeft in elke
bruid en elke bruidegom, de verwachting om de ander geheel te kunnen
bezitten, om geheel één te kunnen worden met de ander. Wat vrouwen het
liefste willen is ook wat mannen het liefste willen. Het is wat de mens
vanuit zijn oorsprong zijn wil: gekend worden tot in het diepst van zijn
wezen. Elk mens heeft een diep heimwee in zich om weer één te worden.
Niet een één zijn omdat je samen het bed en de hypotheek met elkaar
deelt, maar een één zijn op zielsniveau. Dit is een oerbehoefte in elk
mens. In de rekenkunde is 1+1=2, maar op zielsniveau is 1+1=1.
Groot is voor velen de teleurstelling om te moeten toegeven dat deze
verwachting niet is uit gekomen. Immers, men kent de wetten niet waarop
alle harmonie berust en waar geen harmonie heerst, kan het geluk niet
wonen. Met het trieste gevolg dat mannen en vrouwen maar samen bij
elkaar blijven om maar niet alleen te zijn of om rede van schaamte, maar
van een diepere levenseenheid is weinig te bespeuren. Ook komt het
tegenwoordig veel voor dat vrouw en man uit elkaar gaan. Met het trieste
gevolg dat eventuele kinderen er de dupe van zijn. Een diepaangrijpende
en trieste zaak.
U ziet dus dat er grote voorwaarden aan gebonden zijn om tot het
paradijsgeheim door te kunnen dringen, maar onmogelijk is het niet.
Welgelukzalig de vrouw of man die dat bereikt in haar/zijn leven.
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7. Laat u met God ver

Voordat we een huwelijk aa
(verzoenen) die wij veroorza
verzoenen? Verzoening is d
wordt, nadat er een breuk is o
Wij hebben JHWH verlaten,
afgeweken. Hebben Zijn ge
gewandeld. Wij zijn gaan lev
eigen verstand in plaats vanu
handelen zoals het ons dacht
gelukkig zouden worden, n
ingestelde orde verstoorde en
orde dan de door JHWH in
‘beter’ voor ons was, alsof e
orde aan te merken viel en da
een hoogmoed.
Maar zijn we nu gelukkig? Be
ik werkelijk gelukkig met he
bereiken doel in het huwelij
JHWH, zonder een liefdesko
mis ik wat in mijn leven? He
al mijn zorgen en noden?
Wij kunnen in het boek de B
verzoenen. Wat wil dat nu z
opgetreden is tussen God en
relatie moet hersteld worden.
vast gemaakt worden. Wij m
het gehele leven heen van d
grote waarheid: “Vereniging m
Wij moeten het Goddelijke,
aan ieders leven ten grondsla
dat voor ons in? Als wij ons w
oprecht berouw tonen en al
mensen als we tegen hen ov
berouw kan JHWH geen ver
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ons hart. Het verstand is niet in staat om tot echt berouw te komen,
daartoe is alléén het hart in staat. Maar waarom willen de meeste mensen
hun zonden niet belijden? Omdat ze dan hun leven moeten veranderen en
dat willen ze niet. Daarvoor missen ze de wilskracht, moed en
doorzettingsvermogen. Het gaat allemaal wel best zoals het
gaat......totdat...... en dan is het (meestal) te laat.
Als wij ons willen verzoenen met God, houd dat in dat we ons verenigen
met Zijn wil, Zijn weg, Zijn wetten, Zijn welbehagen, Zijn Waarheid.
God heeft lust in waarheid (Ps. 51:8). De waarheid is oppermachtig en de
liefde is daar onlosmakelijk in doorweven. Waarheid kan niet zonder
liefde en liefde niet zonder waarheid. Jonge mensen, verkwanselt de
Waarheid niet voor de wereld! Verkwanselt de Waarheid niet, noch voor
geld, noch voor een huwelijk. Doet het nooit, al was het dat je de gehele
wereld werd aangeboden. “Koop de Waarheid en verkoopt ze niet” (Spr.
23:23). Rijk in God te zijn, dat is rijkdom (JP Paauwe). Wat is waarheid?
De waarheid is een andere zeggingswijze voor een heldere en bepaalde
kennis der Wet, de oorspronkelijke wetten van ziel, geest en lichaam en
het heelal om ons heen. En die waarheid woont in de aller diepste diepte
van het hart.
Dus dat betekent dat we moeten gaan leven naar Zijn wil. Nederig,
kinderlijk, en stil, ons voegen naar Zijn wil. Maar wat is Gods wil? Wat
wil God van ons? Hoe wil God dat wij leven? Gods wil volbrengen staat
gelijk met gehoorzamen aan Zijn wetten en natuurorden.
Mijn leer zal u, o mens, naar ’t recht doen hand’len,
En wijzen u den weg, dien gij zult wand’len;
Ik zal u trouw verzellen met Mijn raad;
Terwijl Mijn oog op u gevestigd staat (Ps. 32:4).
Wat is Gods weg? Gods weg is voor ieder mens anders. Maar ben ik
bereid om God te volgen in iedere weg? Op een ziekbed of een
operatietafel? Tijdens moeilijkheden in familie of gezin? Het dan toch
eens te zijn met Gods weg? Kan ik wachten op JHWH? Kan ik het
overgeven in Zijn handen? Kan ik geloven dat Hij het goed zal maken?
Dat Hij mij zal samenvoegen met mijn tweelingziel? Op Zijn tijd? Of sta
ik op tegen God en vraag ik: “Waarom”? Het voorbeeld van Job is hier
goed van toepassing.
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-Leer mij, o JHWH de weg do
Willen wij leren? Stellen wi
Door wie laten wij ons lere
dogma’s, catechisaties enz.?
mij”? Laten wij ons leren
JHWH? En willen wij dan l
verkiezen wij een weg die wi
door Hem laten bepalen en d
van die weg zal vrede zijn.

-Leer mij naar Uw wil te hand
Willen wij naar Zijn wil
Onderzoeken wij wat Zijn w
naar Zijn wil moeten hande
eigen wil en passen hu
verscheidenheid aan kerken i
iemand die niet naar zijn e
zelfverloochening naar Gods

-Leer ons onze dagen tellen, o
Willen wij een wijs hart? W
hebben wij daar geen eens m
damp daarheen? Als wij o
afhankelijkheid van JHWH le
gift van Hem. En zullen wij
krijgen. Elke dag is dan een le

-Leer mij, o God van zalighe
143:10)
Willen wij leren om ons leve
een doel om voor Hem te leve
weg die ik ingeslagen ben o
weg? In wiens dienst leven w
de maatschappij, de kerken?
wij ons aan Zijn geboden
kortom: leven we naar Zijn
onszelf daar aan over? V
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welbehagen? Willen wij die weg van zelfverloochening leren? Zijn we
bereid om Hem te volgen? Door het bezaaide en het onbezaaide?
-God zal Zelf zijn Leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. (Ps.
25:6)
Is God onze Leidsman en zijn wij Zijn volgelingen? Komen we altijd
maar achter Hem aan? Leren wij van Hem hoe wij wandelen moeten?
Willen wij wandelen zoals Hij het ons leert in de natuurwetten? Zijn wij
het met Zijn weg in ons leven, eens? Of zijn wij onze eigen leidsman,
wandelen wij naar het goed denken van ons eigen hart? Of aanvaren wij
handelingen en ideeën van anderen als normen voor eigen levenshouding
en wereldbeschouwing?
-En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer. (Ps. 119:9)
Willen wij de ware wijsheid leren? Er is een wereldse wijsheid, wat
eigenlijk dwaasheid is. En er is ware wijsheid. Welke verkiezen wij?
JHWH kan ons de ware wijsheid leren. Als wij er maar open voor staan.
-Leer mij Uw wet, dan zal ik troost ontvangen. (Ps.119:62)
Willen wij Gods wetten leren? Al Zijn natuurwetten? Willen wij daarnaar
wandelen en er vervolgens troost door ontvangen? JHWH ziet met
ontferming neer op degene die voor Zijn wet leeft. Welgelukzalig is de
man, die JHWH vreest. Die grote lust heeft in Zijn geboden. (Ps. 112:1)
Vrezen wij JHWH? Welgelukzalig is de mens, die geduriglijk vreest;
maar die zijn hart verhardt, zal in het kwaad vallen. (Spr. 28:14)
Kunnen wij ook als David zeggen: “Ik heb verlangd, gehijgd naar Uw
geboden”? (Ps. 119:66)
Dus nogmaals de vraag: willen wij leren? En wát willen wij leren?
Of zijn we liever eigenwijs? Zeggen we tegen God: “Wijk van mij, want
aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust.” Hebben wij lust om Zijn
wegen te leren kennen? Zijn wegen te kennen, te verkiezen en te
bewandelen? Ook al moeten wij daar offers voor brengen? Zelfs het offer
van ons gehele zelf in zelfovergave? Besteden wij onze tijd om te leren?
En maken wij ook tijd vrij om te leren, om onderwijs te ontvangen?
Hebben wij de goede keus al gedaan? Wandelen wij, in alle oprechtheid
en overgave, in Zijn wegen? Of hebt u geen zin om in al Gods wegen te
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wandelen? Hebt u daar gee
betekent, geen zin te hebben
niet vergeten dat God staat a
Als u nu aan dezelfde kant s
ware, dan kunt u rekenen o
komen aan de andere kant. E
tegen God verhardde (Job 9:4
Of verharden wij ons hart.
hebben naar Mij niet gehoor
hun nek verhard, zij hebben
7:26) Maar hebben gewandel
de Baäls, hetwelk hun vader
voor ons het gezegde: “zij
steenrots”? (Jerm. 5:3) Geldt
is en ons voorhoofd van kop
onze verharding? Want wie
gehad?

De enige goddelijke weg, waa
schouwen mag, is deze, dat d
wil alles verlaat wat hij ze
schoonheid, rijkdom, geld e
vrouw en kind, lijf en leven,
worde. Hij moet alles overge
lucht die toch nog een nest he
hij moet van deze wereld we
meer in deze wereld is. Hij
worden, want het wezen dez
toren van Babel en de Antich
deze zelfgemaakte God op de
zetten. Verstaat dit alzo.
Het is niet bedoeld dat ieman
en bloedverwanten, om uit de
moet verlaten omdat hij ze nie
eigendom bezit, die moet hi
alles waarin hij gans en al h
hetzij hij rijk zij of arm, versta
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of niets, dat hij dit alles gelijk achte: een schoon kleed als een
verachtelijk, het geluk der wereld gelijk het ongeluk, het leven als het
sterven, zijn macht als die van een dienaar, een koniklijke kroon gelijk
een oude hoed, zo dat hij alles in zijn gemoed verlate en niet voor zichzelf
belangrijk vindt (Jakob Boehme).
JHWH heeft de mens een instructie mee gegeven op aarde. Dat zijn Zijn
wetten. JHWH wil dat we Zijn wetten volgen en doen. Een mens wil het
liefst geen wetten of regels waar het zich aan moet houden. Een mens wil
vrij zijn. Dat kun je vandaag de dag in de wereld over duidelijk zien. Vrij
van alle banden. Vrij om te wandelen naar het goeddunken van hun eigen
hart. De meeste mensen leven naar hun eigen wil en passen hun geloof
daarop aan. Door de grote verscheidenheid aan kerken is er altijd wel
eentje die bij jouw geloof past. Maar zou JHWH het daar mee eens zijn?
Het is onze taak om onszelf de vraag te stellen: Hoe wilt U dat ik leef?
Als u gaat zoeken om daarop een antwoord te verkrijgen, zult u er achter
komen dat JHWH wil dat wij leven naar al Zijn wetten. Maar dat willen
de meeste mensen niet omdat ze dan bang zijn dat ze dit niet meer mogen
en dat niet meer, ze zijn bang voor een gebonden en beperkt leven. Maar
als wij niet leven naar Zijn wetten, dan onttrekt God zich uit ons leven.
JHWH heeft zijn wetten gegeven, niet ons tot last, maar ons tot zegen. De
wetten die vandaag ook nog gelden, altijd zullen gelden en onveranderlijk
zijn.
Zalig, zalig niets te wezen,
In ons eigen oog, voor god!
Eigen zin en lust te vrezen
Steeds te rusten in ons lot.
Need’rig, kinderlijk en stil,
Ons te voegen naar Zijn wil! (Gezang 205:1)
Wij moeten ons aan JHWH onderwerpen. Aan Zijn wil, weg en wetten.
En dit onderwerpen is geen last of dwang. Nee, het is een onderwerpen uit
lust en liefde. Het is de liefde die de gehoorzaamheid en het onderwerpen
werkt. De liefde die vanuit het hart komt. Iemand die zichzelf
overgegeven heeft aan JHWH, die wandelt met blijdschap en vreugde in
Zijn wegen en wetten. Bij zo iemand liggen de wetten in zijn hart gegrift.
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Ik zal Mijn wet in hun binnen
hun tot een God zijn en zij zul
Theologisch gezien zijn er tw
is op JHWH en Zijn wegen e
en daarom gedesoriënteerd i
hart de dood. Waar het dus v
zich aan Gods wil gebonden
spelen dan niet langer meer a
zijn bewust van het Goddelijk
gebied, bewust van onze v
nageslacht, bewust ten opzich
zullen.
Enkele aanwijzingen voor he
gelukzalig leven: 1. Kies den
Werp weg wat u kan hinderen
te geraken. 5. Let niet te
geschiedt, opdat gij niet het r
achter u gaat en u roept, he
daardoor wordt uw loop nood
tegenstand of hinderpaal ont
9. Bid van God een verlicht
geve u een voorspoedige reis.
Vervolgens moet gij u ontdoe
ten leven, als: begeerlijkheid,
ook toe geneigd moge zijn, w
in de loopbaan loopt, legt alle
mede, dan hetgeen volstrekt n

Ik heb verkoren de weg d
(Ps. 119:30). Hebt u ook
verkoren?

Ben ik gelukkig? Het waara
bestaat in: het los zijn van al
moet geen stem hebben in zij
(JP Paauwe). Waar laat ik m
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afhangen? Waar wordt ik gelukkig van? Van man, vrouw, kinderen, mooi
huis, veel geld, mooie kleren, vakanties, muziek, roken, uitstapjes,
computer, auto, feesten, werk, mobieltje, enz.? Als ik van deze dingen
mijn geluk laat afhangen, dan ben ik een afgodendienaar. De buik is de
machtigste afgod van alle religies (M. Luther).
De fout die de meeste mensen maken, is dat zij zich richten op onderdelen
van het leven zoals; relaties, geld, bezit, seksuele genietingen, buik
genietingen (lekker eten en drinken), het gevoel van veiligheid in het
geloof, enz. Ze zien hun ‘ik’ als een op zichzelf staand doel en tuigen dat
met van alles op. Doordat hun innerlijk zo leeg is, omhangen zij zichzelf
zo graag met mooie kleren en sierraden. Daar zoeken zij de zin van hun
bestaan in en raken zo het contact met de Bron (JHWH) kwijt. En zonder
Bron heb je geen leven en kun je dus ook niet gelukkig zijn.
Wij weten natuurlijk wel dat geld niet gelukkig maakt. Iedereen zegt het,
maar niemand gelooft het echt, of leeft ernaar. Iedereen hoopt stilletjes
ooit een vermogend mens te worden. Dan gaat het ‘paradijs’ open. Want
al maakt geld niet gelukkig, geldgebrek nog veel minder. Geld schijnt
toch een noodzakelijke voorwaarde te zijn om gelukkig te worden. Maar,
ik moet mijn geluk maar van 1 ding aflaten hangen. En dat is JHWH. Dan
pas kan ik gelukkig zijn en vrede in mijn hart hebben. Dan pas kan er een
liefdesverhouding zijn tussen JHWH en de vrouw/man. Dan pas weet de
mens wat liefde is. Deze mens is tevreden met zijn lichaam en leven. Dan
bezit zo’n mens iets van een oneindige waarde. Al de andere dingen laten
leeg en gaan voorbij. Geld zorgt dikwijls alleen maar voor onrust en
verharding in het leven. Door de rol die geld speelt in onze samenleving,
verliezen wij maar al te gemakkelijk de verbinding met de stille kracht
van de liefde.
Een mens die gelooft bezit een gerechtigheid van oneindige waarde. Weet
u iets dat waarde heeft? Ik heb het op mijn leeftijd nog niet gevonden. Ik
heb niets gevonden van enige waarde in het leven. Weet u enig ding dat
op zichzelf waarde heeft? Nee, het is er niet. Maar de gerechtigheid (en
de ware liefde) van JHWH is een zaak van oneindige waarde (JP
Paauwe.)
Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
Op aarde nevens U toch lusten?
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Niets is er wa

Hebt u nu ooit in uzelf geluk
antwoorden: nooit! U zult oo
de hele wereld bij hebben, als
nog geen geluk hebben. Als u
minste aanmerking had, een
in de maatschappij; eer en
middelen en voeg hier nog ma
zijn. Dat is de weg niet om g
het verliezen van zichzelf (JP
Als u kijkt naar het schema o
voor u, JHWH of de echtgeno
uw echtgenoot en JHWH, wa
u? Is uw echtgenoot iets van
oneindige waarde. Als u echt
eindige waarde te zijn. Maa
waarde.
Een mens zoekt en zoekt ove
Maar het laat alles leeg. Zo
hebben, dan zoekt hij alwee
gevondene alweer leeg laat. H
119:26). Ieder mens zoekt naa
men kent de voorwaarden
alvorens het geluk te bemach
dwalende in de wereld en ste
die nooit verbonden is gewe
heeft wat liefde is maar altij
liefde is als een melodieuze
noot klinkt uw levenslied vals
Er zijn zoveel mensen die
mensen. God heeft in hun le
Hun eigen ik, daar draait al
opvatten als een streven om
Wij moeten eerst dwaas wor
geest van de godsdienst
vormendienst. De ware gees
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geheel plaats gemaakt voor de letter die bederf wekt en dood. Zoveel
mensen die God willen dienen in plaats van zich door Hem te laten
dienen, die God willen helpen in plaats van zich door Hem te laten
helpen, die voor God willen werken in plaats van Hem in zich te laten
werken, die God willen dragen in plaats van zich door Hem te laten
dragen. Zoveel christelijke mensen die rondlopen met hun godsdienstige
begrippen, godsdienstige leerstellingen en godsdienstige stelsels. Zoveel
woordenballast, vormenballast, gewoontenballast, begrippenballast,
plechtighedenballast. Schuren vol christelijkheid, telkens meer en groter
schuren vol christelijkheden, maar ....doodarm. Ach, is het alles geen
afgoderij?
Ons christendom bevat zeer veel zaken van louter negatieve betekenis.
Zoveel dat het de wezenlijke Godzaligheid rechtstreeks of zijdelings
tegenwerkt. Waar is het wezenlijke, het echte, het kinderlijke, het vaste
vertrouwen op JHWH? De drukke vraag naar kerkelijkheid, leerstellige
begrippen, godsdienstig ceremonieel, uitwendige verbreiding, mystieke
gewaarwordingen, dringen de belangstelling in het ene nodige naar de
achtergrond. Bij vele christenen komt het vertrouwen een keer achter al
deze begrippen aan. Zover achteraan dat het gemakkelijk uit het oog
wordt verloren. Vele christenen die net zijn als een kachel; van buiten
mooi schoon en opgepoetst maar van binnen zo zwart als roet.... Er zit
geen leven in, geen God toegewijd leven. Alleen maar een zichzelf
toegewijd leven.
Vertrouwen op JHWH wortelt in persoonlijke verlossing. Het vergt
telkens opnieuw zelfverbrijzeling en zelfverloochening, het prijsgeven
van allen zichtbaren, tastbaren en denkbaren steun. Er komt veel strijd bij
te pas, het kan niet zonder te strijden, zonder beproeving, zonder te
sterven aan jezelf en steeds jezelf over te geven aan JHWH. Geloof
zonder vertrouwen is geen geloof. Het wezen van het geloof bestaat uit
vertrouwen. Uit het Godsvertrouwen wordt de zekerheid geboren dat het
leven zijn doel bereikt. Wat niet uit het vertrouwen is, dat is niet uit het
geloof. En wat niet uit het geloof is, dat is zonde. En wat zonde is, dat is
verderfelijk. Abraham had geen Bijbel, geen kerk, geen doop, geen
avondmaal, geen theologie, geen pen en geen papier, niets van dat alles.
Maar hij vertrouwde op JHWH en dat vertrouwen werd hem tot
gerechtigheid gerekend. Het vogel-zijn van een vogel bestaat hierin, dat
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het tot vliegen bestemd is. He
het tot vertrouwen bestemd is

Degene, wie tot inkeer komt
het hoge aardse geluk van e
valt en die dit geschenk ten
worden van de gehechtheid aa
liggen. Wij moeten onszelf
gehecht aan onze luxe en vo
kunnen. Wij zitten met onz
mensheid hebben de boze ma
net vele mensen te vangen
(stelsels) van christelijke gew
egoïsme, een net van verslav
net van luxe, weelde en ove
gebod op gebod, een net va
verkeerde eetgewoontes, een
hoogmoed, een net van degen
net van vleselijke lusten, een
dwangsystemen, een net va
veroordelen, een net van liefd
Zo verstrikt in allerlei dwang
dat het niet uit te drukken i
vergadert ze in zijn garen,
verblijdt en verheugt hij zich
aan zijn net; want door deze
smoutig. Zal hij dan daarom
verschonen, met altoos de vol

De definitie van een stelsel i
zolang dit gehoorzaamt word
zekere infrastructuur. Hoelan
van het stelsel gehoorzaamt, b
deelname ontzegd. Wat zijn d
-stelsels worden door
-vergt intensieve insta
-ontdoet je van macht
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-arbeidsintensief en energie rovend
-verslavend
-gezichtsloos
-verschaft een vals gevoel van veiligheid
-ondermijnd geloof
Stelsels vernietigen het hogere Weten. Stelsels dwingen jou te
gehoorzamen en te geloven (en/of te belijden) wat het stelsel voorschrijft.
Of het nou een financiële stelsel, verzekeringen stelsel, onderwijs stelsel,
religieus stelsel of politieke stelsel is, altijd wordt je gedwongen tot
gehoorzaamheid. Bij tegenwerking of ongehoorzaamheid wordt je de
toegang tot de infrastructuur geweigerd, wordt je uit het stelsel verwijderd
of opgepakt en opgesloten. Elk stelsel waarin je gevangen zit (dus ook
een religieus stelsel) is bezig om het Hogere weten in een Almacht te
vernietigen. Want een stelsel berust op macht, angst zaaien, dwang en
gehoorzaamheid aan menselijke regels en stellingen. JHWH past niet in
een stelsel. Nergens in de natuur wordt geboden om de mensheid in
bepaalde stelsels gevangen te houden. Verzekeringsagenten, pastoors en
dominees verkopen je eerst angst, daarna binden ze je aan hun stelsels.
Stelsels berusten niet op liefde maar op onderdrukking, uitbuiting en
slavernij. Stelsels zijn daarom negatief, altijd voortkomend uit
demonische geesten. Kaïn was de eerste die stelsels bedacht heeft, want
Kaïn ging steden bouwen en een stad vereist een bestuur (Gen. 4). Dat
bestuur stelt regels op voor de inwoners van de stad, anders verword de
stad tot een chaos. De natuur kent geen stelsels, de natuur kent alleen
maar wetten. Wetten die, indien ze opgevolgd worden, harmonie, geluk
en welzijn beogen van ieder mens en dier.
Bevrijd jezelf van stelsels! Vlucht uit de Babylonische stelsels! En ik
hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn
volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van
haar plagen niet ontvangt (Openb. 18:4).
De maatschappij dwingt ons aan alle kanten om mee te lopen in de
mensen massa die de boze al gevangen heeft. Nu is het onze taak om
onszelf te ontworstelen van al die stelsels, al die banden waarin de boze
ons bekneld (Ps. 140:1). Te vlieden uit Babylon. Onszelf te bevrijden en
weer te gaan leven vanuit het hart, vanuit Liefde. En dat kan niet anders
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dan onszelf over te geven. O
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Wij moeten ons lichaam tot een dienaar maken en niet langer toestaan het
tot onze meester te zijn. Ons lichaam behoort onszelf niet toe, maar
behoort God toe. Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is des
Heiligen Geestes, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs
niet zijt? (1Kor. 6:19). Ons lichaam behoort een dienaar te zijn van God,
van Gods wil en wetten, in dienst van de Schepper. Ons lichaam behoort
te leven zoals JHWH het wil. Als ons lichaam onszelf tot een meester is,
dan laten wij ons leiden door het lichaam, door de innerlijke hartstochten,
door dierlijke begeerten, door vleselijke lusten, door vraatzuchtige
genoegens, door verslavende middelen en gaan we ons lichaam op tooien
met allerlei sierraden en modieuze onnuttige verschijnselen. Kortom: wat
het lichaam wil en vraagt, dat doen we, maar zijn we dan trouw aan onze
ware natuur, aan het Goddelijke beeld in ons?
Wij moeten leren te leven vanuit ons hart, vanuit ons diepste zijn. In de
diepte van het hart spreekt het geweten, daar spreekt Gods stem. Wie
luistert naar die innerlijke stem, leeft vanuit zijn hart en leeft dus in
harmonie met God en al Zijn wetten. Wij moeten beseffen dat ons
geweten volkomen ondergeschikt is aan God, onze wil aan ons geweten,
ons verstand aan onze wil, ons lichaam en onze lichamelijke driften aan
ons verstand en de dieren aan de mens. Dit is een paradijselijke toestand,
waarin het lagere onderworpen is aan het Hogere, en erdoor beheerst en
bestuurd wordt. De enige plicht die een mens had en heeft, is deze orde te
eerbiedigen en te handhaven. Dan komt aan zijn geluk gegarandeerd geen
einde. Dat maakt een mens gelukkig, dat geeft vrede en rust in het hart,
daar is de vrijheid. Het niet luisteren naar die stem van het hart, kan de
volgende lichamelijke gevolgen hebben: slapeloosheid, verhoogde
bloeddruk, rimpels, hartkloppingen, rugpijn, problemen met de huid en de
spijsvertering, steeds terugkerende infecties, onvruchtbaarheid,
impotentie enz. Het kan ook gevolgen hebben voor de sociale
betrekkingen en de prestaties op het werk kunnen eronder lijden:
geïrriteerdheid, verlies van gehoorvermogen, van concentratie, van
teamgeest, je opsluiten in jezelf, ergernis enz.
Zorg dus dat u zich verzoend en een vaste relatie met JHWH hebt in het
leven.
Stel uzelf eens de vraag: “Waarvoor stap ik ‘s morgens vroeg uit bed?” Is
het voor mezelf, om naar me werk te gaan, om geld te gaan verdienen? Of
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Stelsels ondermijnen uw geloof,
binden al uw macht en vrijheid gelijk men doet bij een korenschoof.
Stelsels worden door mensen gereguleerd,
daarom vindt God stelsels verkeerd.
Stelsels (en verslavingen) beogen nimmer uw geluk en vrijheid,
bevrijding ervan is moeilijk maar levert uiteindelijk veel blijheid.
Verwijder alle afgoderij uit uw bestaan,
het kan nimmer met uw geloof samengaan.
Waarlijk gelukkig is de vrije mens,
die daar leeft zoals God het voorschrijft en wenst.
Zoek het geluk niet in goederen, rijkdom of eer,
want een leven in harmonie met de natuur, geeft u veel méér.

8. Zelfkennis en Godskennis.
Ik zal u onderwijzen en u leren van den weg, dien gij gaan zult: Ik zal
raad geven, Mijn oog zal op u zijn (Ps. 32:8).
Voordat JHWH de tweelingzielen samenvoegt zal Hij beiden eerst veel
willen leren. Doordat wij zelf afgeweken zijn van JHWH, moeten we
weer leren terug te keren en loslaten alles wat niet naar Zijn wil is. Hij
geeft lessen, die de ziele wijzer maakt (J. Groenewegen). Hij zal ze leren
dieper na te denken, dieper te gevoelen, dieper te geloven, dieper te
bidden. Van nature leven wij zo oppervlakkig. O, die oppervlakkigheid in
de wereld, in de godsdienst, in de kerken, in de gezinnen, in ons hart, dat
is niet uit te drukken. In deze dagen rennen we rond over de oppervlakte
van de aarde in onze automobielen, we hebben een koortsachtige haast,
en dat rennen over de oppervlakte is een symbool van ons oppervlakkig
leven. We hebben alle diepten verloren. Dikwijls zijn we met koortsigen
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God kastijd ons om ons onze zonden in herinnering te brengen, om ons
wegens onze dwaasheden te kastijden, om ons van de gangen der zonde
af te keren, om ons te ontdekken aan onszelf, uit eindelijk om ons
gereed te maken voor Zijn koninkrijk (Thomas Boston). Hij weet dat ze
dat nodig hebben. Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit
die alle redt hem JHWH (Ps. 34:20). Het lijden oefent een gericht uit. Het
dwingt tot onderscheiding, tot een scheiding van wezen en schijn. Het
maakt dat we ons terug gaan trekken uit al die belangrijkheden, waarvan
het geweten ons tot nu toe vruchteloos had verzekerd dat ze schade deden
aan onze ziel, waarvan wij nu beseffen dat zij voor het zoeken naar de
waarheid prijs moeten worden gegeven. Het lijden maakt dat wij ons
richten op het éne nodige en leren verstaan hoe nodig dat ene nodige is.
JHWH voedt vrouw en man op zoals Hij weet dat goed voor ze is. De
mens brengt zichzelf van de ene tegenspoed in de andere, dit gebruikt
JHWH zodat de mens zichzelf en JHWH meer leert kennen. Hoe meer
een mens zichzelf leert kennen, hoe minder hij wordt, hoe dieper hij
zichzelf vernedert, hoe meer hij zich verwondert over JHWH. Zo’n mens
is verblijd in JHWH en beschaamt over zichzelf. Voor de wereld is
tegenspoed een vloek, maar voor de gelovige is tegenspoed een zegen,
wanneer hij tenminste niet in de stok bijt waarmee hij geslagen wordt. En
de gelovige weet dat na het lijden, de heerlijkheid volgt. Wanneer? Dat
weet hij niet, maar komen zal het op Gods tijd en op Gods manier! En die
tijd is de beste tijd. En die manier is de beste manier. Gij hebt ons voor
een tijd bedroefd, en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt
beproefd (Ps. 66:4).
JHWH zal de tweelingzielen kastijden om hun persoonlijkheid te
reinigen, te vormen, en om ze zo dichter bij Hem zelf te brengen. Wij
moeten van ogenblik tot ogenblik, beseffen dat we volstrekt afhankelijk
zijn van JHWH (JP Paauwe). Dit geld ook voor de nacht als wij slapen.
Juist dan zijn we zo afhankelijk van Hem. ‘s Nachts hebben boze machten
gemakkelijk invloed op een mens, door middel van allerlei nare dingen
die zij ons kunnen laten dromen. Daarom is het van groot belang om juist
ook voor de nacht, Gods hulp en nabijheid te vragen.
Onze hele persoonlijkheid moet gereinigd worden, ons denken, ons
willen, ons voelen, ons verlangen, ons liefhebben, ons toornen, ons
streven. Alles, alles van de inwendige mens. Want eerst moet het hart
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maken aan de Goddelijke wil en zonder ooit na te denken wat dan Gods
wil is.
In de meeste huwelijken is er een constante strijd, een strijd om de
handhaving van zichzelf, om zo te trachten, dat eigen ik, met alle geweld
overeind te houden. Een strijd van dit willen en dat willen. Wij hebben
zo’n onbuigzame natuur, zo’n hard hart. Maar nu moeten wij leren
onszelf te vernederen en te buigen voor JHWH en de echtgenoot. Wij
moeten leren afstand te doen van onze eigen wil en verlangens, zodat we
ons geheel kunnen onderwerpen aan een hogere Wil en zo een door
hemelse wetten geordend leven verkrijgen, een bewust leven, in een
hoger bewustzijn.
Het geloof wordt geboren uit de ondergang van het eigen ik. Het paart
zich niet met het onze, met onze wil. Het geloof is er niet met behoud van
ons leven. Als een mens gelooft dan heeft hij zijn leven verloren. De oude
mens is gestorven en een vernieuwde mens is geboren. Dit is de
wedergeboorte. Er is dan een eind gekomen aan al zijn eigen willen. Een
geloof waarbij geen verlies van het leven, het ego, plaats heeft, is geen
geloof en is dus een waangeloof. Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
Op hen het oog, Die need’rig knielen; (Ps. 138:3). Wie Hem need’rig
valt te voet, zal van Hem Zijn wegen leren (Ps. 25:4). Wie in ’t stof ligt
neergebogen, zal door Hem weer worden opgericht. Bukken en opzij gaan
voor het Opperwezen en z’n neus in het stof steken, dit is de weg des
behouds, en al het andere is waan, inbeelding! (JP Paauwe). Vernedert u
dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd
(1Petr. 5:6).Wij moeten onze hoogmoed afsterven en leren nederig te
worden en te blijven. “Op deze zal Ik zien, op de arme en verslagene van
geest en die voor Mijn woord beeft” (Jes. 66:2).
JHWH zal de tweelingzielen innerlijk willen reinigen van alle
ongerechtigheden voordat Hij ze weer samenvoegt. Hij zal ze de ogen
openen zodat ze zien hoe zwak, zondig en ellendig hun oude leven is, vol
schijn, vol bedrog, vol hoogmoed en ze laten zien dat ze zelf degene zijn
die JHWH de rug toegekeerd hebben (zelfkennis). Zodat ze het uitroepen
gelijk Job: Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as (Job
42:6). Dan komt het berouw, de schaamte over het zondige leven wat ze
tot nu toe geleefd hebben. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw
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nieuwen geest; want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels (Ez.
18:31)? De verloren zoon zij ook tegen zichzelf: “Ik zal op staan en tot
mijn vader gaan”. Hij zelf was degene die, tot inkeer gekomen zijnde,
opstond en terugkeerde naar zijn vader. Laten wij ook opstaan en
terugkeren naar de Bron.
Wij zijn afgeweken van Gods geboden en inzettingen die Hij ons geboden
heeft. Wij zijn gaan leven zoals wij dat zelf wilden, naar onze eigen wil
en onze dwaze inzichten. En lieten ons leiden door ons lage ik, wat niet
verder kan kijken dan het aardse, het materiële. En nu moeten wij weer in
gehoorzaamheid gaan leven naar Zijn geboden en inzettingen. Koop de
waarheid en verkoop ze niet (Spr. 23:23). Kopen betekent een werkzaamheid, zelf iets doen. Koop ze, om niet, zonder geld, zonder prijs (Jes.
55:1). En dit kan niet zonder de liefde. De ware liefde verblijdt zich met
de waarheid, zij heeft een afkeer van leugens en onrechtvaardigheid. Deze
liefde aarzelt niet om geliefkoosde meningen en dierbare begrippen prijs
te geven, wanneer die meningen en begrippen onjuist blijken te zijn (AJ
TH Jonker).Tradities zijn zeker waardevol, maar zodra zij in strijd komen
met de waarheid, Gods wetten, Gods wil en de natuurwetten, kunnen wij
haar maar beter vaarwel zeggen.
Wij moeten los komen van de wereld en van alles wat van God afwijkt en
onszelf overgeven aan Hem. Los komen van alle leugens, die door de
eeuwen heen onze godsdienst ingeslopen zijn. Los komen van alles wat
niet in overeenstemming leeft met de geboden en inzettingen van God.
Loskomen van ervaringen uit het verleden en verwachtingen voor de
toekomst, want dezen veroorzaken alléén maar angst. Loskomen van al
onze toekomstdromen. Loskomen van alles waar ons hart zo naar uit gaat.
Loskomen van dat deel van je denken dat de touwtjes in handen wil
hebben/houden. Loskomen van al onze gemeende eigendommen. Wij
leggen beslag op onze kinderen, leggen beslag op onze vrouw/man, op
onze bezittingen, op onze positie. Nu is dit het geheim: dat wij het niet in
eigendom hebben, dat wij er alleen van genieten en Hem tot een
eigendom maken, Die alle dingen bezit en alle dingen regeert ( JP
Paauwe). Dat loskomen is moeilijk omdat wij denken dat we iets bezitten
(materie, partners, vrienden, familie enz.) maar we bezitten in het leven
helemaal niets. Wij hebben hier op aarde niets tot ons eigendom. Wij
krijgen alles in bruikleen. Het leven is een soort grote leasemaatschappij.
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dat we wat gaan leren, en hoe leren we?
Gewoon door te doen en door de angst
heen te gaan. Het is waar: als je er
doorheen gaat, verdrink je er op een
bepaalde manier in, het verbrijzelt je.
Maar als je in de verbrijzeling jezelf
over kunt geven aan JHWH, zal Hij je
helpen en weer oprichten. Dan zul je als
een ander, als een nieuw mens verder
kunnen leven. Al ons redeneren en ons denken scheppen de angst. We
kunnen van angst wat leren door keuzes te maken vanuit het hart. Alleen
met je hart kun je de goede keuze maken. Met het hart maak je keuzes
vanuit het positieve, vanuit liefde.
JHWH zal de tweelingzielen leren om het in alle omstandigheden met
Hem eens te zijn. Ook al zijn dat moeilijke omstandigheden, dingen die
wij niet begrijpen maar het dan toch eens te zijn met de weg die JHWH
met jou gaat. En deze weg is een eenzame weg. Ja, u moet er maar op
rekenen, dat men, als men God dient, alléén komt te staan. En als een
mens dat niet verkiest, niet wenst, niet kan, dan moet hij God maar
vaarwel zeggen; hij zal er nooit enig waarachtig profijt van hebben (JP
Paauwe). Het is een kruisweg die moeilijk blijft. Vele tranen kost het,
vooral stille harttranen die niemand ziet. Het is een weg met tranen in het
oog, met tranen in het hart. Maar toch: “De naam van JHWH zij geloofd”!
Wetend, vertrouwend, gelovend en hopend dat JHWH het alles goed zal
maken. Want juist vanuit die stilte, die eenzaamheid, worden grote dingen
geboren. De eenzaamheid is een grote leraar.
Er zijn maar weinig mensen die het verkiezen om te leven naar Gods wil.
Die hun lage ik ontstijgen, die hun eigen wil verloochenen en zich
overgeven aan Gods wil. En dat is de enige taak in het menselijk leven:
onze wil in zelfovergave en gehoorzaamheid laten samenvallen met
Gods wil (Stanley Jones). Wie heeft er tegenwoordig nog lust en liefde
om JHWH te volgen en in Zijn wegen te wandelen? Doen we niet liever
wat we zelf willen? Waar is er nog iemand die vraagt: Waar is God, mijn
Maker, die psalmen geeft in de nacht (Job 35:10)? Daarom leert men in
deze weg om alleen te staan. Alle mensen los te laten en alleen met
JHWH door het leven te gaan. Niet steunen op de naaste maar op JHWH
alléén. Dit is een pijnlijke weg, maar ook een bevrijdende weg. Deze weg
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fout geleefd heeft, hij keert
naar de wet, naar JHWH. W
zullen aan geen hinderpaal zi
is het slotwoord: Vrees God
voor alle mensen (Pred. 12:1
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geboden bewaren. En Zijn geboden zijn niet zwaar (1Joh. 5:3). En deze
dingen worden het beste geleerd in de eenzaamheid, in de afzondering. In
de eenzaamheid en in de stilte worden grote dingen geboren. Die zich
afzondert, tracht naar wat begeerlijks, hij vermengt zich in alle
bestendige wijsheid (Spr. 18:1). Hij wendt zich af van het oude en alles
wordt nieuw.
Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hij
gedaan heeft, en al Mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en
gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Al zijn
overtredingen, die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden; in
zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou Ik enigszins lust
hebben aan de dood des goddelozen? Spreekt JHWH; is het niet, als hij
zich bekeert van zijn wegen, dat hij leeft? (Ez. 18:21-23).
En, waarom zoudt gij u niet bekeren? Waarom zoudt gij in het vreemde
land achter de zwijnen blijven lopen en
van honger vergaan, terwijl het
Vaderhuis voor u openstaat en de
Vader op u wacht? Waarom zoudt gij
blijven rondzwerven in die grootte
zandwoestijn, die men wereld noemt,
terwijl God u uitnodigt tot het paradijs
van Zijn kindschap, waarin de
fonteinen des Heils springen en
klateren den gansen dag?
Zo zal JHWH de vrouw en de man laten zien dat alles hier op aarde
voorbij gaat en tijdelijk is (1Joh. 2:15-17). Niet dat ze dan niet meer
mogen genieten van hun goederen en bezittingen, maar ze zitten er niet
meer aan vast. JHWH zal ze beide losmaken van het aards gerichte leven
en ze zo voorbereiden voor een leven op de nieuwe aarde en de nieuwe
hemel. Want zie, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de
vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet
opkomen (Jes. 65:17). Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe
hemelen en een nieuwe aarde, in dewelke gerechtigheid woont (2Petr.
3:13). En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste
hemel, en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer
(Openb. 21:1).Geloof en hoop zullen ophouden op de vernieuwde aarde,
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maar de liefde geenszins. G
grootste is de liefde. Op de ni
in de derde dimensie, maar
dimensie. Niet meer in een d
van éénheid, vrede, gelijkwaa
In de kerken wordt uit vol
geheiligd zaad het gezegend
dat de aarde door vuur z
wonderschone beloftes over d
men kennelijk over het hoofd
en de ander naar de hel. Maar
psalm 37, daar kunt u vijf k
erfelijk zullen gaan bezitten
aardrijk erven en Mijn heilige

JHWH zal zichzelf bekend
goedertieren, mildelijk verge
kennis) Twee zaken zijn er no
Hoe meer we God leren kenn
gaat altijd gepaard met de ver
God. Dan leert men God niet
de Onderhouder van alle di
laat verlopen via cyclussen en
zien we dat alles wat er in on
en in het leven van de volkere
en rust met alles, onder welk
niet meer verscheurd door a
verlangens. We leven dan nie
angst, verdriet of boosheid. N
beginnen dan werkelijk zelf
vanuit ons diepste Zijn. Bewu
dat er meer is dan al het ma
genieten van zoveel, dat w
beginnen te leven met rust, k
leven aan. We treden dan all
Hieruit voort vloeien geheilig
wetten die rust, vrede, gelu
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waarborgen. Op die eeuwige wetten steunde eenmaal het huwelijk.
Vandaar dat het in die tijden als ‘heilig’ gold en het huwelijksleven rein
en in harmonie beleefd werd.
JHWH zal de tweelingzielen leren gehoorzaamheid, dagelijkse bekering,
liefde, zachtmoedigheid, wachten, hopen, overgave, zelfbeheersing,
dankbaar te zijn, bidden, zwijgend vertrouwen, bukken, uitzien, het alles
van Hem alléén te verwachten en Hem tot een toevlucht te stellen. Zodat
ze worden, wat Hij wil dat ze worden zullen. Zodat ze zijn, wat Hij wil
dat ze zijn zullen.
Al deze leerlessen die vrouw en man meemaken, overkomen hun
uiteindelijk om hen te reinigen. Dus voor hun eigen best wil. En deze
reiniging geschied altijd in de diepte, in de moeilijkheden, in de
smeltkroes. (Kijkt u maar naar het leven van de bijbelse figuren:
Abraham, Mozes, David, Jakob, Jozef, Izaak, Job enz). Want de
smeltkroes is de beste reinigingsmethode. Alle ongerechtigheid wordt
eruit gezuiverd. Want daar in die diepste diepte sterven ze beide aan hun
ego en kunnen dan zich geheel over geven aan elkaar en aan JHWH. Daar
in de diepte zien ze wat werkelijk van belang is in het leven. JHWH
brengt ze als in een cocon waar hun oude levens afsterven en iets nieuws
geboren wordt. Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw
inzettingen leerde (Ps. 119:71). Ik weet, JHWH dat Uw gerichten de
gerechtigheid zijn, en dat Gij mij uit getrouwheid verdrukt hebt (Ps.
119:75).
In de natuur kunt u vele voorbeelden vinden die uitbeelden hoe iets
afsterft en tot nieuw leven komt. Net zoals een mens zijn lage ik af moet
sterven om tot een nieuw leven te komen met een hoger bewustzijn
waarin het niet meer om het ‘ik’ draait, maar waar het gaat om Gods eer.
En waarom moet dat ego afsterven? Waarom is het ego niet goed? Omdat
het ego zegt: “ikke, ikke, ikke, en de rest kan ......”. Het ego is altijd
gericht op zichzelf, eigen eer en eigen belang. Het ego laat anderen niet
toe in het hart. Bij het ego gaat het om hebben, macht en aanzien. De rest
is niet interessant. Het bekommert zich alleen om zichzelf en streeft er
enkel naar zichzelf te handhaven en te ontplooien. Altijd er op uit om er
zelf beter van te worden. Altijd er op uit om zelf beter te zijn dan een
ander. Het ego vindt zichzelf zo goed en een ander veel minder goed. Het
ego voelt zichzelf altijd meer dan een ander. Het ego handelt altijd vanuit
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angst. Angst wat de mens ze
of tradities los te moeten la
gemaakte fouten te moeten t
zorgt ervoor dat je ondoordac
je angst te overwinnen is zelf
Angst en geloof kunnen nooit
terwijl u nog angsten hebt
afvragen wat u geloof inhoud
vertrouwen kan nooit samenz
Het ego is altijd uit op
rug van een ander. Het ego
negatief, dus afbrekend. Do
steeds harder en hardvoch
barmhartigheid, zijn gevoel
verliest. Uiteindelijk zal de m
aarde, de natuur en de andere
Daarom is het van belang da
en onszelf overgeven aan JH
het hogere Zelf zijn pure kra
kan maken. Dan leren we sam
en samen leven zonder dat de
Dan kunnen we anderen weer
ons hart. Er
a f g u
jaloezie, hoogmoed,
machtsversc
Nee, er is LIE
Er is dan een leven vanuit het
hart is positie
opbouwend gericht. Vel
reageren alt
h u n
reactie negatief op iets. Als
hebben kunnen ze veel negat
positieve.
Ze
ku
e n
b e k r i t i s e r e
wel
moet,
dat
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en
keuren
het
boek
vervolgens
af.
Dat er ook positieve dingen in het boek
s t a a n
w a a r v a n
z e
i e t s
z o u d e n
kunnen
leren,
dat
gaat
aan
hen
voorbij.
D i t
w e r k t
a f b r e k e n d .
L a t e n
w e
leren de dingen, vanuit ons hart, positief
t e
b e n a d e r e n
o o k
a l
z i j n
e r
v e l e
negatieve dingen op te noemen. Leven vanuit het positieve brengt
vreugde, geluk en dankbaarheid in de samenleving.
Een mooi voorbeeld in de natuur is de rups die een vlinder wordt. De
rups wordt geboren op een laag niveau, als een veelvraat, dicht bij de
aarde en zeer beperkt in zijn bewegingsvrijheid. De
rups leeft in een klein wereldje, omdat het maar korte afstanden over de
aarde kan afleggen. Het ligt in de rups geschapen om zichzelf in te
wikkelen in een cocon en zichzelf af te sterven, wetend dat het een
mooier leven tegemoet gaat. De cocon lijkt dood en dor, maar er werkt
iets in van een geheimzinnige levenskracht. Het is een weg van leven
naar dood, en van dood naar leven. Er ontstaat een nieuw leven, een
nieuwe levensfase, een transformatie. Het is een transformatie naar een
andere, hogere dimensie.
Vanuit de schijnbaar dode rups ontstaat een levendige vlinder die in alle
vrijheid rond kan vliegen met zijn prachtige gevormde, gekleurde
symmetrische vleugels. Deze vlinder heeft weinig tot geen beperkingen.
Ze kan gaan en staan waar ze wil. Deze vlinder is geen veelvraat meer
zoals ze was toen ze rups was. Deze vlinder (mens) wordt niet langer
gehinderd of tegengewerkt door angsten, verslavingen, zonden,
gewetenswroegingen, zelfzucht en hoogmoed van het oude
leven. Maar voordat een vlinder in die vrijheid rond kan vliegen, zal de
vlinder zichzelf eerst moeten ontworstelen uit de cocon, uit het oude
leven. Dit ontworstelen moet de vlinder zelf doen. Elk menselijk
ingrijpen werkt vernietigend, want zonder die worsteling, die strijd, die
periode van eenzaamheid, zal de vlinder nooit het genot van vliegen
ervaren. En dat is toch hetgeen waar iedere vlinder naar verlangt?
En zo is het met ons mensen ook gesteld. Wij moeten strijden om los te
komen van het oude onnatuurlijke leven. Strijden om het koninkrijk Gods
in te gaan, d.w.z. een leven geheel overeenkomstig Zijn wil en (natuur)
wetten. Dat oude leven moeten we afsterven en onszelf overgeven aan
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Een ander mooi voorbeeld vanuit de natuur is, de boom. Elke boom
verliest in de herfst haar bladeren, ’s winters is de boom
kaal, maar in de boom voltooid zich een nieuw leven wat zich in het
voorjaar openbaart in duizenden nieuwe bladeren.
De oude bladeren sterven af en er komen nieuwe voor in de plaats. Al de
eikels, kastanjes en beukennootjes die in de herfst van de boom vallen,
sterven af in het voorjaar. Ze sterven net voor het ontkiemen, door de
zonnewarmte en het vocht. Er openbaart zich een geheimzinnige
levenskracht.
Zo gauw de zon haar warme stralen naar de
aarde zendt, komen die krachten tot leven, een nieuw leven. De eikel,
kastanje of beukennoot spruit uit tot een geweldige boom die vele
vruchten voort kan brengen. Maar eerst moet de eikel, kastanje of
beukennoot de grond in, de diepte in, afsterven, anders komt er nooit
geen nieuw leven. Het afsterven is een voorwaarde om veel vrucht voort
te kunnen brengen. Zo is het met elk zaadje wat in de natuur gevonden
wordt. Van het mosterdzaadje, de graankorrel tot de appel pit. In al deze
zaadjes zijn de eigenschappen al aanwezig om uit te groeien tot een plant,
bloem of boom om alsdan vele vruchten voort te brengen. Maar allen
moeten ze eerst de grond in en afsterven.
De zaadjes worden met de grond ‘samengesmolten’ zodat het zaadje uit
de grond haar levensvocht kan betrekken. De grond kun je zien als de
smeltkroes (de moeilijkheden of tegenslagen) waarin een mens gebracht
wordt om gereinigd te worden, om het eigen ik af te sterven en over te
gaan naar een leven waarin God bovenaan staat en niet langer jouw eigen
ik. Het afsterven betekent dan tegelijkertijd; een komen tot een nieuw
hoger leven.
In dat proces van reiniging leert de mens zichzelf kennen en
daardoor zichzelf te verloochenen. Het leert te bukken.
Met het mannelijk zaad is het evenzo gesteld als met het
zaad in de natuur. Het mannelijk zaad moet eerst in de vrouw gebracht
worden pas dan kan er nieuw leven ontstaan. Anders kan er nooit geen
nieuw menselijk leven ontstaan. Het zaad moet eerst de diepte van de
vrouw in, samensmelten met een eicel, alsdan kan het uitgroeien tot een
mens.
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Een ander voorbeeld vanuit d
oude huid en verkrijgt alzo
binnenste buiten gekeerd om
Zelfs de oogleden van een sl
vervelling heeft de slang duid
zijn kleine wondjes geheeld.
de slang zelf die uit zijn oude
iets nieuws.

Nog een ander voorbeeld van
geboren in het water als een v
overleven doordat het zuursto
beperkt in haar bewegingsvri
groter en er vind een, niet t
waterdier naar een landdier.
land kan de kikker zich beg
zuurstof uit de lucht. Het ge
was, heeft een omzet

Zo zien we in de natuur v
zijn voor ons mensen en voo
niet liegen omdat JHWH de
levenskracht die in elk zaadj
lange baard die ergens hoog
jouw en mijn zonden op zit t
in de bloemen, de dieren, de
die mens tenminste leeft
zelfverloochening en zelfover
Mensen, schrijvers en vertale
zien dus in de natuur veelvuld
nieuw leven. Van een afsterv
niet zonder slag of stoot. Het
slapeloze nachten. Maar gelu
tot JHWH wend, zichzelf
Om een gelukkig huwelijk
zelfverloochening en zelfov
tweelingzielen in de diepte
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afsterven en kunnen samensmelten tot een innerlijk één zijn. Wie JHWH
volgen, die verloochene zichzelf, hij neme zijn kruis op, en volge Hem.
Worden de tweelingzielen, na een bepaalde tijd van reiniging, door
Goddelijke kracht en leiding samengevoegd, dan komen uit zulke
kastijding, zulke beproefde liefde; schoonheid, dankbaarheid,
nederigheid, vruchtbaarheid, liefde, vertrouwen, vrede, rust, blijdschap
en wijsheid voort. Van deze tweelingzielen gaat een licht uit over de
wereld. Zij helpen de mensheid als geheel terug te keren tot de Bron. Zij
wijzen elkaar en anderen de weg naar het hart. Zij kunnen weer
regeneratie kinderen voortbrengen. Dus bekeert u! Laat uw dagelijks
gebed zijn: Leer mij naar Uw wil te handelen. Wacht tot JHWH jou
samenvoegt met je tweelingziel. En geeft JHWH de uitkomst,
geeft JHWH jou een echtgenoot, voegt JHWH jou weer samen met je
tweelingziel, je oorspronkelijke wederhelft. Geeft JHWH een echtgenoot
die eerst door JHWH zelf onderwezen is (God zal zelf zijn/haar
Leidsman wezen), een echtgenoot die Hij zelf verworven heeft (t’ Goed
dat nimmermeer vergaat, zal Hij ongestoord verwerven). Wat een
blijdschap zal er dan zijn. Dan worden we de liefde Gods gewaar.
Maar God zal verand’ring geven;
D’ Allerhoogste maakt het goed;
Na het zure geeft Hij ‘t zoet (Ps. 77:6).
Dan geeft JHWH: "Het gewaad des lofs voor een benauwden geest" (Jes.
61:3). En wordt het een loven, danken en prijzen van het Opperwezen:
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid.
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen.
Die God is ons een God van heil;
schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ’t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naderen van den dood,
Volkomen uitkomst geven. (Ps. 68:10)

Maar ’t vrome volk, in U verheugd
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan onbepaald,
Door ’t licht, dat van Zijn aanzicht
straalt
Ten hoogsten toppunt stijgen.
Hij
Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren;
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn naam is Heer der Heren.(Ps. 68:2)
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9. De schat des Levens

Wat houdt deze schat des Lev
dan: LIEFDE. Volmaakte L
kent. Niets is duidelijker, ste
of beter op aarde, dan Liefde,
Een ieder is op zoek naar de
het hier in, de ander daarin.
Maar de grote schat des Lev
auto’s, sport, Hollywood, film
tabak, noch in enig ander verd
eigen bedrijf, aandelen of gro
innerlijk, in ons diepste Zelf,
met de Bron, die Liefde is.
vandaar het hartje als symboo
een aspect van de ziel. Lief
zich, zoals: vrijheid, harmo
verdraagzaamheid enz. Lief
verkrijgen kan. Liefde die jez
Aarde, de dieren, bomen, pla
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die je vervolgens ook weer van hen terug kunt ontvangen. Als je liefde
hebt voor de natuur, dan zal de natuur jou ook liefhebben. Als je liefde
hebt voor de natuurwetten, dan zullen de natuurwetten jou ook weer lief
hebben en zich niet op jou wreken. Iemand wiens doel het is om te leven
in overeenstemming met al de natuurwetten zowel van de natuur als van
de bovennatuur, zal vroeg of laat vinden deze schat des Levens. (meer
o v e r
d e
n a t u u r w e t t e n ,
z i e :
http://www.pentahof.nl/Brochures/636-De%20natuurwetten.pdf )
De weg om deze schat te vinden is een weg die door de diepte gaat. Een
weg van eenzaamheid, wachten en loslaten. In die weg leert men in te
keren tot zichzelf en een blik te slaan op het leven wat men tot nu toe
geleefd heeft en de doelen die men nagestreefd heeft. Je wordt dan als het
ware stil gezet. Je ziet dan in dat jou leven tot nu toe liefdeloos,
Goddeloos, onnatuurlijk, egoïstisch, hoogmoedig e.d. was en dat dát
leven nooit echt voldoening gegeven heeft. Liefde is het énige wat een
mens écht voldoening kan geven. Liefde voor de natuurwetten, ja, voor
alles wat leeft in overeenstemming met die natuurwetten. Het stil worden
gezet in je leven kan op vele manieren gebeuren zoals: een ongeluk, een
sterfgeval, een geliefde los moeten laten, een gesprek, een ziekte, het
kwijt raken van bezittingen, enz. Je hebt dan de keuze om jezelf te
verharden en door te gaan op de oude manier van leven of je gooit het
roer om en gaat totaal anders leven, denken, praten als dat je gedaan hebt.
Je bekeert jezelf van het oude en wordt als het ware wederom geboren tot
een nieuwe levenswijze. Je komt dan op een hoger niveau van leven met
een vernieuwd bewustzijn.
De schat des Levens is alléén te verkrijgen in een relatie met je
tweelingziel, met de andere helft van jou. Dus niet in een relatie met een
‘vreemde’ man of vrouw, niet in een seksleven met ‘Jan en alleman’, niet
in ‘one night’ relaties, niet in hoererij. Want al deze dingen zullen geen
voldoening geven omdat er geen wáre Liefde in is. Alléén de tweelingziel
verbinding kan wáre Liefde brengen omdat je bij die persoon geheel
jezelf kunt zijn, omdat je jezelf kunt spiegelen in die persoon, omdat je
dan niet langer meer hoeft te zoeken, omdat een verbinding met je
tweelingziel voelt als een thuis komen. Net zoals een leven in
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overeenstemming met de nat
to basic (terug naar de basis).
Het vinden en verkrijgen va
zijn. Het zal rust geven, inn
zoeken naar iets wat voldoeni
naar Liefde.

Is deze schat des Levens nu a
deze schat alleen maar na de
weg in een hemel te verkrij
geloven? De schat des Leven
verkrijgen! De weg er naar t
moeten leren los te laten
opvattingen, dogma’s, zelfs u
zichzelf over te geven aan ee
van natuur en bovennatuur.
Dat zal u bevrijden van ang
egoïsme en u geven de enige

De schat des Levens doet ee
verteld ons dat we de uiterl
altijd in harmonie moeten ho
met het opperste Zelf, de Va
die zijn accoord kan vinden
altijd tracht aan te slaan, te
beginsel, met de natuurwetten
Want er is niets in de vreemd
overeenstemmingen en wankl
muziek te voorschijn roept als

Jezus zegt: “Zoekt eerst het k
het andere zal u toe gewo
koninkrijk Gods te vinden? J
binnen in ulieden.” Het konin
Liefde zit. Het koninkrijk Go
aarde gereinigd en vernieuwd
gevestigd zal worden, zal dat
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de vernieuwde aarde zal dan Liefde zijn. Daar zal niemand meer
zeggen:”“Ik ben ziek.” Daar zal niemand meer gebukt gaan onder de wet
van Oorzaak en Gevolg.
Wanneer heb je de schat des Levens in bezit?
S
als je tot inkeer en afkeer gekomen bent van je oude koude
egoïstische onnatuurlijke leven en tot terugkeer gegaan bent tot de
Bron en Hun wetten
S
als je geleerd hebt te leven in zelfverloochening en zelfovergave
aan de Bron
als je een verbond aangegaan bent met je tweelingziel
S
S
als je leeft in overeenstemming met al de wetten van natuur en
bovennatuur
als je Liefde hebt voor alles wat leeft dat in overeenstemming is
S
met al de natuurwetten
als je gemeenschapsleven in overeenstemming is met de
S
natuurwetten en daardoor het nageslacht een regeneratie zullen
zijn i.p.v. degeneratie
als je leert te leven vanuit je innerlijk wat zachtmoedig,
S
barmhartig, vrijgevig e.d. is
S
als je een plek van Liefde gecreëerd hebt voor jezelf en het
nageslacht (zie blz. 221)
Waarom vinden zo weinig mensen deze schat des levens? (wáre Liefde)
Omdat de meeste mensen een koude opvoeding krijgen (liefdeloos) en
van jongs af aan al klaar gestoomd worden voor de maatschappij voor een
leven van werken, geld en goederen. Een materialistische maatschappij
waarin ze hard en stoer moeten zijn. Voor een beroep, ze moeten iets
bereiken in de maatschappij. In geen enkele school is het onderwijs
gericht op het bijbrengen van levenskennis. Vandaar dat wie de school
verlaat, als een onnozele in het leven staat. Op school wordt men niet
opgeleid voor het leven, doch voor een positie, waarin men vlug en
gemakkelijk rijk kan worden. Wie rijk is, meent zich het Geluk te kunnen
kopen. Als dat waar was, zouden alle rijken gelukkig zijn. de praktijk
toont evenwel het tegendeel aan. Om gelukkig te worden en te blijven zijn
andere dingen nodig te weten. Het komt op wijsheid of levenskennis aan,
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want hierdoor alleen is men
de weegschaal van het Geluk
En, hoe kunnen ouders die z
weten waar ze deze schat m
hun kinderen? Waarom word
op deze Liefdes-schat, noch v
leert u uw kinderen waarin
vinden?

Voor het komende regeneratie
wezen als voor ons, omdat
degeneratie gevolgen zoals:
ego, enz. Regeneratie kinder
zijn. Levend vanuit hun diep
met de natuurwetten.

Hebt u de schat des Levens a
deze schat in bezit te krijgen?
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korte opsomming: ondertrou
ringen, bloemen, gemeentehu
(want ja, er moet toch voor
leggen, zodat we later nog e
En dat we de mensen kunne
waren op die dag. Maar hoev
hun trouwfoto kijken omdat
niet gebracht heeft wat ze
scheiding ontstaan is?) enz.
voordat man en vrouw werkel

10. Hedendaagse trouwerij.
Laten we eens kijken naar een doorsnee hedendaagse trouwerij en alles
wat er aan vooraf gaat.
Een man komt in contact met een vrouw en als het hem bevalt vraagt hij
of zij verkering met hem wil. De man gaat af
op het uiterlijk van de vrouw, zonder zich te
bekommeren over haar innerlijk. Als alles
goed gaat en het bevalt wederzijds, dan wordt
er na een tijdje gedacht en gepraat over het
sluiten van een huwelijk (zonder na te denken
over het eventuele nageslacht). Sommigen
vragen eerst nog toestemming van de beiden
ouders, maar gebruikelijk is dat
langzamerhand niet meer. Men meent dat
men zelfstandig genoeg is en men besluit te gaan trouwen. Op het
ogenblik, in de tijd waarin wij leven, zet ieder, klein en groot , zijn zin
door. De kinderen doen dit en vragen de ouders niet; zij kennen bijna
geen ouders meer. Maar de ouders doen het ook en hebben het hun
kinderen geleerd (JP Paauwe).
Velen gaan vooraf eerst nog verloven met de gebruikelijke tradities er
omheen, zoals cadeautjes, ringen, enz. Gaat het nog steeds allemaal goed
dan wordt er gezocht naar een woning en wordt er een trouwdatum
gekozen. De één trouwt na een jaar verkering te hebben gehad, de ander
na twee, drie of vier jaar, net naar gelang ze het zelf verkiezen. Dan ter
voorbereiding op de bruiloftsdag moet er van alles geregeld worden. Een

Laten we nu eens kijken na
voorvaders in het zogenoemd
ging.
Mannen en vrouwen vertrouw
samenvoegen, op Zijn tijd en
deed vrouw en man elkaar on
bestemd waren, van wie Hi
éénheid konden gaan vorm
samengevoegd, dan nam de m
een tent, ging met haar een v
Het was dus een verbondsslu
Gen. 24:67. En dat was de h
gemeenschapsverbond met e
JHWH, geven zichzelf over e
dus niet alléén een huwelijks
was veel meer een huwelijks
wat van binnen uit gesloten
uiterlijke poespas van ringe
innerlijke verbondssluiting, d
zo ging bij Izaak en Jakob, e
en wachten op JHWH afgew
kiest, een bruiloftsfeest gevier

Nu enkele vragen:
- Waar lees je in de Bijbel da
vooraf ging aan de huwelijkss
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- Waar lees je iets over verkering? Het woord verkering (in de zin van
tussen jongen en meisje) komt niet voor in de Bijbel.
- Waar lees je iets over verloving? Het woord verloving komt in de Bijbel
niet voor.
- Waar lees je iets over een feestdag ter ere van de trouwerij in het oude
testament?
- Waar lees je dat een huwelijk ingezegend werd door een priester /
dominee? En dat er een huwelijksformulier voorgelezen werd?
- Waar lees je dat het huwelijk bevestigd moest worden door een stads
overste (burgerlijke ambtenaar)?
- Waar lees je dat man en vrouw elkaar trouw moeten beloven in het
bijzijn van andere mensen, zoals in de kerken de gemeente tot getuige
wordt geroepen?
Ziet u nu hoe wij afgeweken zijn van de Bijbel, de natuur en onze verre
voorvaders? Vroeger was de kern van het huwelijk: de overgave en de
gemeenschap tussen man en vrouw (de ontmaagding), als een
verbondssluiting. Meer was er niet. Dat trouwen had niks met uiterlijke
dingen te maken. Het was een trouwen van hart met hart, van geest met
geest, van lichaam met lichaam. Tegenwoordig besteden we vaak zeer
veel tijd aan de details van de huwelijksceremonie, zoveel tijd dat we
dikwijls de geestelijke voorbereidingen over het hoofd zien, hoewel deze
eigenlijk van veel groter belang zijn. De meeste huwelijken worden van
buiten gesloten door de bevestiging en inzegening van een geestelijke of
trouwambtenaar, zonder dat het door de echtgenoten van binnen uit
gesloten wordt van hart met hart. Men schuift elkaar wel een ring om de
vinger als uiterlijk teken van verbondenheid, maar wat is er inwendig
gebeurt? Is er inwendig een overgave geweest aan de ander? Een huwelijk
op basis van een papiertje of van een trouwring is geen echte huwelijks
verbintenis. Het is een door de maatschappij verzonnen instituut
(systeem)!
Men gaat veelal ook geen rechtstreekse verbond meer met elkaar aan. Het
enige wat men tegen elkaar zegt is: ”ja, ja“, na het voorlezen van
standaard beloften door een derde persoon. De man doet geen
rechtstreekse beloftes meer tegen zijn vrouw. Nee, het gaat via een
omweg, via een derde persoon die niets met het gesloten huwelijk te
maken heeft. Als ik een huwelijksverbond met iemand aan ga, dan wil ik
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zelf rechtstreeks uit haar/zijn
aan mij wil beloven en ande
elkaar is het van belang om t
elkaar recht in de ogen kun
iemand een verbond aan ga,
persoon niet recht aan zou kij
zit men naast elkaar, zonder
Wat een onfatsoenlijk en min
Ook is het bij sommige huw
huwelijksbevestiging in het g
te weten dat dit weg komt uit
oud Egypte ter ere van de god
Door deze wantoestanden krij
losse draden aan elkaar
Tegenwoordig ziet men de ge
van het huwelijk. Als man e
huwelijk bevestigd is in het g
zonde gezien en moet daar s
men vergeet dat juist de gem
Wat er, vandaag de dag, all
Voor JHWH is de verbo
gemeenschap (de ontmaagd
Wat is een verbond? Een ver
twee partijen; zij nemen
tegenover elkaar op zich. Ee
een gegeven woord. Zo kan
de één over de ander, ge
miskenning, geen onderdr
gezamenlijkheid en bereidhei
haar gaven en mogelijkheden
ook een verrijking van de eig
leven krijgt er een rijker en vo

Als u nu het beginstukje n
hedendaagse trouwerij, ziet
samenvoeging is zonder JHW
begeerten, verlangens en ge

119

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst

gevolgen te overdenken. Verkering, verloving, de keuze om te gaan
trouwen; (sommigen gaan eerst nog samenwonen) alles zonder JHWH.
JHWH wordt er niet meer bij betrokken. Ook al zijn we godsdienstig. We
maken zelf keuzes zonder te vragen en te weten of het Gods wil is, zonder
rekening te houden met de grondslag van het huwelijk. Onze hedendaagse
manier van huwen zit vol rituelen en tradities. De huwelijksvoltrekking is
geworden tot een show-business, waar vele mensen proberen een slag uit
te slaan. Wij proberen overal een feest van te maken. De trouwerij van
Abraham, Izaak, Jakob, Mozes en zelfs Jozef die in de weelde en rijkdom
van het hof van Farao in Egypte woonde, was zeer eenvoudig, zonder
allerlei poespas, maar oprecht en samen met JHWH. Bij Jakob lezen we
wel dat Laban een maaltijd maakte voor de mannen uit de buurt. Waarom
Laban dat doet en waarom er alléén mannen uitgenodigd worden, blijft
een vreemde zaak.
De manier waarop wij heden ten dage een huwelijk sluiten, zou dat
volgens Gods wil zijn? Een vraag om eens diep over na te denken!
Laten we eens kijken naar de huwelijkssluiting van Izaak en Rebekka.
Wat nu volgt is een gedachte van mij, hoe het gegaan kan zijn.
Izaak neemt Rebekka mee naar een tent, en wat dan? Wat zal er in de tent
allemaal gebeurt zijn? Hebt u daar wel eens over nagedacht? Ze zullen de
liefde bedreven hebben en gemeenschap met elkaar gehad hebben, maar
zou dat het enige geweest zijn? Denkt u dat Izaak (als een bruut) Rebekka
de tent mee in nam en tegen haar zegt: “Zo ik ben Izaak en jij wordt mijn
vrouw, en nu wil ik gemeenschap met je"? Nee, ik geloof niet dat het zo
gegaan zal zijn. Hoe dan wel? Ik ben van mening als volgt, alhoewel het
een gissen blijft.
Izaak nam Rebekka mee de tent in en stelde zich netjes voor. Daarna
sloten ze woordelijk een verbond met elkaar en met JHWH. Ze erkenden
JHWH als hun God. Beloofden elkaar eeuwige trouw, hulp, zorg, liefde,
bijstand, enz. Ze beloofden samen aan JHWH, om in gehoorzaamheid en
afhankelijkheid, in Zijn wegen te willen wandelen en te willen leven naar
Zijn wil en wetten. Niet te leven naar hun eigen wil en lusten, maar naar
Gods wil (zelfverloochening). Ze beloofden samen om het nageslacht
bewust te verwekken, met het in acht houden van al de daar aan
verbonden natuurwetten, en ze op te voeden in Gods wegen. Ze gaven
hun harten dus over aan elkaar en aan JHWH (zelfovergave). Zodat hun
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harten samensmolten tot één
de lichamelijke gemeenschap
vlees. Zodat er een totale ver
de ander in de éne. Zodat de
vrouw. En de vrouw niet mee
ze een totale éénheid in volk
JHWH, voor de rest van hun
zielen-verbond tot stand te b
opperste zaligheid als vruchte
Zo ongeveer zal het (in mij
huwelijkssluiting van Izaak m
innig? Hoe eerlijk? Hoe lief
gebruiken die wij vandaag de
Izaak met Rebekka zien als
geloofsgehoorzaamheid en rij
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11. Het huwelijksformulier van de kerken.
De christelijke kerken hebben in het verleden allerlei dogma’s en
formulieren opgesteld waarin ze hun geloof vastlegden. Deze christelijke
dogma’s leiden een onwrikbaar leven. Aan een dogma valt niet te tornen.
Dat zou ook niet hoeven, als ieder dogma de waarheid zou bevatten. Dan
zouden alle dogma’s samengevoegd één geweldige openbaring van de
waarheid moeten zijn. Dat dit niet bepaald het geval is, moge duidelijk
zijn. Wat het ene dogma de mensen te geloven voorhoudt, op straffe van
vervloeking, wordt door het dogma van een andere kerk bestreden. Denk
alleen maar aan de dogma’s als de onfeilbaarheid van de paus, of de ten
hemel opneming van Maria. Dat zijn dogma’s die men in reformatorische
kring voor de volle honderd procent afkeurt.
Dogma’s opstellen is zo wie zo een vreemde zaak want wat iemand
gelooft kun je niet vastleggen omdat wij maar ten dele kennen en de
waarheid dynamisch is en elk mens vrij moet zijn in zijn geloof. Je kunt
niet iemand een geloof opleggen. Hoe ouder wij worden zo te meer leren
wij over het geloof. Als je jong bent kijk je weer anders tegen bepaalde
zaken aan, dan als je ouder geworden bent. Zo hebben ze ook een
formulier gemaakt voor een huwelijksbevestiging. Ze nemen dit formulier
als leidraad voor het sluiten van een huwelijk. Wij zullen het formulier
eens doorlopen en het van kritische commentaar voorzien. U vindt het
formulier achterin uw Bijbeltje.
- Het gaat eerst over de eerbaarheid van de huwelijkse staat en dat het
huwelijk een inzetting van God is. Het voorbeeld van Adam en Eva wordt
dan aangehaald en we lezen dat: "God zelf aan Adam een huisvrouw
toebracht. Daarmee betuigende dat hij nog heden ten dage aan een
iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met Zijn hand toebrengt". Dus men gaat
er heden ten dage vanuit in de kerken, dat God aan elke man een
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huisvrouw geeft, en die Hij d
zo zou zijn, waarom zijn er d
huwelijken waar geen éénhe
weer uit elkaar? Heeft God z
man en die vrouw? Heeft H
schuldige en hebben wij niet
verkozen?! Dit is het eerste
hebben.
- en dat Hij den getrouwden
Hebt u Gods hulp en bijs
ontvangen? Aan wie en wan
Aan degene die leeft, in overg
- Er wordt een opsomming ge
de huwelijkse staat heeft i
beginnen met een eerste, een
Dan begint weer een derde di
verder niet. Taalkundig zeer o
- met een goede en geruste c
goede en geruste consciëntie
uw geweten? Is er zelfverlooc
verkrijgen?
- Er wordt gesproken over een
- Het lichaam wordt een temp
worden door hoererij. Mag
vlees, drank, drugs en sigarett
- Er wordt gezegd tot de ma
eigen lichaam. Maar waar z
werkelijk zo is? Zijn we niet
man zijn vrouw werkelijk lie
weten wat zelfverloochening
Waarom staat dit er niet b
voorwaarde om lief te kunne
liefhebben als zijn eigen licha
van de man. Andere vrouwen
- maar bij haar wonen met ve
Zou dat iets te maken ku
gemeenschap met elkaar hebt

123

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst

voorwaarden zijn er nodig om met verstand bij een vrouw te wonen? Is er
van beide een innerlijk ‘ja’ nodig om gemeenschap te mogen hebben?
- Er wordt tegen de vrouwen gezegd dat ze ‘het voorbeeld der heilige
vrouwen’ navolgen moeten. Wie of wat is een heilige en mogen wij van
een mens een heilige maken? Mogen wij een mens navolgen? Of moeten
wij alléén JHWH volgen, die heilig is? Als voorbeeld wordt dan Sara
genoemd. Was zij werkelijk wel zo heilig? En was zij de enige?
- dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. Wat
houdt dit in? Wat wordt er met wettige verhindering bedoeld? Van welke
wet gaat men uit? Als God de man en de vrouw met Zijn hand zou hebben
samengevoegd, hoe kan er dan een wettige verhindering mogelijk zijn?
Wie meent er het recht te hebben om huwelijk te verhinderen wat God
werkelijk samengevoegd heeft?
- en uw beginsel zij in de Naam des Heeren, Die hemel en aarde
geschapen heeft. Er wordt hier iets gedaan in de Naam des Heeren.
Waarom hebben ze de echte naam van God vertaald? Heere is niet de
oorspronkelijke Hebreeuwse naam van onze Schepper. De
oorspronkelijke oudste gevonden Hebreeuwse naam is JHWH, spreek uit
Jahweh. Een naam ga je toch niet vertalen? En dan nog wel de naam van
onze Schepper. Jerm. 23:27
- Bekent gij hier voor God en Zijn heilige gemeente. Waarom moet dit
voor een gemeente bekent worden? Hoe weet je of de gemeente heilig is?
Kan een gemeente heilig zijn? Eerst wordt er gesproken over heilige
vrouwen, nu over een heilige gemeente, dit lijkt wel Rooms!
- dat gij ook heiliglijk met haar/hem leven wilt. Hoe leef je heilig
tegenover je vrouw/man? Hoe verkrijg je een heilig leven met je
vrouw/man? Een heilig leven vereist zelfverloochening en dagelijkse
overgave aan elkaar. Het vereist een driehoek van liefdeskoorden tussen
JHWH, de vrouw en de man. Waarom staat dit er niet bij?
- naar uitwijzen van het heilig Evangelie. Is dat Evangelie heilig? Wat
wijst dat heilige Evangelie dan uit?
- en geve u Zijn zegen. Welke zegen? Wat houdt deze zegen in? Wat is het
nut van deze zegen?
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- Gelooft deze woorden va
verzekerd, dat onze Heere G
staat. Nogmaals de vraag: W
gaan er dan zoveel huwelijke
als een heiligen staat. Dat is
de heiligheid gebleven van
onder de ouderen, ziet het h
Wanneer is een huwelijk heili
- en ook alle onreinheid str
varkensvlees en aardbeien?!
- Aangezien Gij deze persone
huwelijks geroepen, en same
God werkelijk die man en d
Hij ze werkelijk samenverbon
samenverbonden heeft? Iets
kan toch niet verbroken wor
scheidingen? Dit is de derde
dat men toch vooral wil d
samenvoeger is. Waarom wo
opgelegd?
- naar Uw Goddelijken wil. W
God van ons?
- Men durft dan onze voorva
en het verbond wat God met
van deze voorvaders? Ze ha
Bijbel. Hoe anders zag de bru
de huwelijkssluiting van Ab
voorgelezen zijn? En wat is e
God sloot met Abraham? Wa
Voor wie was dit verbond? V
herkennen? Wat was het tek
31:13-17, Ez. 20:12 en 20.
- Onze Vader, die in de heme
een Vader? Is God dan alleen
Essenen vinden we een gebed
die in de Aarde zijt.” Dus
komen ook voort vanuit het st
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- Uw Naam worde geheiligd. Welke naam? Een vertaalde naam?
- Uw Koninkrijk kome. Waar komt dat Koninkrijk? Op aarde?
- Uw wil (wet) geschiede gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Dit is
gemakkelijk gezegd, maar dan moet men ook leren om zich naar Gods wil
te gedragen, door de wetten in acht te nemen waarop de goddelijke Wil
berust. Kent u die wetten? Komt het in ons dagelijks leven niet openbaar
dat we eigenlijk zeggen: “wij moeten onze zin hebben, Gods wil kan ons
niet voldoen”?
- En leid ons niet in verzoeking. Leidt God ons in de verzoeking? Of
brengen wij ons zelf in de verzoeking? Zie Jakobus 1:13.
- Dan wordt er een belofte voorgelezen uit Psalm 128. Welgelukzalig is
een iegelijk, die JHWH vreest, die in Zijn wegen wandelt. Hoe wil JHWH
gevreesd worden? Wie heeft lust JHWH te vrezen (Ps. 25)? Wat zijn Zijn
wegen?
- JHWH zal u zegenen uit Sion. Wat of waar is dat Sion?
- het goede van Jeruzalem. Wat is dat goede?
Zo ziet u dat wij vele vragen hebben bij dit formulier. Er wordt veel
gezegd maar geen wezenlijke dingen. Er wordt niet ingegaan op de
belangrijkste zaken van het huwelijk. Er wordt niets gezegd over de
belangrijkste voorwaarden (grondslag) tot een gelukkig huwelijk. Niets
gezegd over zelfverloochening en overgave aan JHWH en aan de
echtgenoot. Niets gezegd over het feit dat een mens gescheiden van zijn
tweelingziel geboren wordt en op latere leeftijd door JHWH weer
samengevoegd zal worden. Niets gezegd over het bewuste
gemeenschapsleven. Niets gezegd over het zuiver en rein houden van de
geslachten. Niets gezegd over de natuurwetten die betrekking hebben op
het huwelijk. Niets gezegd over de verantwoordelijkheden die een mens
heeft als man, vrouw, moeder of vader zijnde. Niets gezegd over het
verwekken van een gezond en volwaardig nageslacht. Niets gezegd over
rassenvermenging. Vinden de kerken dit alles niet meer van belang?
En daarom hechten wij weinig waarde aan dit formulier, te meer omdat
zo’n formulier helemaal niet nodig is bij het sluiten van een huwelijk. Het
is een uitvinding van de kerken geweest om zo de mensen te binden aan
de kerk en ze doen te geloven dat de inzegening, als ritueel, heel wat
waard is. Zonder een inzegening zou het huwelijk niets zijn, zou het niet
gelukkig kunnen worden. Maar kijk eens naar de praktijk. Wat heb je aan
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een zegen van de dominee? B
ingezegende huwelijken. En v
ingezegend waren. Wat is da
vervult louter een decoratie
huwelijksgeluk is zo’n zegen
in hun leven, nog wel eens t
waren? Het is toch de dwaash
een onberaden stap van ee
huwelijken kunnen nimmer t
ze in strijd met de Goddelijke
zin om te gaan bidden voor
vallen, want het is het gevolg
van oorzaak en gevolg).
Ach, het is alles buiten en teg
en overgave aan elkaar, als h
samen doen met JHWH. M
vragen? Ja inderdaad zo een
eerlijk, intiem en oprecht en
ziet u weer die driehoeks-verh
U kunt dus het schema op b
hoe een huwelijk (trouwerij) g

Geconcludeerd kan worden
garantie geeft voor een onver
praktijk.
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12. De seksuele omgang tussen vrouw en man.
De Bijbel spreekt in Fil. 2:15 over een krom en verdraaid geslacht. Hebt u
zich wel eens afgevraagd wat hier mee bedoeld wordt? Waardoor wordt
een geslacht krom en verdraaid? Kan de oorzaak liggen op het gebied van
de seksuele omgang? Hoe is het gesteld met ons seksueel verkeer in het
huwelijk? Zouden er wetten zijn verbonden aan het gemeenschapsleven
tussen man en vrouw? Of zouden wij mensen zelf mogen bepalen hoe,
waar en op welk moment wij de gemeenschap ten uitvoer brengen?
Wij menen dat wij een ongeremde vrijheid bezitten op het gebied van
seksualiteit. Dat, zo gauw als we getrouwd zijn, we kunnen doen wat we
zelf willen. Wij menen dat er geen wetten gelden op het gebied van het
gemeenschapsleven. Dat ze niet bestaan en nooit bestaan hebben. Vandaag
de dag hebben velen onbewust gemeenschap op een willekeurig moment,
op een willekeurige plaats onder willekeurige omstandigheden met een
willekeurig iemand. Welke man bewaart zijn maagdelijkheid nog tot bij
een huwelijk? En welke vrouw gaat nog als maagd het huwelijk in?
Maagdelijkheid bewaren tot je getrouwd bent, is een onbeschrijfelijk
bewijs van liefde, dat je aanstaande echtgenoot het waard is om op te
wachten.
Vele mannen menen dat ze hun zaad (sperma) zomaar in een willekeurige
(vreemde) vrouw mogen brengen. En vele vrouwen menen dat ze van een
willekeurige man zaad mogen ontvangen. Maar dat is niet goed. Het zaad
hoort niet in een vreemde vrouw. Het zaad van een man mag alléén in zijn
tweelingziel gebracht worden. In de huisvrouw van je jeugd. Daar hoort
het thuis. Daar past het zaad voor 100%. Alléén daar kan het zaad
uitgroeien tot een regeneratie kind. Brengt een man zijn zaad in een
willekeurige vrouw, dan volgt er onherroepelijk een degeneratie. Evenzo
moet de vrouw geen vreemd zaad in haar toelaten, alléén het zaad van haar
tweelingziel. Zolang een man nog ongetrouwd is, is het zijn
verantwoordelijkheid om zijn zaad niet in een vreemde vrouw te brengen,
dus om zijn maagdschap te bewaren. Evenzo is het de
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verantwoordelijkheid van een
er een huwelijksverbond g
beschermen tegen vreemde in
ze alléén gemeenschap met h
gauw als ze een verbond met
verantwoordelijk dat hij alléé
gemeenschap heeft. Een échte
voor 100% zeker weet wie
Evenzo een échte man.

Wij houden nergens rekening
dierlijke wellusten en maken
Wij menen met ons lichaam o
behulp van allerlei onnatuu
hebben met ‘Jan en alleman’
vrouw zwanger wordt. Wij he
verlaagd tot een bevrediging
geworden. Wat ware seksual
weten niet meer dat ware sek
bijna niet meer gekend worde
alléén beleefd kan worden
voortplanting de eenvoudigste
hoe onnatuurlijk wij leven
aangaande het geslachtsleven
natuurwetten die er zijn ter
gezondheid. Wij beseffen dit
leven wij volslagen onbewus
anders dan het afwijken van
vielen in een staat van onbew
natuur werd beleefd, viel de m
geschapen naar Gods beeld
waarin het Goddelijke zich nie
Liefde is een woord wat we i
denken en handelen van uit
onderscheid te maken tussen l
eigen liefde die bevrediging
geslachtsdrift moet niet enkel
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de echtgenoot te dienen. Het is een gave Gods, om te gebruiken dus, maar
wel op een menselijke wijze, dat is: onlosmakelijk verbonden met de
dienende echtgenoot liefde. De zin van geslachtsdrift is niet
zelfbevrediging maar bevrediging van de ander en zichzelf in een
onverbrekelijke éénheid, kortweg van ons. Het komt aan op een elkaar
opvangen en aanvullen, op het samen mens zijn, op de éénwording. In de
huidige maatschappij wordt seksualiteit dikwijls gebruikt als middel om
persoonlijke verlangens te bevredigen. Maar seksualiteit wordt juist
verondersteld daaraan te ontstijgen en niet op jezelf gericht te zijn; zij is er
voor bedoeld de ander tot je eigen ziel toe te laten, zodat je samen aan iets
groters kunt bouwen. Alleen door JHWH in hun samenzijn toe te laten,
kunnen vrouw en man hun persoonlijke verlangens weerstaan, en het
huwelijk is de enige volmaakte omgeving waarin dit kan geschieden. In
alle andere situaties is intimiteit ongezond en schadelijk. Daarom dient een
man alléén gemeenschap te hebben met zijn vrouw, als zij dat wil, als zij
er lust en zin in heeft, als er van beide een innerlijk ‘ja’ aanwezig is. Dan
kan er een éénwording plaats vinden. Dan kan er een samensmelting van
energie, liefde, warmte, en lust plaats vinden. De man moet nooit zijn zin
doordrukken als zijn vrouw ziek, zwak of misselijk is en dus geen lust
heeft aan gemeenschap. Doet de man het toch, dan wordt de vrouw
verkracht. Want verkrachting is: tegen je wil en onder dwang
gemeenschap hebben. De man gaat dan op stormachtige wijze als een
inbreker te werk, bevredigt zo alleen zichzelf en laat zijn vrouw in
ontgoocheling achter. Zo worden er dus vandaag de dag vele vrouwen in
het huwelijk verkracht. En stel dat een vrouw zwanger zou worden na zo’n
verkrachting, wat zal er dan van het kind worden? Het kind is niet verwekt
in volle overgave van de beide levensgezellen, niet met de volle lust,
liefde en energie. Daarom is het zo van belang dat de man zich leert te
beheersen en wacht tot de vrouw er lust aan heeft.
Wij laten het zwanger worden van de vrouw over aan het toeval. Wij
hebben onbewust gemeenschap en gokken en hopen maar dat er een
bevruchting plaats vindt. Heeft er een bevruchting plaats, dan is het
moment van de gemeenschap toevallig goed gegokt. Momenteel wordt de
geboorte van kinderen voor 99,99% aan het toeval overgelaten en met
wetten, die invloed op het geboorte proces uit oefenen, wordt in het minst
geen rekening gehouden. De kinderen zijn verworden tot
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toevalligheidsproducten. De k
van bewust geschapen. Vele a
ten opzichte van de aanstaan
zoals wij vandaag de dag denk
Maar er gelden wel degelijk
Het huwelijk is wel degelijk
omgang aan wetten gebonden
en de ongeschreven wetten d
natuur zijn wetten Gods, door
die ons lichamelijk organisme
en vezel van het lichaam
schending van deze wetten is
moeten we verstaan onder zon
goddelijk Recht of wat feitel
indruist. Ergo, zolang de m
natuurwetten beleeft, zondigt
geboren naar lichaam, ziel e
vindt in hen een woonplaats
Nieuwe testament. Om hieraa
herstellen. M.a.w. Hij wees a
worden woning in hen te neme
En weet dat God niets bevole
uit het centrum Gods, en waar
buigt naar zijn ongoddelijk
grimmige kracht, die zichzelf o
en de wanorde zichzelf opvr
kijken naar de wetten die van
de Bijbel.

Bijbelse wetten.
De Bijbelse wetten staan b
Deuteronomium. Dit zijn de z
Vrouw en man mogen a
omstandigheden, op reine plaa
deze wetten is dat de geme
omstandigheden, zodat er o
volmaakt, sterk, gezond en zui
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Hier volgen de Bijbelse wetten:
De tien geboden uit Exodus 20
1. Gij zult geen ander goden voor mijn aangezicht hebben.
2. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van
hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde
is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor
die niet buigen, noch hen dienen; want ik JHWH uw God, ben een ijverig
God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en
aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan
duizenden dergenen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
3. Gij zult de naam van JHWH uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want
JHWH zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt. (dus
ook niet vertalen!)
4. Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden
en al uw werk doen; maar de zevende dag (zaterdag) is de sabbat van
JHWH uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch
uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee,
noch uw vreemdeling die in uw poorten is
(waarom wordt de vrouw hier niet
genoemd?). Want in zes dagen
heeft
JHWH den hemel en de aarde gemaakt, de
zee en alles wat daarin is, en Hij rustte ten
zevenden dage; daarom zegende JHWH den
sabbatdag. En heiligde denzelven.
5. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw
dagen verlengd worden in het land, dat u
JHWH uw God geeft. Eveneens geldt het
voor de ouders om hun kinderen op te
voeden in de vreze Gods.
6. Gij zult niet doodslaan. Geldt dit ook
voor dieren?
7. Gij zult niet echtbreken. Dit is verkeerd vertaald. Oorspronkelijk hoort
hier te staan: Gij zult u niet vermengen met vreemde volkeren. Want in het
tiende gebod staat dat je niet mag begeren, nou, dan mag je heel zeker niet
echtbreken. Dus het zevende gebod van: Gij zult niet echtbreken is
overbodig en moet zijn dat je niet mag vermengen, verbasteren met
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vreemde volkeren. Lees ook E
gebod is opzettelijk verkeerd
kapot te krijgen. De raad van
8. Gij zult niet stelen.
9. Gij zult geen vals getuigenis
10. Gij zult niet begeren uw
naasten vrouw (en uws naaste
zijn dienstknecht, noch zijn
noch iets dat uws naasten is.
iets te begeren, komt bij deze w

Deze tien geboden liggen ook
natuurwetten. Als u geen Bijb
innerlijk, uw hart, uw gewete
10 geboden houden. Dat ik nie
mij niet te vertellen of dat hoe
al in mijn hart gegrift.

Wetten die geschreven staan in
- Als een man de vloed heeft
wat hij aanraakt. De man zal
zijn tot de avond. Dan zeven
levend (stromend) water, dan
gemeenschap hebben. Lev. 15
- Als de vrouw haar vloed he
zijn. Al wie haar aanraakt zal
stoel onrein, alles wat zij aan
haar ligt, in de tijd van haar
onrein zijn Lev. 16:24. Je mag
zij de vloed heeft Lev. 18:19.
heeft, daarna zeven dagen rus
gemeenschap. Een man die re
vrouw naderen (Ez. 18:6).
Is de vloed weer gestopt van
zal zij rein zijn Lev. 15:28. Je
allebei na hun vloed, zeven da
voorbereiding op een nieuw
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minstens acht dagen dat je geen gemeenschap mag hebben met je vrouw.
Heeft de man na de vloed van zijn vrouw zelf de vloed, dan betekent dat
nog een keer zeven dagen geen gemeenschap.
- Na de gemeenschap tussen man en vrouw, zullen de man en de vrouw
hun lichamen baden en onrein zijn tot de avond. Lev. 15:16-18 Dit
betekent dus dat ze ’s morgens of ‘s middags gemeenschap hadden.
- Tijdens de zwangerschap geen wijn noch sterke drank en niets onreins
eten. (Rich. 13:4)
- Geen omgang met beesten. Uw kinderen niet ten offer geven voor de
Molech. Lev. 18
Wetten die geschreven staan in Deuteronomium 27:15-26:
Vervloekt zij de man die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel voor
JHWH, een werk van des werkmeesters handen, zal maken en zetten in het
verborgene. En al het volk zal antwoorden en zeggen: Amen. Vervloekt
zij, die zijn vader of moeder veracht. En al het volk zal zeggen: Amen.
Vervloekt zij, die zijns naasten landpaal uitrukt. En al het volk zal zeggen:
Amen. Vervloekt zij, die een blinde op den weg doet dolen. En al het volk
zal zeggen: Amen. Vervloekt zij, die het recht van de vreemdeling, van de
wees en van de weduwe (weduwnaar) buigt. En al het volk zal zeggen:
Amen. Vervloekt zij, die bij de vrouw zijns vaders ligt, omdat hij zijn
vaders slip ontdekt heeft. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij,
die bij enig beest ligt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij, die
bij zijn zuster ligt, de dochter zijns vaders of de dochter zijner moeder. En
al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij, die bij zijn schoonmoeder
ligt. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij, die zijn naaste in het
verborgen verslaat. En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij, die
een geschenk neemt om een ziel, het bloed eens onschuldigen, te verslaan.
En al het volk zal zeggen: Amen. Vervloekt zij, die de woorden dezer wet
niet zal bevestigen, doende dezelve. En al het volk zal zeggen: Amen.
Wilt u weten hoe JHWH denkt over de volgende onzedelijke zaken?
Voor overspel zie: Ex. 20:14, Lev. 20:10, Spr. 6:32, Jer. 23:14.
Voor hoererij zie: Lev. 19:29, 1Cor. 6:18.
Voor bloedschande zie: Deut. 27:22-23, Lev. 20:12.
Voor homoseksualiteit zie: Gen. 13:13, 18:20, Lev. 20:13, Deut. 23:17.
Voor bestialiteit zie: Ex. 22:19, Lev. 18:23, 20:16.
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En wat zal het loon zijn voor
wordt uw knecht door dezelve
groot loon (Ps. 19:12). Uw h
dagen, en jaren van leven, en
Want zij (de wetten) zijn het le
voor hun gehele vlees (Spr.
verblijdende het hart; het ge
ogen ( Ps. 19:9). Lees ook de
niet af van de geboden van JH
kunnen bewandelen. Onze vo
zullen wij voort wandelen, zo
betreft. We worden dan niet
Hoe zalig is het volk, dat naar
klanken? Dat zijn Gods wetten
En het lot van degene die Zijn
89:13 en 14.

God slaat een gram ge
Op bozen, die Hem teg
Hij doet hun naam me
Door ‘t hoogste strafg
Maar Hij ziet gunstig
Op hem, die naar Zijn
God is het, Die hem u
Zijn groten naam ter

Zingt, zingt den lof van
Welzalig hij, die God b
En Zijn geboden houd
Zijn zaad zal machtig
Zelfs daalt op zijn nak
Een schat van dierb’re

De natuurwetten.
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Wij leven in een tijd waarin verschrikkelijk veel dingen onderzocht
worden. We onderzoeken de kosmos, atomen en allerlei vreemde
verschijnselen, vliegen door de lucht en ruimte, wroeten diep in de aarde
enz. Maar er is één verschijnsel wat we zoveel mogelijk proberen te
omzeilen omdat dit verschijnsel onze levenswijze, het onderwijssysteem
en de wetenschap in twijfel trekt en soms zelfs afkeurt. Dus doen we net
alsof dit verschijnsel niet bestaat. Maar het bestaat wel degelijk en het zal
blijven bestaan, hoeveel moeite we ook doen om het te negeren of te
vernietigen. Dit verschijnsel heet: de natuur en haar wetten!
In de natuur liggen vele wetten. Wetten op allerlei gebied. Onder andere
op het gebied van gemeenschap. Wetten die wij niet meer kennen en
waarvan we denken dat ze niet bestaan of ooit bestaan hebben. Vroeger
boog de mensheid in religieuze eerbied het hoofd voor deze natuurwetten,
omdat die de manifestatie waren van iets goddelijks. Maar nu moet de
natuur buigen voor de mens die zichzelf als goddelijk opwerpt. Laten we
eens kijken naar de dieren. Een dier heeft op gezette tijden gemeenschap.
Een bok en een geit hebben in het najaar, begin winter gemeenschap. Zij
weten het juiste moment. Zij hebben bewust gemeenschap op een
bepaalde tijd voor het verwekken van nageslacht, met het doel om het
jonge geitje geboren te laten worden in het voorjaar. Want in het voorjaar
heeft het geitje de meeste kans om te overleven, niet in het najaar als de
winter voor de deur staat. Er gebeurt niets op de gok. Er wordt niets aan
het toeval over gelaten. De bok heeft pas weer gemeenschap met de geit
als het jong opgehouden is met zogen en als de moeder opgehouden is met
melk geven.
In de natuur gebeurt er niets toevallig. Wij menen dat alles in de natuur en
het universum vanzelf gaat of op toeval berust, maar stel dat God voor één
ogenblik zich terug zou trekken, dan zou alles ineenstorten en verworden
tot chaos. Alles is gebonden aan wetten, regels, cyclussen, omlopen enz.
Iedere bloem, die langs de weg bloeit, ontspruit, groeit, bloesemt en
verwelkt volgens vaste, grote onwrikbare wetten. Iedere sneeuwvlok die
valt tussen de aarde en de hemel, vormt zich, valt en smelt, volgens
hetzelfde onveranderlijke gebod. De zon, maan, sterren en planeten
kennen allemaal hun vaste banen. In het universum is alles aan getal, maat
en gewicht onderworpen. De hemellichamen volgen niet de wet van het
toeval. Die bestaat niet. Ze volgen de natuurwetten die door de Schepper
gemaakt zijn. En Hij heeft ze bevestigd voor altoos en in eeuwigheid; Hij
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heeft ze een orde gegeven, d
Dag in, dag uit bewegen ze
hemelen spreken en de eer
nauwkeurigheid waarmee dit
psalmdichter zo bijzonder p
hemelen vertellen Gods eer,
werk. De dag aan den dag s
aan den nacht toont wetenscha
In zekeren zin bestaat er in he
Indien dit waar is, moet er no
die deze wetten heeft gesc
bestaande wet (Ralph Waldo T
De jaargetijden kennen allema
houden weten hun tijd en bere
winterslaap beginnen laten d
Toevallig? Nee, alles is op elk
helpen. In de ganse schepping
op de gok. Onze Schepper he
Maar tegenwoordig acht de m
men er onafhankelijk van me
natuurwetten te staan en deze
er geen wetten in de natu
gemeenschapsleven tussen vro
Maar deze wetten veronachtz
proberen en verkeerde gevolg
leiden.

Wat nu volgt is een op
zie in de natuur. Bi
beschrijving.

-Wet van Zonlicht ontvange
de zon liggen. Niet te lang en
energie en vitaminen (foton
opnemen is zéér goed voor een
voor structuur in de cellen
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verkrijgen we deze energie? Direct door in de ogen invallend daglicht en
verder uit gezonde, verse, rauwe planten. In het groene blad van een plant
wordt door chlorofyl het zonlicht ingevangen. Samen met koolzuurgas
(CO2) en water maakt de plant daar een suiker uit en dan wordt dit
basisvoedsel met behulp van mineralen uit de grond verwerkt tot
koolhydraten, vetten, eiwitten, vitaminen enz. Wij mensen zijn dus
lichteters. Vandaag de dag ontvangen de meeste mensen te weinig zonlicht
omdat ze werken in kantoren of fabriekshallen en onvoldoende verse
bladgroenten eten. Vele mensen zitten de hele dag onder tl-buizen
verlichting. Ook de kinderen ontvangen vaak te weinig zonlicht omdat ze
op school zitten of binnen spelen. Het is wel zaak om verstandig met
zonlicht om te gaan, dus langzaam opbouwen en niet langdurig in de
brandende zon liggen. Het dragen van zonnebrillen is nadelig voor het
lichaam, want zodoende maak je niet een stof aan die jouw huid van
nature beschermt tegen het zonlicht.
-Wet van Gemeenschap-in-het-daglicht.
Beste tijdstip voor gemeenschap is ’s
morgens of ’s middags. Dan ben je vol
energie en kracht. Daglicht heeft een grote
invloed op mens en dier. Licht is
voedingsbron nr. 1 voor het lichaam. Zonder
licht geen leven. Licht is energie, energie is
trilling, trilling is beweging, beweging is
kracht, kracht is leven. Het licht beïnvloed
en controleert zelfs rechtstreeks diverse
uiterst belangrijke functies van het emotionele brein. Deze hersenen zijn
verantwoordelijk voor al onze gevoelens en de lichamelijke uitingen
daarvan. Het is de regelkamer voor leren en vergeten, ontzetting, woede en
extase, voor zweten en sidderen, voor rood worden en verbleken, lachen
en huilen, lust en frustratie, honger en dorst, geborgenheden voor
vijandigheid, haat en ons seksueel gedrag. Licht heeft tevens een directe
invloed op het bloed. Een invloed waarvan wij ons niet of nauwelijks
bewust zijn. Kijkt u maar eens welke wonderen het zonlicht verricht op
een lentedag. Wanneer voelt u zich gelukkiger, in de lente of in de winter?
De dag en het daglicht is er om te leven en om bezig te zijn. De nacht en
de duisternis is voor de slaap en een teken van de dood. Licht is een
onderdeel van de schepping. JHWH heeft het licht geschapen. Duisternis
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is geen schepping, maar het on
heeft het hebben van gemeen
“De nacht is voor het ongedie
de demonen die dan werken,
kunnen. Door in het donker g
gemakkelijk invloed op de sam
dan negatief beïnvloed. Demo
kwade gevolgen kunt u overd
(de degeneratie). JHWH wil b
licht, leven, kracht, groei, w
gemeenschap hebben kan J
Eenvoudig weg omdat zij dan
wel eens een haan ‘s nachts e
nachts staat te pronken met zij
meeste, zo niet alle, dieren heb
in het daglicht. Dat is een natu
dat meer is dan de door de
zouden kunnen uitdrukken.
gemeenschap te hebben. Da
donker gemeenschap hebben i
is mede de oorzaak van zwak
een eind aan te maken dien
overeenkomstig de natuurwet
worden zonder vlek of rimpel.
-Wet van Groeien. Zo gauw
aarde vochtig is, begint alles
plantjes breken door. De zon
van bomen en planten. Wat
groeiproces? Zonder zon geen
geestelijke groei, een dood, do
een huwelijk, een saai eento
groei zijn. Groei naar en in elk
groeien in geloof. Wet van g
maar naar uw nagels en ha
bedekking van ons lichaam.
duidelijk en kenmerkend versc
verschil tussen een man en ee
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Waarom zouden we de baard dan afscheren? Laat hem lekker groeien! Als
u toch steeds uw baard afscheert, geeft u daarmee te kennen dat u het
eigenlijk niet eens bent met JHWH hoe of Hij u geschapen heeft. Liever
had u dat JHWH u geschapen had zonder baard. Maar het is een bewuste
daad van onze Schepper geweest om de mannen te maken met een baard.
Ook dit is een natuurwet, een baard-groei-wet. Je baard scheren is dus
tegen-natuurlijk.
-Wet van Bezig-zijn en Rusten. Na gedane arbeid is het aangenaam te
rusten. Een dier wat leeft in vrijheid, heeft elke dag een moment van
beweging en inspanning om zo de spieren los te houden en het lichaam in
conditie. Voor een mens is het ook goed om elke dag een moment van
intensieve beweging te hebben in de buitenlucht. Dan kan het ‘luie zweet’
eruit! Een dier gaat na het eten altijd rusten. Dit doen de dieren om
zodoende het lichaam de rust te geven en om het gegetene te
verwerken/herkauwen. Voor een mens is het ook goed om na het eten
even te rusten en ‘het eten te laten zakken’, zoals wij dat uitdrukken. Eén
dag in de week rust is noodzakelijk voor een mens, even één dag andere
bezigheden dan op de andere dagen. Evenzo leert de natuur ons dat om de
zes jaar, het zevende jaar een jaar van rust is. Dus geen akkers beplanten
of gewassen zaaien. Het is uit onderzoek gebleken dat het land meer en
betere opbrengsten geeft als het om de zes jaar een jaar van rust krijgt.
-Wet van Gevarieerd Beplanten. In de natuur groeit alles door elkaar
heen. Het ene plantje is nuttig voor de andere en de andere weer voor een
andere. Tegenwoordig beplanten of zaaien wij op een akker maar één
soort gewas. Wat er nog meer opgroeit hebben we niet nodig en spuiten
we dood. Niet beseffend dat al die plantjes weer dienen als voeding voor
insecten en als organische mest voor de bodem.
-Wet van Slapen. De meeste dieren gaan ‘naar bed’ als het donker wordt
en ‘staan weer op’ als het licht begint te worden. Wij mensen gaan vaak ’s
avonds laat naar bed en staan op als het al licht is. Beter is om ‘s avonds
op tijd naar bed te gaan en ‘s morgens er weer vroeg uit. Vroeger gingen
de mensen met de kippen ‘op stok’ en met het hanen gekraai er weer af.
Men zegt weleens: “De slaap voor twaalf uur, is de beste slaap.”
-Wet van Éénheid. In harmonische toestand is alles een éénheid. Zowel in
de natuur, in de kosmos, en bij de mensen. Daarom moeten wij weer
harmonische toestanden creëren, vooral op het gebied van het huwelijk.
De harmonie en de éénheid zijn in de meeste huwelijken ver te zoeken. Dit
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komt omdat men geen tweel
spanning en strijd in de gezinn
-Wet van Geen-gemeensc
gemeenschap heeft plaats g
gevonden, wordt er een heilig
genoemde natuurwetten hebbe
verder ongestoord te laten ver
de bevruchting geen seksueel
storing in de ontwikkeling van
enkel zwanger vrouwtjesdier
benaderen. Moeten we het wo
verstoren? In vroegere tijden
het lichamelijke en zedelijk
zwangerschap, opdat het heili
gestoord zou worden (J en M
normaal gevonden om tijden
blijven hebben. Zulks wordt z
in het Reformatorisch Dagbl
verloskundige beweerdt dat
gehele zwangerschap gemeens
Wordt het heilige proces vers
gedrag van de man, die meen
te mogen hebben, dan wordt e
is zonde. Een zonde tegen he
werkzaam is in de tempel (ba
zich terug te trekken, zodat o
nemen in het nog ongeboren k
lichamelijke en geestelijke ge
vandaag de dag, de mense
eigenwijs, opstandig, ongeho
begeerten zijn? Dat er vele zi
kinderen zijn? Dat vooral de
spelen? Dat meisjes zo vatbaa
Dat kinderen al zo jong een e
beschouwen het als normaal d
Nee, dit zijn gevolgen van het
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Door gebrek aan voorlichting op dit punt zakte het geslachtsverkeer af tot
een peil, dat ver beneden het dierlijke ligt. Immers, is een vrouwelijk dier
eenmaal bevrucht, dan zal het geen mannetje meer bij zich toelaten.
Het merendeel der zwangere vrouwen echter pleegt rustig voort te gaan
zich seksueel uit te leven, ofwel wordt hiertoe gedwongen door den man.
Weinigen beseffen, hoe zeer hierdoor de ontwikkeling der vrucht wordt
gestoord, hetgeen zich na de geboorte openbaart in allerlei lichamelijke,
psychische en of geestelijke gebreken.
Moet hieruit niet worden geconcludeerd dat het dierlijk instinct de
bedoelingen van Moeder Natuur zuiverder ondergaat dan het zo hoog
geroemde menselijk verstand? (J en M Henschel)
-Wet van de Zwaartekracht. De aarde trekt alles naar zich toe. Elk
deeltje van de materie in het heelal wordt door elk ander deeltje
aangetrokken door een kracht die recht evenredig is met de massa’s en
omgekeerd evenredig met de afstand van de deeltjes. Daarom trekt de
zwaartekracht constant aan een vliegtuig. Als de motoren uitvallen, treed
gelijk de wet van zwaartekracht in. Daarom is vliegen voor een mens
tegen-natuurlijk. De zwaartekracht trekt ook constant aan een boot. Zo
gauw de boot lek raakt, treed gelijk de wet van zwaartekracht in werking
en trekt de boot naar de bodem. Daarom is met een boot varen ook tegennatuurlijk. Een mens is niet geschikt voor vliegen of varen. Daartoe
hebben wij geen vleugels of zwemvliezen.
-Wet van Opbloei (leven). Zaadje, afsterven, ontkiemen, plantje, struikje,
boom. Zaadje, geboorte, baby, kind, volwassen.
-Wet van Vergankelijkheid (afsterven). Volwassen, bejaard, dood. Het
lichaam wordt koud en wordt tot voeding voor de wormen. Vervolgens
vergaat het tot stof (mest) voor de bodem, zodat
weer nieuwe levensvormen kunnen ontstaan.
-Wet van Oorzaak en Gevolg (wet van Kharma).
Elk gevolg heeft een oorzaak. En elke oorzaak
heeft een gevolg. Iedere actie veroorzaakt een
reactie, en iedere reactie wordt veroorzaakt door
een actie. Het is onmogelijk dat een gevolg
bestaat, zonder een voorafgaande oorzaak. Neem
de oorzaak weg, en de gevolgen verdwijnen
evenzo. Toeval bestaat hierbij niet. Niets is
toevallig geschapen. In het ganse heelal bestaat
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beslist niets dat met de naam
huwelijk? Oorzaak is dat de g
ongezond eten en niet leven n
wereld is een gevolg van he
JHWH is met u, zolang als u
van u gevonden worden maar
Wie verkeert handelt, krijg
aangeboden. Wat je uitzend kr
-Wet van Zaaien en Oogste
maaien. Tijd van leren en
Waarheid zaaien en een tijd
gemeenschap hebben en een
Tijd van samen het kind opvoe

Het zijn de geslachtswetten di
tijden zaden worden voortge
mens wordt als ‘redelijk weze
wetten- het tijdstip te bepa
voortbrengen. Reeds Prediker
is onder den hemel; hij spreek
Wie oren hebben om te horen
tijden moeten zijn, waarop het
ook inderdaad (J en M Hensch
-Wet van de Trek. Ieder die
stukje grond. Elke plant, boo
geschikt is om te overleven en
is dit een vette vruchtbare k
woestijngrond. Voor de mens
Een grijze betonnen stadsomg
onnatuurlijk en zuurstof arm w
de menselijke geest. Dorpen e
geesten waar zij de mens verl
leven dwingen. Een kleur-,
omgeving daarentegen werkt
plaatsen van rust, schoonheid
is geen verleiding van kroege
is stilte en stilte is iets wat dem
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Bij overbevolking dan omkomen of wegtrekken. Dit geldt zowel bij de
mensen als bij de beesten. Ze trekken om twee redenen: voeding en
voortplanting, dus om overleving. (zie het boek: De zelfmoord der
mensheid. Dr. WH Teupken)
-Wet van Herstel. Als je een wond hebt, treedt meteen de geneeskracht in
werking. Zowel bij planten, bomen, dieren en mensen. Dit is een zelf
herstellend vermogen wat in de natuur gelegd is. Wij mensen moeten het
eerste apparaat nog uitvinden dat zichzelf kan herstellen. Alles wat uit
evenwicht is kan weer in balans komen. Kwalen en ziekten kunnen
verlicht en/of herstelt worden. De meeste fouten kunnen recht gezet
worden. Zonden kunnen vergeven worden, schuld kan worden kwijt
gescholden. Na een bevalling een periode van herstel.
-Wet van Behoud van Thermodynamica (energie). Energie gaat nooit
verloren en rust nooit. Energie kan in vele vormen bestaan, zoals licht,
warmte, geluid, elektriciteit, mechanische energie, enz. De energie kan
wel worden omgezet van de ene vorm in de andere vorm, maar de totale
hoeveelheid energie in het heelal blijft altijd gelijk. Energie zoekt altijd
een weg waar het heen kan gaan. Altijd de weg van de minste weerstand.
Deze wet vertelt ons ook dat alles een uniek en vaak complex
trillingspatroon heeft. Alles is samengesteld uit vele verschillende
trillingsfrequenties.
Liefde heeft ook een trillingsfrequentie. Ware Liefde kan dus nooit
verdwijnen of overgaan. Het zoekt altijd een weg naar iemand of iets
waarin het zichzelf kan spiegelen. En het kan zich alléén maar volkomen
spiegelen in de tweelingziel. Zij hebben samen een harmonische
trillingsfrequentie. Hebben we die tweelingziel eenmaal ontmoet of er een
relatie mee verkregen, dan gaat die liefde nooit meer weg. Als er eenmaal
een energie wisseling geweest is tussen deze twee zielen, dan blijft die
energie altijd bestaan, ook al zijn die tweelingzielen om bepaalde redenen
niet bij elkaar of tientallen kilometers van elkaar verwijderd.
-Tweede wet van Thermodynamica. In eenvoudige woorden luidt deze
Wet: “Elk systeem dat aan zichzelf wordt overgelaten, vervalt tot
wanorde.” Je kunt ook zeggen: alle dingen in een bepaalde ruimte
proberen zich kriskras door die hele ruimte te verspreiden (=wanorde). Als
je de gaskraan opendraait, verspreiden de gasmoleculen zich door de hele
keuken. Als je warm en koud water bij elkaar giet, verspreiden de warme
en koude watermoleculen zich door het hele mengsel, zodat er lauw water
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ontstaat. Deze processen kunn
vanzelf terug de kraan in, van
koud water en een omelet k
menselijk lichaam wat aan
wanorde. Het menselijk li
onderhoud.
-Wet van Omzetting van ene
en cyclussen. Energie die wij
bijv. te fietsen. Energie die ee
wagen te trekken. Energie tijd
afgegeven aan de energie-grid
-Wet van Polariteit. Iedere
Warm en koud. Zwart en wit.
We kunnen het ene niet ervare
-Wet van Resonantie. Dankz
in het universum met elkaar c
en alle levende wezens in onz
trilling, evenals alle organen e
en weer. In en uit. Op en ne
beweging. De gehele natuur i
die van vioolsnaren; van de g
getijden der zee; van de peri
planeten, kometen en sterren;
opeenvolging der jaargetijden
van klimaat; van de trillinge
van volken en geboorte en doo
-Wet van Overeenstemming
‘zo boven, zo beneden, zo ben
geheel in zich. Alles is hierd
toestand stemt al het goede me
-Wet van Geslacht. Het ma
vrouwelijke is altijd het o
vrouwelijk geslacht zijn aanvu
volledig in elkaar op. Het is e
man, nageslacht kunnen verw
niet, evenmin een man en ee
man-man relatie onnatuurlijk.
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-Wet van Aantrekking. Het gelijke trekt het gelijke aan. Apen zoeken
apen. Mensen zoeken mensen. Soort zoekt soort. Maar toch ook trekt het
ongelijke, binnen de soort, elkaar aan. Een man is niet gelijk aan een
vrouw. Maar toch trekken ze elkaar aan. Elke ziel zal de andere
tweelingziel als een soort magneet blijven aantrekken, want innerlijk zijn
de tweelingzielen onafscheidelijk, ook al leven ze duizenden kilometers
uit elkaar, ze blijven elkaar aantrekken.
Rassen dienen gescheiden te blijven van elkaar, want vermenging is het
einde van de soort. Dit geldt zowel voor mensen als voor beesten en
planten. U zult in de natuur nooit geen kruising zien tussen een koolmees
en een mus, tussen een kraai en een duif, tussen een appelboom en een
perenboom alhoewel deze soorten daar wel de gelegenheid toe hebben.
Maar het is hun inwendige natuur die hen leert alléén met hetzelfde ras en
soort zich voort te planten. www,stop-rassenvermenging.nl
-Wet van Betrekkelijkheid. Alles is betrekkelijk. Het leven gaat voorbij.
Het is een cyclus van geboren worden en weer afsterven.
-Wet van Handeling. Geen woorden maar daden. Al je beloftes nakomen.
Gemeenschap hebben is een handeling, een daad. Je hart en lichaam
geven.
-Wet van Verandering. Na de zomer volgt de winter. Na de wintervacht
volgt de zomervacht (zie o.a. bijv. de herten en mandarijneenden). Na
regen komt zonneschijn. Na het zure volgt het zoete. Alles is aan
verandering onderhevig, behalve de Bron waaruit al deze natuurwetten
zijn ontsproten.
-Wet van Afhankelijkheid. Elk jong dier is
afhankelijk van de verzorging van de ouders.
Vallen de ouders weg, dan is de overlevingskans
voor het diertje klein. Elk kind is aangewezen
op de verzorging van zijn/haar ouders. Elk mens
is afhankelijk van JHWH en van de natuur.
-Wet van Ongelijkheid. Geen mens is gelijk
aan de ander. Geen blaadje van de boom is
hetzelfde. Geen baby identiek. Geen
vingerafdruk hetzelfde. Geen bloedbeeld hetzelfde. Ieder mens en ieder
levend schepsel heeft zijn eigen identiteit. Vandaar ook dat bloedtransfusie
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en orgaandonatie niet goed zij
een andere identiteit in jou lich
-Wet van Erfelijkheid. Be
eigenschappen kunnen we erv
de gewoontes onderzoeken of
-Wet van Verlangen. Verl
verlossing, naar verandering,
Verlangen naar veiligheid, ge
naar warmte. Verlangen naar
van jou afgescheiden andere
mens. Verlangen naar voedsel
dat een dier wel een maat hou
wel iets om naar te verlangen.
-Wet van Wedergeboorte. Ee
en wordt wedergeboren tot ee
oude egoïstische leven
onvoorwaardelijke liefde inga
tot eer van JHWH. We
onvoorwaardelijke liefde in
want mensen met slechte ged
Zij hebben een kwade geest
vloek.
-Wet van Doelmatigheid. All
insect tot het grootste zoogd
organisme doet iets of gaat er
evenwicht te houden. Zo heef
geen mens zonder een doel ge
een doel.
-Wet van Symmetrie en
symmetrisch geschapen, bijvo
dingen zijn a-symmetrisch ge
gezicht. In het universum heer
-Wet van Regeneratie. Bij h
reinheidswetten zal er een zuiv
komt er een regeneratie. D
tweelingzielen. De natuur eist
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en vernietiging zal optreden van de gehele aarde. Dit is dan ook één van
de grootste en belangrijkste zaken waar wij nu aan moeten werken!
-Wet van Degeneratie. Bij het overtreden van bepaalde natuur en/of
reinheidswetten treed er een degeneratie op. De gezondheid, kracht,
intelligentie, zuiverheid neemt dan af. Dat zien we vandaag de dag
overduidelijk om ons heen. Ziekenhuizen en inrichtingen vol met zieke,
zwakke, gebrekkige, onzuivere, door demonen bezeten, mensen.
-Wet van de Nabijheid. Hoe dichter twee mensen of dieren zich bij elkaar
bevinden, des te sterker de neiging ze als één geheel te beschouwen. Hoe
groter de nabijheid, hoe inniger de éénheid. Dit geldt zowel geestelijk als
lichamelijk. In de melk van de moeder zitten stoffen die ervoor zorgen dat
het kind van nature bij de moeder blijft en naar de moeder gaat om
bescherming. Dit is zo bij de mensen als bij de dieren.
-Wet van Vormgeving. Niets in de natuur is recht of vlak. Alles is
gebogen, scheef, rond, schuin, bol of hol. We zien hier het verschil met de
bouwstijl die wij mensen hanteren. Bij ons moet alles recht, strak, vlak,
haaks en waterpas zijn. De natuur zou maar saai zijn als alles recht en
strak was. Zo mooi als de Bron iets maakt, kunnen wij mensen het niet.
-Wet van Voortplanting. We zien bij de fruitbomen dat ze elkaar
bestuiven, en zo elkaar helpen om vruchten voort te kunnen brengen. De
bijen helpen de bomen hierbij een handje. Zonder bestuiving geen
vruchten. Mensen hebben gemeenschap met elkaar om zo vruchten voort
te kunnen brengen. Zonder gemeenschap geen vruchten. Elk paartje,
bestaande uit vrouw en man, kunnen zich
voortplanten. Lukt dit niet, dan is dit een
gevolg van degeneratie of van een vloek.
-Wet van Reiniging. Een kat likt zichzelf
schoon. Een hond die in een modderig bos
gelopen heeft, is een uur later weer schoon. Het
beest reinigt zichzelf. Als een dier een wond
heeft, dan likt het die wond schoon. Zou er in
de tong een genezende werking zitten? Je ziet
ook nooit smerige vogels. De natuur is zeer schoon van zichzelf. Laten wij
dan ook de natuur schoon houden! En niet te hoogmoedig zijn om afval
wat niet in de natuur thuis hoort, op te rapen en thuis in de kliko te gooien.
Dit is ook de diepere betekenis van de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan. Als wij zien dat iemand lijdt of onrecht aangedaan wordt, dan

148

Het regeneratie lief

moeten wij er niet met een b
uitsteken. Als u ziet dat de n
moeten wij het oprapen en zo
afval lag kan nu weer een plan
vriend van de natuur betoond,
Wij dienen ook ons zelf sch
uiterlijk. Dit ter voorkoming v
buiktyfus, builenpest, melaa
vandaag de dag wc en rioler
mensen dit niet en deden ze h
ook drinkwater uithaalden. D
voorkwamen en duizenden me
zijn uitwerpselen. Dit is een
riolering of wc heeft, om zijn u
Ook als we gemeenschap will
dat we rein zijn. Zowel voor a
gaat zich, na gemeenschap t
zijn vandaag de dag vele
chlamydia, herpes, syfilis enz
ons houden aan al de natuurwe
-Wet van de Sterkste. In de n
worden aan de kant gezet, of
zich als vanzelf niet voort (
dieren ruiken het ook als een v
met haar hebben. Wij mensen
hulpmiddelen, elk geboren kin
vele ongelukkige kinderen lev
kunnen bijdragen aan de sam
“nutteloos” gaan ervaren en
samenleving alléén maar geld
mensen met ‘beperkingen’ ee
partners die ook ‘beperking
datingbureau’s voor mensen m
weer voortkomen? Wat moete
ongelukkige geboortes opspo
plaatsvinden.

149

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst

Als de man zijn zaad in de vrouw brengt, gaan er miljoenen zaadcellen op
weg naar een ei-cel. Het is een dringen van je welste. Twaalf zaadcellen
banen de weg, zodat uiteindelijk de 13e (de sterkste) weet te winnen en in
de ei-cel te dringen.
-Wet van Komen en Gaan (cyclus). Alles in de natuur komt en gaat weer
voorbij. Constant is er een beweging. Een opkomende zon en een
weggaande zon. Een wassende maan en een afnemende maan. De ene
generatie komt en de andere generatie gaat. De gehele waterhuishouding
van de aarde doorloopt constant een cyclus. Het regenwater valt op de
aarde, stroomt via slootjes en rivieren naar de zee. Daar verdampt het door
de zonnestralen, waarna het in de koude lucht condenseert tot wolken die
regen, sneeuw of hagel op aarde laten vallen. De neerslag en de
verdamping houden elkaar precies in evenwicht,
zodat de zee altijd even vol blijft. In het boek Job
wordt deze cyclus prachtig beschreven: “Hij trekt de
waterdruppels omhoog; welke de nevel verdichten
tot regen, die de wolken doen neerstromen” Job
36:27-28.
Alles in de natuur is cyclus. Onze planeet aarde
ondergaat ook steeds een cyclus door de kosmos
heen. Een cyclus die plaats vindt om de 25920 jaar.
Wij leven nu in het vissen-tijdperk en gaan
binnenkort (volgens velen 21-12-2012) naar het
waterman-tijdperk.
-Wet van Samenslapen. In de natuur verblijft een moeder altijd dicht bij
het kind, in elkaars nabijheid, zowel overdag’s als ‘s nachts. Dit doet de
moeder voor bescherming, om een innige band met het kind op te bouwen
en om het kind ten alle tijden van melk te kunnen voorzien (dus geen
kunstmelk of melk van een ander). De moeder blijft haar kind beschermen
tot het uitgegroeid is. Het kind blijft melk drinken tot het uitgegroeid is.
Melk is dus voor jonge dieren, voor dieren die in de groei zijn.
Uitgegroeide dieren drinken geen melk meer. Uitgegroeide dieren drinken
alléén maar water evenals de planten en bomen.
Samen met uw kind slapen is zeer bevorderlijk voor de onderlinge band.
Het lijkt misschien alsof er niet veel gebeurt in de periode dat een kind
slaapt. Het lijkt misschien alsof het lijfje gewoon elke dag rusttijd nodig
heeft, tijd waarin er geen activiteit is. Dit is een misvatting. Tijdens de
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slaap vinden er allerlei licha
zoals de ontwikkeling van ve
gaat veel stimulans uit van h
tussen moeder en kind. Onder
van elkaars nachtelijke nabijh
elkaar communiceren via aan
en baby’s die eraan gewend
verhoogde en verrijkte gevo
aanraking. Vanaf de geboorte
“Ben je daar”? En steeds wee
baby die in zijn eentje slaapt,
oog van de moeder of vader, l
levensbelang is. Het bij elkaa
weten slaapt, in de natuur, ee
reden nu bescherming, warm
mensen en zoogdieren slapen
generatie na generatie. Daaro
onderlinge band, om het k
Tegenwoordig wordt de oude
in bed of dezelfde kamer
kunstmatige zuigelingenvoed
gedachte dat een kind al jong
het moet al jong zichzelf kun
kind gewoon kind zijn, laat
over slapen met je kind, le
McKenna).
-Wet van Vrijheid. Het in v
zijn leven ziekte, namelijk
vandaag de dag zijn, zijn er e
vrijheid ontnomen hebben en
Gelijk elk dier van nature in
mens van nature leven in vrij
wil niet onderdrukt of uit
slavensysteem en allerlei ste
Leven in vrijheid, geeft blijhei
-Wet van Zingen. Elke vo
melodieën die het voort kan b

151

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst

zingen. Waarom zou JHWH ons zo geschapen hebben? Zingen tot eer van
JHWH is altijd positief. Door te zingen brengen we positieve trillingen
voort die goed zijn voor onze omgeving en voor ons eigen lichaam.
Zingen is ontspannend en bevrijdend. Muziekinstrumenten zijn
onnatuurlijk want het is techniek. JHWH heeft ons één instrument
gegeven, en dat is onze mond. Mooiere muziek als dat de natuur
voortbrengt, is er niet. Ieder gezond mens vindt vogel-muziek mooi,
omdat het natuurlijk is. Geen enkel, door mensen gemaakt instrument, kan
de zang evenaren van een vogel. Geen enkel orkest kan zulk een
harmonieuze melodie ten gehore brengen als de vogels in de vroege
morgen. Wie is de Dirigent van al deze vogels?
-Wet van Zelf-je-kinderen-onderwijzen. In de dierenwereld blijven de
jongen tot hun volwassen-zijn, bij hun ouders. Dit is om het jong te
beschermen, voeden, verzorgen, vormen, en te onderwijzen. En wat doen
wij mensen? Wij hebben het onderwijzen van onze kinderen uit handen
gegeven aan onderwijsinstellingen (stelsels). We sturen ze met een paar
jaar al naar de peuterspeelzaal en dan met vijf jaar sturen we ze naar
school. Kunt u het kind dan beschermen en verzorgen? Het karakter van
het kind vormen? Het kind onderwijzen? Kunt u een zegen vragen over
het onderwijs wat het kind op de scholen ontvangt? Kunt u een zegen
vragen en verwachten over iets dat tegennatuurlijk is? Nee, als een kind
naar een school gestuurd wordt, dan wordt het op die school onderwezen
in vele onnuttige zaken en onwaarheden. Het kind moet volgens een
vooropgezet plan gaan leren. Het moet een door volwassenen bedacht
leerprogramma volgen en wordt volgens door een volwassenen bedacht
systeem beoordeeld. Het kind kan zo dus niet langer van zijn vrijheid
genieten. Alsof het kind een computer is die je moet programmeren en
beoordelen. Het kind wordt beïnvloed door (valse) religieuze begrippen en
denkbeelden die er onderwezen worden vanuit bepaalde door mensen
gedogmatiseerde leerstellingen, hier kan dus geen zegen op rusten. Kies
daarom voor een bewust leven overeenkomstig de natuur, want ook
dit is een natuurwet dat een ouderpaar zelf het kind verzorgt,
beschermt, vormt, opvoedt en onderwijst tot het volgroeid is.
Een moeder die voor het eerst haar dochter naar de basisschool stuurde
beschreef het als volgt: “Ik vergeet nooit meer wat ik toen voelde... er
kwam zo’n intens verdriet naar boven! Het was een enorme schok om te
beseffen dat ik haar als het ware weggaf aan de maatschappij, aan het
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systeem. Ze werd van me we
overgenomen door ‘iets’ waar
wat een ander kind van haa
maatstaven van andermans m
overtuigingen die gebaseerd
dramatisch misschien maar z
machteloos en ontzettend v
onbevangenheid van het kind
ik nog zo mijn best doen, en
worden door het systeem,.
gehersenspoeld zou worden...
ander, een zeer machtig ‘ande
Ouders zijn beide zelf aanspra
die zij in het leven riepen. E
voeden. Waren er vroeger leer
de natuur gaf richtlijnen op b
overbrachten op hun kinderen.
Waar zijn er nu nog ouders
nemen, niet hun kinderen we
hun kinderen thuis onderwijze
die per dag minstens één uur
een half uur? Waar zijn er no
natuur bij brengen? Die elke d
zijn? Waar is er nog een vade
zijn vrouw en kinderen? Waa
het kind naar bed brengen en g
Verwondert u zich er dan n
egoïstischer wordt? Dat er zov
-Wet van Gevarieerd en Ge
dag van allerlei verschillende
voor ze is. Dit doen zij om zod
mineralen binnen te krijgen.
lichaam en geest. Eenzijdig e
mensen eten vaak veel te eenz
mens bestaat voor ongeveer
gevitaliseerd water de beste
meeste mensen drinken de
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frisdranken waar geraffineerde suikers en allerlei zoetstoffen in zitten. Dit
is één van de grote oorzaken van de vele ziekten die er vandaag de dag
zijn. Een mens moet minimaal twee liter puur water per dag drinken, dus
niet koffie, thee e.d. meegerekend. (zie het boek: Je bent niet ziek, je hebt
dorst! Van Dr. F. Batmanghelidj)
Wij hebben vandaag de dag in onze westerse wereld nog maar zéér weinig
kennis van wat we nou wel en niet kunnen eten, van wat de natuur ons
biedt. Wij hebben zéér weinig kennis van de geneeskrachtige werking van
planten, bloemen en bomen. Daarom zien wij veel plantjes als onkruid die
we te lijf gaan met de gif spuit. Er is weer onderzoek nodig zodat we weer
weten wat we wel en niet kunnen eten uit de natuur.
Wij moeten weer leren rein te leven in woorden, daden, gedachten, handel,
voedsel en drinken.
-Wet van Volharden. Deze wet zie je in de natuur aan de invloed die de
wind heeft op veel planten en jonge bomen. Hoge dunne stengels of
stammen blijven over eind staan, hoe moeilijk het ook voor ze is, toch
weten ze weer terug te buigen en overeind te komen. Vooral bij
rietstengels zie je dit heel mooi. Deze moeten soms erg diep buigen onder
de druk van de wind, maar toch weten ze veelal
te volharden.
Dit is een hele mooie wet voor ons mensen om,
ondanks de tegenslagen die we soms ervaren op
ons levenspad, toch de moed niet te verliezen en
te blijven volharden, te blijven hopen en te
blijven zoeken naar de weg die naar de
innerlijke vrede leid.
-Wet van Dienen of Wet van Betrokkenheid.
Een hond dient zijn baas, is betrokken bij zijn baas. Een paard voor een
ploeg, dient de boer. Zo mogen wij een dienaar zijn van JHWH, voor de
medemens en voor de ganse natuur. Laten we daar ook onze vreugde,
voldoening en dankbaarheid uit halen. Zoals twee vogels vol passie een
nest maken en elkaar zo tot hulp dienen of zoals de bijen de koningin
dienen, zo moeten de mensen ook elkaar helpen en betrokken zijn met
elkaars levensomstandigheden. Tevreden zijn met wat we samen bereikt
hebben. Dit tevreden zijn kan alléén waarlijk tevredenheid geven als het
dienen in overeenstemming met de natuurwetten geschied, dus niet
gebaseerd is op eigen belang en eigen voordeel. (egoïsme)
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Wij leven momenteel in een
ondergeschikt gemaakt is aan
waar de man meent boven d
verhoudingen. In een huweli
dienen zonder voorwaarden.
kinderen. En dit dienen moet
schalen in balans kunnen zijn
knecht verhouding zijn, een k
in zelfverloochening, overgave
-Wet van Levensonderhoud.
voedsel verbouwd en inzam
overleven. Dieren die een win
weer leren met de seizoenen m
zomers. In de winter langere s
-Wet van Zuurstof. Het is ee
21% zuurstof nodig heeft dat i
zuurstof kan een mens niet le
binnen krijgt door voldoend
Planten en bloemen zorgen vo
onze geest. Vandaag de dag z
bloemen en planten in huis. G
raakt van de natuur. Me
verwondering meer voor de s
die de natuur ons bied. Vele
verhoudingen en de Gulden
bloemen, planten en kruide
menselijk lichaam. Helaas he
van.
-Wet van Illusie. Alles wat k
wat in wezen een illusie is. Ie
zien, wat bij nader inzien een
of een optische illusie is iets w
anders geïnterpreteerd wordt.
staan, maar als u vandaag na
blijken dat het er niet is. Het i
in een kluis heeft liggen. Geld
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-Wet van Samenwerken. Samenwerken met mensen kan alléén als beide
partijen hun afspraken nakomen, als men elkaar vertrouwen kan.
Samenwerken met medemensen en met de dieren. Samen planten, samen
bouwen, samen oogsten, samen het geoogste nuttigen. Samen lachen,
samen huilen. Samen gemeenschap, samen de kinderen onderwijzen en
voeden, samen JHWH dienen. Het bij elkaar zijn van vrouw en man en
samen dingen doen, zal meer voldoening geven dan dat de man vaak weg
is om te werken voor luxe, mooie inrichting van huis of tuin. Als er een
goed huwelijk is, dan wil je toch zoveel mogelijk bij je echtgenoot en
kinderen zijn? Zoveel mogelijk tijd en leven samen delen? Hoe kan het
dan dat er tegenwoordig zoveel mannen de hele dag en vaak ook nog tot ‘s
avonds laat aan het werk zijn? Is geld belangrijker dan het samenzijn? Wat
een arm leven hebt u dan!
Deze wet zie je bij sommige dieren ook wel, bijv. een duivenpaar wat
samen het kind voed of bij de mieren die samen een takje de mierenhoop
op brengen.
-Wet van Emotie. Deze wet kent vele vormen om zich te uiten, o.a. door
afkeer, haat, woede, huilen, wanhoop, schrikken, vrees, vreugde,
sympathie, lust, verbazing, liefde, angst. Emoties zijn combinaties van
gevoelens en gedachten die op hun beurt de drijfveer vormen voor een
bepaald gedrag. Een gebeurtenis is neutraal, de mens creëert gedachten bij
die gebeurtenis, gedachten creëren gevoel en dat uit zich in bepaald
gedrag. Dit komt bij zowel mens als dier vrijwel automatisch tot uiting in
een bepaalde vorm van gedrag. Deze emoties kunnen zich onbewust
openbaren (bij schrikken) of bewust (het verdriet zien van een ander en
dan zelf ook verdrietig worden).
-Wet van Doelbewust-leven. Het doel van de meeste dieren tijdens hun
leven is; voortplanting, om zodoende aanwezig te zijn en te blijven voor
de instandhouding van de natuur en voor de mensen. Wat is uw doel in het
leven? Het doel dat veel mensen hier op aarde hebben is voortplanting,
leven in zoveel mogelijk luxe, weelde, vakanties en feesten. Trachten
zoveel mogelijk materiele zaken in hun bezit te krijgen, ondertussen ook
nog wat godsdienstig te zijn of helemaal niet en dat is dan hun leven. Ook
uw leven? Wat is het wáre gelukkig makende doel in het leven? Het wáre
gelukkig makende doel is: ontplooiing, groei, vooruitgang en
ontwikkeling van het lagere en grovere niveau tot het hogere en fijnere
niveau. Dus om de hoogste geestelijke ontwikkeling te bereiken, om het
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edelste karakter te krijgen (o.
en om de grootst mogelijke
komen tot een bewust en leven
één-zijn met JHWH van alle l
hogere leiding van JHWH te v
Dat doet u de schat des Levens
Zeker is voortplanting ook een
in overeenstemming met al de
-Wet van Genieten. Elk men
ene daarvan, een andere weer
dingen, een goed gesprek,
opmerking, een dagje niets do
kunnen genieten. Vanuit het
blijdschap enz. Genieten van i
beleven’.
Dieren kunnen ook genieten. V
aai over hun kop, lekker zonne

De vijf biologische natuurwe
-De eerste biologische wet.
ziekte veroorzaakt wordt do
betreffende persoon geïsoleerd
op psychisch, hersen- en org
optreedt. Het denken wordt d
stuurt aan op een oplossing v
het conflict correspondeert me
het ware een relais doorbrandt
-De tweede biologische natu
shock schakelt het lichaam au
koude fase. Lost het confli
genezingsfase ofwel warm
‘ziekteverschijnselen’ pas optr
-De derde natuurwet maak
vormen van cel toename zijn:
als in een tumor, die wordt
toename in de genezingsfase i
tumor maar cel-wederopbouw
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-De vierde biologische natuurwet stelt dat de werking van schimmels,
tbc, bacteriën (en virussen, als ze bestaan) uitsluitend in de genezingsfase
werken en de genezing ondersteunen.
-De vijfde en laatste wet is het belangrijkste. Elke ziekte is onderdeel van
een door de evolutionaire ontwikkeling verklaarbaar Zinvol Biologisch
Speciaalprogramma van de natuur. Elke ziekte heeft een biologische zin!
(bron: Frontier grensverleggend magazine juni-juli 2012)
Wetten van de boven-natuur.
Wetten van de boven-natuur zijn wetten die de meeste dieren, planten en
bomen niet kennen, maar die wij mensen wél (zouden moeten) kennen.
Want het belangrijkste verschil tussen mensen en dieren is dat mensen de
hoogst ontwikkelde prefrontale cortex hebben van alle schepselen. Wij
zijn geen ongevoelige robots. Wij zijn geen dieren die onderling geen
liefde ervaren kunnen zoals wij mensen dat kennen tussen vrouw en man.
De prefrontale cortex is betrokken bij cognitieve en emotionele functies
zoals beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag, impulsbeheersing,
zelfbeheersing, zelfbewustzijn enz.
Wetten van de boven-natuur zijn wetten van liefde, rechtvaardigheid,
waarheid, medeleven, mededogen, mededeelzaamheid enz. Wetten die in
het hart liggen en dus geen egoïsme kennen of toelaten.
Nu volgen enkele wetten van de boven-natuur:
-Wet van het Huwelijk. Er is een inwendige en een uitwendige kracht die
samenwerken om tot een huwelijk te komen, namelijk de liefde en de
schoonheid. Door deze twee krachten wordt leven tot leven gebracht.
Huwen is niet alléén een keus of een wilsdaad van de mens, nee, het is een
natuurwet. Het is een drang die, als een vuur, in ons mensen niet te
blussen is. Vrouw en man zijn als twee magnetische polen die elkaar
aantrekken en elkaar nodig hebben. Het mannelijk-scheppend en het
vrouwelijk-vormend element hebben elkaar nodig om nieuwe vormen
voort te brengen, die de natuur behoeft om ‘LEVEN’ te doen voortduren.
Elke vrouw en elke man verlangt naar die éne, naar die éne waar je in
volledige overgave mee mag samenleven. Die éne die een deel van jou is
en waar jij een deel van bent. Dat is je tweelingziel. De andere helft van
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jou. Alléén tussen tweelingz
zijn. Vele praktijkgevallen be
nooit de behoefte hebben om
omdat zij boven dit onzedelijk
hebben met ‘Jan en alleman’
ganse natuur werkt mede om
vroeg of laat weer samen te vo
Vanaf welke leeftijd is een me
is de mens rond de 13-14 ja
Vandaag de dag is het in onz
vanaf ongeveer het 18e levens
en in staat om keuze te make
partner?
Nee, zéér zeker niet! Uit wet
de hersenen (prefrontale corte
levensjaar. Vanaf die leeftijd i
keuzes grondig te overdenke
overzien en zodoende de juist
voor de 25e levensjaar zijn da
praktijkgevallen van jonge m
betekent niet dat jonge mense
zelfs. De bijbel zegt dat de jeu
Iedereen die terug kijkt op z
zaken verkeerd gedaan heeft o
-Wet van Geven en Ontvan
wat we geven (loslaten), mog
beters voor terug krijgen. L
medeleven en vertrouwen. De
nemen”. Maar de ware liefd
Liefde kun je niet weggeve
onvriendelijk woord. Iets nem
ergens naar toe uitstrekken. O
Ontvangen veronderstelt dat
gegeven wordt. Je wacht tot j
de ander. Dus: uitstralen en on
Dieren kennen deze wet niet.
aan een ander dier geven. Dier
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-Wet van Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is één van de mooiste
woorden in ons taalgebruik. Het woord laat zo mooi zien dat zachtheid
moed vraagt. Een ander woord voor zachtmoedig is zachtaardig, d.w.z.
zacht van aard te zijn. Het is heel makkelijk om hard te zijn voor jezelf en
de buitenwereld, maar zacht zijn voor jezelf en de buitenwereld vergt heel
veel moed. Zacht zijn wordt al gauw geassocieerd met over je heen laten
lopen of een watje zijn, niet voor je eigen belangen durven opkomen.
Maar zachtmoedigheid is juist kracht. Geestelijke volwassenheid is niet
af te meten in kracht, geweld of stemverheffing, maar in
zachtmoedigheid. De kracht dat je ondanks je zachtheid niet gekwetst kan
worden, dat anderen geen misbruik van je kunnen maken omdat je zelf de
controle over jezelf kan behouden. Zachtmoedige gedachten produceren
zachtmoedige acties, net zoals agressieve gedachten aan de bron liggen
van agressieve daden.
Zachtmoedigheid is een deugd die te leren is maar wel veel moed vraagt.
Zachtmoedigheid is te leren door jezelf te verloochenen en vanuit je hart te
leven. Het hart is liefde, is zachtmoedig. Alléén een zachtmoedig hart kan
zachtmoedige woorden, daden en gedachten geven. Zachtmoedigheid of
zachtaardigheid is iets dat in onze huidige maatschappij niet past. Het
karakter van een peuter is over het algemeen genomen zachtaardig maar
wordt hard gemaakt door de ouders en omstanders. Op jonge leeftijd
wordt de kinderen al geleerd dat ze hard moeten worden. Ze moeten hard
worden om zich tussen leeftijd genoten te kunnen handhaven. Ze moeten
hard worden voor als ze op latere leeftijd de maatschappij in moeten. Ze
moeten hard en stoer worden, vooral de jongens. Zachte watjes en doetjes
kunnen we in de maatschappij niet gebruiken. Maar waarom? Waarom
moet een kind hard worden? De wereld is al vol met harde mensen, laten
we daarom vanaf nu niet langer onze kinderen ook hard maken maar ze
leren zachtmoedig te zijn.
Zachtmoedigheid is een belangrijk onderdeel van oprechte liefde.
Zachtmoedigheid is; jezelf kunnen verplaatsen in een ander. De liefde is
geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij
verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf
niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan (1Kor.
13:4-5). De Bijbel hecht grote waarde aan zachtmoedigheid. Jezus zelf
verwoordde het als volgt: Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen
het aardrijk beërven (Matt. 5:5).
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-Wet van Leven en Laten L
andere mensen, dieren, plant
slachten om zo maar je men
geboden staat: Gij zult niet do
staat geen sterretje naast dit ge
vacht, veren, hoorns, snavels
dat je niet mag doden. Heel on
de opdracht krijgt om een moo
Als u bij een klein kind wat in
appel legt, waar zet het kind
nodig dieren doden en het lij
dingen gegeven waar wij ons
zaden en noten zijn voldoend
een ander woord voor: een stu
is geschapen als een herbivoo
herbivoor is een planten en z
ongeveer 7 tot 10 keer de leng
omnivoor (vleeseters zoals: ti
keer de lengte van hun romp. Z
ontbindend en rottend dierenv
zijn te lang voor vlees waard
lichaam zit. Laten we ophoud
kweken en doden voor hun v
veren. Ieder mens was
dierenliefhebber en voors
dierenrechten. Ieder mens wa
van het koninkrijk der dier
kinderen waren. Wij waren to
en bewondering voor dieren
voor vlees kregen we toen
door onze ouders in onze mon
mensen en dieren pijn te doe
proefdieren meer. Geen abort
leven wordt dan het hoog
verwezenlijken. Wat leeft kan
en tot eer van JHWH. Wat do
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informatie over het eten van vlees, kaas, melk en eieren, zie:
http://www.pentahof.nl/Brochures/602-Vlees,kaas,melkeneieren.pdf)
In tijdperken van cultuur zou geen enkele Godgewijde priester het in zijn
hoofd halen zich te vergrijpen aan het leven van enig dier, daar het leven
als ‘goddelijk’ werd beschouwd en derhalve ‘heilig’ was. Vandaar dat alle
mensen in cultuur tijden vegetarisch leefden (J en M Henschel).
-Wet van Liefde. De natuurwetten zijn liefde. Deze wetten zijn er ter
bescherming van de mens. Zonder liefde geen leven. Zonder wetten,
ontstaat de chaos. Liefde is dé grote schat die men hier op aarde verkrijgen
kan. Liefde in een huwelijk vereist overgave en zelfverloochening. Zonder
deze twee zaken kan er geen liefde zijn en dus geen gelukkig huwelijk.
Hulpvaardigheid en vriendelijkheid zijn uitdrukkingen van liefde. Het is
de liefde in werking. Wie lief heeft, kan liefde terug verwachten. Daarom
is het van belang al het Levende lief te hebben. Het is de liefde die in staat
is om mensen te verenigen, om hen heel te maken en te vervullen. Liefde
ziet gelijkenissen.... angst de verschillen. Ware liefde ligt niet in
uiterlijkheden.
Het slachten van dieren, ook voor voedsel, druist in tegen de Wet van
Liefde. Bedenkt u maar eens hoe u zelf aan het leven hecht. Dat doet ieder
levend wezen. Denk aan het wondermooie bouwwerk wat de Schepper van
de natuur heeft samengesteld tot in het kleinste schepsel, dat wij onnodig
als voedsel misbruiken.
De wet der Liefde en der Rechtvaardigheid is de grondslag der Schepping,
de grondwet van het ganse heelal en deze is niet te ontduiken.
-Wet van kosmische Harmonie. Alle verschijnselen in de natuur, staan in
verband met de kosmische elementen. De zon, maan, sterren en al de
andere planeten, hebben invloed op ons dagelijks leven. Aan ons de taak
om deze invloed harmonisch te laten inwerken op ons dagelijks leven. Wij
mensen hebben daar het verstand voor gekregen.
Volgens de antieke wijsgeren berust alles wat waar, goed en schoon is op
harmonische verhoudingen, welke geworteld zijn in de Wet van
kosmische Harmonie. Deze wet steunt op het beginsel dat het vrouwelijke
element (vormend) met het mannelijke element (scheppend), gelijk
positieve en negatieve polen in gelijkwaardig-verschillende verhouding tot
elkaar behoren te staan voor het scheppen en handhaven van het natuurlijk
evenwicht in alle levensverhoudingen en levensomstandigheden. De
Chinezen drukten dit uit in de symboliek van het Yin en Yang. De
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Israëlieten drukten dit uit in
Boaz, die de tempel, als ee
droegen. In de wet van kosmi
verhoudingen vervat. Denk aa
-Wet van Wederkerigheid. W
een ander niet. Alle dingen da
doet gij hun ook alzo; want d
het seksuele leven tussen een
ervaren hoe de ander behandel
-Wet van wederzijdse Hulpv
verwachten. Dus handelen g
hoogmoedig de hulpbehoeven
-Wet van wederkerig Dienst
met het welzijn van het grot
geheel dienen. Egoïsme past h
-Wet van Verzoening. Verzo
bij het vragen om vergiffen
worden, eerder niet. Het vrag
moeilijk omdat ze dan moeten
hoogmoedige mens niet graag
vergeving kan vragen.
-Wet van Mededogen. Dez
welzijn en het hoogste goed o
Een mededogende samenlev
lichamelijke, emotionele en m
zich in het verlangen voo
onzelfzuchtigheid zijn de tw
verband houden. De vruch
samenwerking van mensen on
omdat ze zich als broeders
Vrijwilligerswerk is iets wat v
-Wet van de Eenzaamheid. D
tot zichzelf en tot nadenken te
overtredingen en misstappen (
naar de stem van het geweten
wereld wordt de stilte zoveel
muziekindustrie. Vele mense
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altijd een radio bij zich. Een grote leermeester heeft eens gezegd: “In de
eenzaamheid en in de stilte worden grote dingen geboren.” De weg van
eenzaamheid is pijnlijk, maar tegelijkertijd bevrijdend. Bevrijdend van
vele onnuttige, vergankelijke en voorbijgaande zaken. Het brengt je tot je
diepste Zelf. En daar leert men zomin mogelijk ‘schatten’ op aarde te
verzamelen maar dat het zinvoller is om de geestelijke groei zoveel
mogelijk te bevorderen. Vele bijbelse figuren hebben ook een periode van
eenzaamheid door gemaakt bijv. Mozes, Jozef, David, Daniël, enz. Dit
waren leer periodes voor hen, waardoor ze later bekwaam waren voor
grote taken.
Een wet die verbonden is en gelijk volgt op deze wet van de Eenzaamheid
is de:
-Wet van het Loslaten en Overgave. Deze wet verondersteld dat een
mens alle zaken leert los te laten en overgeeft aan de besturing van JHWH
en leert te leven in het NU. Wij mensen willen graag alles zelf regelen,
plannen en in de hand houden. Wij willen zelf onze levensloop bepalen,
menend dat wij precies weten wat het beste voor ons is en waar we het
gelukkigst van worden. Loopt het eens een keertje anders als dat wij
gepland hadden, dan raken we in de stress en proberen met alle macht toch
de zaken naar onze hand te zetten. Wij menen ook zelf een echtgenoot te
kunnen kiezen en daarmee te kunnen trouwen op een tijdstip wanneer wij
dat zelf willen. Wij menen ook zelf kinderen op aarde te kunnen zetten
wanneer ons dat uitkomt en hebben geen benul van kosmische
inwerkingen, begrippen en tijdstippen. Zelf doen, alles zelf bepalen, dat
willen we! Maar wat een vergissing! Wij moeten leren die eigen wil los te
laten, onszelf te verloochenen en over te geven aan JHWH en de
natuurwetten. JHWH weet exact wat het beste voor ons is.
-Wet van schaamte. Schaamte is een onaangename psychosociale emotie
waarvoor de angst om door anderen misprezen of zelfs niet meer door de
groep geaccepteerd te worden bepalend is. Schaamte is een pijnlijke
emotie veroorzaakt door bewustzijn van schuld, tekortkoming of
ongepastheid. Degene die zich schaamt, heeft niet zozeer iets verkeerd
gedaan, maar ervaart dat hij of zij niet goed is. Hij of zij durft anderen niet
onder ogen te komen, en is daarmee opgesloten in de kerker van de eigen
eenzaamheid. Het akelige van schaamte is dan ook dat het ons vaak leidt
naar isolement. Wij leren ons te schamen voor onze lichamelijke
schaamdelen. Tegenwoordig wordt de schaamteloosheid al groter en
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groter. Men kleed zich stee
worden door ‘Jan en alleman’.

En ongetwijfeld zullen er nog
die wetten te ontdekken. D
intelligentie. Kennen we de we
de weldadige gevolgen oogst
der wet; we kunnen ook - wete
in gebreke blijven ze na te ko
zullen we lijden door de gev
(Ralph Waldo Trine).

Eigen mening gegrond op de
- Eerst bidden voor dat je gem
vragen om Zijn leiding, bestur
overgave aan elkaar. Of JHW
vlees en één geest. Vragen o
mogen worden voor ‘het
hartstochten. En vragen om
verloochenende liefde.
Na gemeenschap, dan samen
een ouderpaar weet dat er ee
al beginnen voor het ziele
Paauwe).

- Wat is een deugdelijke huisv
dagelijks leven haar lichaam z
zal niet met haar vlees te koop
vrouwen het geval is. De mees
bij als een.... ja laat ik het m
straatslet! Ze kennen geen s
zedelijkheid meer. Ze willen
en zo door ‘Jan en alleman
huisvrouw zal haar lichaam al
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zal zij alles willen tonen en bloot willen geven. Haar lichaam zal haar man
toebehoren, zo ook het lichaam van de man alléén aan zijn vrouw toe
behoort.
De kledij van een deugdelijke huisvrouw zal eenvoudig en netjes zijn. Niet
volgens de laatste mode. Voor vele vrouwen is mode niets anders dan
afgoderij. Kledingwinkels organiseren avonden waar de vrouwen de
laatste mode kunnen bekijken. Is dit geen afgoderij? Wat wordt er al niet
gedaan om maar vooral met de massa (mode) mee te lopen! Is deze vorm
van afgoderij niet zéér sterk aanwezig in ons hedendaags christendom?
Een deugdelijke huisvrouw zal heel goed nagedacht hebben over het
leven, het huwelijk, haar taak, verantwoordelijkheden en positie, het
kinderen verkrijgen en opvoeden, voordat zij eraan begon. Zij weet dat
zij het goede voorbeeld dient te geven, want zo de oude spreken, piepen de
jongen. Zij weet dat zij degene is van wie het kind de eerste indrukken
opdoet. Zij weet dat het haar taak is om de kinderen op te voeden in al
Gods wetten en inzettingen. Zij weet dat zij hoofdzakelijk degene is die
het karakter van het kind moet vormen. Zij weet dat slecht voedsel, slechte
dranken of slechte lucht de oorzaak zijn van slecht bloed. Slecht bloed
vormt slechte weefsels en slechte weefsels vormen slecht vlees en slecht
vlees vormt slechte zeden en slechte zeden vormt de chaos. Daarom zal zij
er alles aan doen om haar nageslacht gezond op te voeden.
Leest u verder Spreuken 31 waarin beschreven staat wat de waardij is van
een deugdelijke huisvrouw. Een waardij die ver boven de waardij van de
waardevolste robijnen gaat.
- Voor dat de man en de vrouw gemeenschap hebben, eerst beide hun
lichamen baden met water. Je weet nooit wat je aangeraakt hebt. Rein en
fris op een schone natuurlijke ondergrond, met daglicht, zo hoort het.
- Onbevlekte ontvangenis. Dit houdt in: De vrouw onderwerpt zich in alles
aan de goddelijke schepping en natuurwetten. Het geboren worden uit de
Heilige Geest wil zeggen: ontvangen en gebaard worden naar de
voorwaarden van de goddelijke Scheppingswetten. Ze leeft in volledige
overgave en zelfverloochening aan JHWH. Ze laat zich uitsluitend
bevruchten op het kosmisch juiste moment door de man met wie ze naar
lichaam, ziel en geest in harmonie is. Want evenals de zon en de maan bij
de aanvang van de lente beide in hetzelfde equinoxale teken staan, zo
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behoort ook de vereniging van
nageslacht, aan kosmische vo
men ‘kosmisch’ ingesteld. D.w
een wisselwerking met hemels
zekere wetmatigheid, zich afs
men hiervan momenteel wein
moderne mens óf een totaalbepaald (Jen M Henschel).
tegenover elkaar te staan in zo
eenheid wordt gevormd. En w
hoogste levens eisen kunnen
geen invloed heeft op het bev
huishouding der ganse natuur
bestaan voor meer dan 80% u
op ons lichaam? En wat voor
oefent grote invloed uit op he
ook tijdens de gemeenschap.
op het weer, bepaalt het pa
levensvormen over de hele we
zoals politieregisters in iedere
op de dag voor, de dag van e
moment. Dit misdaadcijfer is
hun emoties gedurende de vol
die ze normaal gesproken ni
maan. Het wezen van de maa
hand van haar beweging en be
afnemen van het water vertoo
en psychische verschijnselen.
hoort zowel bij alle groei als b
De cyclus van de maan herhaa
vrouw: wassende maan, vo
overeenkomst in het zwellen v
en uiteindelijk in het afstote
bloeding. Deze fase is nog m
maancyclus wordt nog inte
zwangerschap, de geboorte, h
het kind als het groot gewo

167

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst

gegaan, waarvan wij de destructieve gevolgen aan den lijve kunnen
ervaren of om ons heen zien.
Een bewuste vrouw is zich bewust van gemeenschap, van bevruchting,
van mannelijke en vrouwelijke cel samensmelting, kortom: Bewust van
wat er in de stilte van de baarmoeder plaats heeft, ontwikkelt en
uiteindelijk geboren wordt en welke natuurwetten er allemaal in haar aan
het werk getreden zijn. Zij weet welke vier natuur elementen er in haar
lichaam samensmelten en alzo nieuw leven scheppen (zuurstof, stikstof,
koolstof en waterstof). Zij weet hoeveel mannelijke zaadcellen in haar
lichaam gebracht worden en welke weg zij afleggen. Zij weet dat door de
samensmelting van de ei-cel en de zaad-cel de Vesica Piscis ontstaat
waaruit de levensbloem en dus al het leven ontstaat. Zij weet dat er een
celdeling gaat geschieden, iets wat voor ons mensen onverklaarbaar en
onbegrijpelijk is. Deze celdeling geschiedt met grote snelheid, van 2 naar
4, 4 naar 8, 16, 32, 64, 128 enz., totdat er een geheel nieuw mensje is
ontstaan.
Voordat een bewuste vrouw gemeenschap heeft zal ze deze kennis in haar
bezit willen hebben. Hiervoor is studie en onderzoek
nodig. Wat weet een vrouw, vandaag de dag, nog af
van zaken die met het voortbrengen van kinderen
nauw samenhangen? Vele vrouwen zijn onbewust
zwanger en weten niet wat er allemaal plaats heeft in
hun baarmoeder. Weten niet welke natuurwetten en
kosmische krachten er in haar werken. Ze weten niet dat zodra een eitje
wordt bevrucht, er een zeer ingewikkeld natuurproces in werking treedt,
dat ca. negen maanden duurt om het kind levensvatbaar te doen geboren
worden. Wist u dat er duizenden zaadcellen tijdens de zaadlozing in de
vrouw gebracht worden waarvan de twaalf sterkste zaadcellen naar een eicel toegaan om de weg vrij te maken voor de dertiende, die dan in de eicel door kan dringen en de ei-cel kan bevruchten? Doorgaans gaat dit
proces, dat zich in haar lichaam voltrekt, in volslagen onbewustheid
voorbij. Ze hebben zich er nooit in verdiept. Zijn er ook nooit in
onderwezen. Ze zien het als een mechanisch iets. Niet als iets heiligs, als
een wondere schepping. De meeste moeders zijn druk met het maken van
een mooie kinderkamer, kleertjes, geboortekaartjes, naam bedenken, enz.
Een bewuste vrouw zal ervoor zorgen dat haar lichaam in goede conditie
en gezonde staat verkeerd, voordat zij gemeenschap heeft. Ze is zich
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bewust dat gezondheid van gr
van kinderen, zeker als er bors
Niet alleen de vrouwen leven
het geval. Zij zien de vrouwen
dat gejaagd moet worden om
bot te vieren. Zij verdiepen zic
omdat ze daar geen interesse e
en man zich gaan verdiepen
ontzag en aanbidding van God

Ook al heb je geen Bijbel of
natuur kijkt en dan bedenkt da
wetten verloopt. Dan kun je ze
tussen vrouw en man, ook aa
degelijk wetmatigheid is op h
kijkt en nadenkt, dan zult
natuurwetten, gekoppeld zijn
man. En deze wetten der nat
liefde voor het nog ongebor
dienen te verrichten in over
sterke, edele en gezonde kind
exact, tot in de details, en is
behoren te leven. Daar hebb
nodig. En zo was het hoe o
Bijbel enz. Abraham leefde d
natuur werkt alleen volgens w
kan niet de Bijbel als boek
intellectualisme of biblicisme
komen wij tot mysticisme en
nodig! En dat Woord is gro
spreekt van dit Woord in
geometrische vormen (PF v.d
In alles leeft en heerst een ee
noodwendig op een alles
zelfbewuste en dus eeuwige
voortgekomen uit de Goddelij
in de Goddelijke Eenheid, in
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dingen. Alles leeft en is in en door de Goddelijke Eenheid, in en door God.
Alles bestaat slechts door de goddelijke uitstraling, die er in leeft
(Friedrich Froebel).
Hebt u hier wel eens bij nagedacht toen u gemeenschap had? Hebt u zich
wel eens afgevraagd welke natuurwetten en kosmische krachten er
allemaal in werking treden als u aan de gemeenschap begint of bezig bent?
Of laat u gedachteloos uw driften de vrije loop, zoals de beesten dat doen?
Juist als u beseft hoe alles met elkaar verbonden is en elk iets een functie
heeft, hoe alles elkaar te hulp komt, hoe groot en almachtig moet die
Schepper dan wel niet zijn die dat alles bedacht en geschapen heeft?! Heel
de schepping vormt een wondervolle symfonie, zowel in de orde der
begrippen en van de geest, als in die van de stoffelijke wezens. Alles staat
met elkaar in verband en is aaneen geschakeld door een onverbrekelijke
onderlinge samenhang, die zijn oorsprong heeft in de Godheid. Deze is
opperste Harmonie en omdat wij zijn geschapen naar God’s beeld,
daarom leeft het begrip en gevoel voor harmonie in ons. Alles wat bestaat
is levend en bezield, want alles hangt samen en is verbonden (Johann
Keppler).
Het is waar dat mensen in onze huidige samenleving zichzelf in hun
beleving van seksualiteit geen beperkingen wensen op te leggen. Maar niet
alle vormen van seksueel gedrag zijn aanvaardbaar. De heiligheid van
seksualiteit vereist een gedrag dat de Goddelijke wetten van onze
Schepper als leidraad neemt. Deze wetten eisen niet van ons dat wij
seksualiteit uit ons leven bannen, ze vragen ons haar te beleven in gezonde
en intieme vormen, die de groei en de vooruitgang van de mens
bevorderen, en de ketenen van onze verslaving aan de hartstocht
verbreken. Het is deze verslaving die uit eindelijk leidt tot de verwording
van de samenleving. Reeds Plato kende de ongeschreven wetten der
natuur. Hij zegt dat zedelijk leven betekent: “Zich onderwerpen aan de
wetten waarop de universele wereld-orde berust. Handelen in strijd met
deze kosmische wetmatigheid verstoort het evenwicht der natuur en is de
wortel van alle kwaad.”
Gelijk ieder verstandig mens zich aan de regels en voorschriften in het
verkeer zal houden, ten bate van zichzelf en anderen. Zo zal ook de
bewuste mens zich willen onderwerpen aan de wetten, die Moeder natuur
aan het verkeer tussen man en vrouw verbond, ten behoeve van het geluk
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tussen vrouw en man, alsook
man, vrouw en het nageslacht
de man en vrouw als het op d
overgave aan elkaar beleeft
gemeenschap hebben met elka
de psyche. Daarom is het v
bewust gemeenschap te hebbe
Willen vrouw en man bewust
daar enkele grote voorwaa
zelfbeheersing, de overwinn
hoogmoed en overwinnen va
Als de vrouw de vloed heef
dagen geen gemeenschap. Al
geen gemeenschap. Vrouw en
zichzelf beheersen. Als de vr
gemeenschap. Na de bevallin
gezoogd wordt. Tijdens de pe
de natuur dat gemeenschap h
volgen, laat de schrijver a
zelfbeheersing van de man en
de hartstochten. Het is noodza
eigen bestaan te leren toepass
tijd heeft, lees Prediker 3. De
hartstochten, door hun licham
lichaam de baas over de intuï
verslaafd zijn aan drank, roken
De geslachtsdaad is een natuu
de mens slaaf wordt van zijn
plaats komt, dan komt de me
meer spreken van mens maar
slaaf is gebonden. En zo zijn
zichzelf en van hun dierlijke i
Het is onze taak om onszelf d
te worden die leeft van uit z
met de wetten van natuur en b
Bij echtparen die bewust gem
baas over het lichaam. Man en

171

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst

ziet dan zijn vrouw niet langer meer als een lustobject, maar als een
‘heilig’ wezen. Een heilig wezen wat hem tot een sieraad is. Hij ziet het
lichaam van de vrouw als een heilige tempel waarin het leven ontspruit.
De heiligheid is voor Uw huis, o JHWH, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en
tot eer (Ps. 93:4). Hij gaat zijn vrouw zien als een leven brengend
schepsel, wat met alle eerbied en respect behandelt moet worden. Daarom
is het van belang dat de man kennis heeft van het vrouwelijk lichaam
voordat hij gemeenschap met haar heeft en wat er in dat lichaam plaats
heeft van begin tot het eind van haar zwangerschap. Dit vereist onderzoek
en kost tijd en moeite, wat de meeste mannen er niet voor over hebben. Zij
zijn druk met werken en hun hobby’s. Zij leren hun vrouw dan nooit door
en door kennen. Ze weten niet hoe de vrouw de gemeenschap beleeft. Ze
weten niets over voorspel, hoogtepunt en naspel van hun vrouw. Nee, de
mannen doen wat ze zelf denken dat goed is en vooral wat ze zelf fijn
vinden.
Bij bewust gemeenschap laten man en vrouw zich niet langer leiden door
begeerlijke hartstochten, maar door wetten die geldend zijn op het gebied
van leven, voortplanting, natuur en voeding. Gezond eten (groenten, fruit,
noten, zaden, brood en water) is van groot belang bij het bewust
gemeenschap willen hebben. Bewust gemeenschap wil zeggen:
Gemeenschap volgens de wetten van de natuur, en met kennis, en daaruit
volgend de verantwoordelijkheid, aangaande het geslachtsleven en de
mogelijke kinderen die daar uit voort kunnen komen. Dit bewuste leven is
niet mogelijk zonder kennis van wetten waarop het evenwicht in de
natuur, het mensdom en de kosmos berust. Leven we onbewust? Dan
verstoren wij de orde der natuur, waarvan disharmonie het gevolg is, die
overgaat tot chaos en eindigt in ondergang.
Houden we geen rekening met de natuurwetten? Dan is het gevolg;
watervervuiling, luchtverontreiniging, bodembederf, overstromingen,
aardbevingen enz. Houden we geen rekening met de wetten die gelden
voor het geslachtsleven? Dan is het gevolg; zieke, zwakke, gebrekkige,
onbewuste kinderen en grote mensen, kortom: degeneratie. De wereld zal
van dit bewuste leven zeggen: “Wat een gebonden leven”. Maar zij weet
niet dat, juist die gebondenheid, de werkelijke vrijheid schenkt. Een
gelovige is aan God gebonden en hierin bestaat zijn vrijheid. De mens
zoekt altijd vrijheid, maar de vrijheid die hij zoekt, is enkel gebondenheid,
gebondenheid aan de duivel, de zonde, de wereld en gebondenheid aan
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zichzelf. Die gebondenheid a
ongeluk van de mens. Als hij
overgeeft, dan wordt hij vri
zichzelf (JP Paauwe).

Helaas weten onze geestelijke
niets meer af en bijgevolg
doctorale geleerdheid, de
gestichten worden overstroom
geboorte niet in overeenstemm
één van de meest noodzakeli
zich moet bewust worden: da
mannelijke en vrouwelijke
voortbrenging van nageslacht
van de verhouding waarin bei
waarop de bevruchting plaats
voort gebracht worden. In zijn
H W Teupken terecht: “te
minderwaardige uit te roeien,
de daden van de mens leid
lichamelijk. Niet alleen roep
aantallen in het leven, waardo
en het mensdom geteisterd d
epidemieën die het verbroke
roofbouw wordt ook de bode
waardoor kostbare teel-aard
oppervlak der aarde regelmat
steeds geringer wordt en de h
gevolg waarvan het merend
toekomstige geslachten van ge
de kwantiteit.

Er kan slechts sprake zijn v
bovengenoemde wetten en v
gevallen kan er slechts sprake
of eigen-liefde, die geen van
geluk en wederliefde. Want
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machtswaan, ijdelheid en eerzucht, waarop de meeste huwelijken stranden.
Ware liefde is in diepste wezen; het volbrengen van de Wet, waaraan men
eigen wensen en verlangens heeft ondergeschikt te maken. Wij moeten
leren weten en alle weten berust op Wetten.
Het is niet voor niets dat er geschreven staat: De Liefde is de vervulling
van de wet. Ook de geslachtelijke liefde is aan wetten gebonden en waar
deze wetten veronachtzaamd worden, kan er slechts sprake zijn van
hartstochten. Worden deze wetten in acht genomen, dan zal men de
hoogste uitdrukking van liefde op aarde leren kennen. Want vrouw en man
moeten, in navolging van de hoogste Godheid (Al-vader en Al-moeder) tot
één vlees en één geest worden, dat wil zeggen in volkomen harmonie zich
verbinden tot een twee-éénheid. Dan eerst zal het zijn: Twee zielen, éne
gedachte! Tweelingzielen met één gedachte. Dan kunnen twee
harmonische zielen in opperste liefde en wederliefde samensmelten, zodat
de hoogst denkbare extase ontstaat waardoor de mens de aanwezigheid
van het Goddelijke kan ervaren.
Bent u van mening dat het bovenstaande, aangaande het houden van al de
levenswetten, te ver gezocht is? Bent u van mening dat deze wetten
afgeschaft zijn? Vervuld zouden zijn? Denkt u het recht te hebben om al
deze wetten te kunnen veronachtzamen? Denkt u met de natuur een
spelletje te kunnen spelen? Wenst u zich niet te onderwerpen aan deze
wetten? Meent u zich tegen deze natuurwetten te kunnen verzetten? Bent u
van mening dat het niet de hoogste tijd is voor een seksuele reformatie?
Gaat het u alles veel te ver? Kijkt u dan maar om u heen in de wereld en in
uw gezin (familie), wat het niet houden van deze wetten, te weeg brengt!
Het heil is ver van ‘t goddeloos geslacht, dat gans vervreemd van deugd
en reine zeden, den inhoud van Uw wetten niet betracht (Ps. 119:78). Dat
er tegenwoordig bijna geen gezonde mensen en geordende gezinnen meer
zijn, dat de kinderen in zonde worden ontvangen, moet uit eindelijk
worden toegeschreven aan het verlaten van al Gods wetten waardoor de
onreine geesten (demonen) en seksuele natuurdriften, vrij spel hebben.
Wat goed is, is in overeenstemming met de natuurwetten en Gods wil. Wat
kwaad is, is hiermede in strijd. Wie de natuurwetten overtreed, moet de
gevolgen hiervan vroeg of laat zelf dragen. Zonder natuurwetten is er geen
cultuur, samenleving, orde, vrede, rust en blijdschap mogelijk. Wie met de
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natuurwetten meent te kunnen
van de natuur worden!
Slechts waar al deze wetten w
een samenvoeging met je
ontstaan! Dan zullen we gelu
JHWH is volmaakt, zij verkwi
zoeter dan honing (Ps.19:8+
leven, in overeenstemming m
de natuur kan liegen? Mensen
kunnen liegen, bijbelvertalers
liegen omdat God de natuur is
mensen gemaakte) wetten en
wetten liggen in het hart en
maakt. Wijsheid is niets ande
natuur wetmatigheid. De w
wijsheid, en verkrijg verstand
uiterlijke als de innerlijke heb
afwijken of in strijd zijn met
hun wezenlijkheid en waardig
Het onderhouden van al dez
demonstreren van de liefde vo
borst: “Geloofd zij God me
werkelijk ontzag voor Hem?
God is gisteren en heden en
kunnen niet veranderen. Lee
weten, zien en leven!

Let toch, en zie op vro
Want, wat men denk v
God kroont met vree h
Maar, durft men stou
Dan zal Gods wraak d
En ‘t boos geslacht, te

Maar JHWH’s gunst z
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In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op ‘t late nageslacht,
Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht Ps. 103:9).
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dan zal het nageslac
Beleef de seks
hoe bewuster
Breng uw zaad allé
dan gaat de d

Maar zijn lust is in JHWH’s wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en
nacht. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die
zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt; en al wat hij
doet, zal wel gelukken (Ps. 1:2-3).

13. Verhouding vrouw
De heiligheid van de seksuele daad,
is nog lager verworden dan dat het bij de dieren vergaat.
De degeneratie gevolgen kwamen alzo op ons pad,
was dat zoals God het bedoeld had?
Nee, regeneratie dat was Gods plan met het leven,
daartoe heeft Hij ons de natuurwetten gegeven.
De natuurwetten zijn ons tot een zegen,
iemand die ze overtreed, komt vroeg of laat de vergelding tegen.
De natuur is zo mooi, zo schoon, zo goed,
zij is het die u gelukkig zijn doet.
Heb dan respect, achting en liefde voor de natuur,
dan zal Zij zorgen voor overvloed in uw schuur.
Erken de natuurwetten in uw leven,
dan zult u ontvangen; veel zegen.
Beleef de seksuele daad overeenkomstig de natuurwetten,

Jarenlang is er geleerd door d
zondigde, doordat zij naar
verboden vrucht at. Door de
heden ten dage, op de vrouw
verleidbaar en minder in waa
dan de vrouw. De vrouw m
spreken. Alle ellende in de
eerste zondigde in het Paradi
met z’n allen onbekwaam to
wordt zo geleerd in de kerken
moet de vrouw zich onderdan
haar minderwaardig neergeke
doet aan tafel en leest uit de B
Tot zover de hedendaagse real
Maar is dat wel terecht? Was
Laten we eens de Bijbel er bij
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dat God de mens schiep, hen de opdracht gaf om de aarde te bewonen en
daarvan te eten. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer
goed. Dus God had de mens zeer goed geschapen.
Gaan we nu naar Gen. 2:18. Daar zegt God dat het niet goed is dat de
mens alleen zij, en dat Hij een hulp maken zal voor de man. Dit is vreemd.
Eerst was de mens zeer goed, en in het volgende hoofdstuk is het niet
goed. Hoe komt God erbij dat het opeens niet goed was? We lezen in Gen.
2:19 en 20, dat Adam alle dieren een naam gaf. Adam zag bij de dieren dat
elk mannetje ook een vrouwtje had. En dat wilde Adam ook wel. Hij keek
vol spanning of er voor hem ook een vrouwtje langs zou komen. Of er een
vrouwtje langs zou komen dat op hem leek, waarin hij zichzelf kon
spiegelen, waarmee hij een éénheid kon gaan vormen. Waarmee hij kon
spreken. Adam die zocht het vrouwelijke buiten zichzelf. Maar wat een
bittere teleurstelling, hij vond geen hulp die als tegen hem over ware. Hij
werd verdrietig, begon in zijn hart te mopperen en stond zodoende op
tegen God met het verwijt: Waarom heb ik geen vrouwtje? Adam maakte
een verkeerde keuze. En God zag dat alles wel, en dacht bij zichzelf: Het
is niet goed dat de mens alleen zij, Ik zal hem een hulp maken die als
tegenover hem zij. En zo kreeg Adam zijn zin en ontving ook een vrouw,
net zoals de dieren dat hadden.
We zien hieruit dat Adam zich verlaagde tot het niveau van de dieren. Hij
aanschouwde al de dierenpaartjes die langs kwamen en begeerde ook een
vrouwtje net zoals de dieren hadden. Adam was niet tevreden met zijn
leven, met zijn leef wereld, met alleen het vrouwelijke in hem. Hij wou er
nog iets bij hebben. Dus Adam zondigde tegen God door deze daad. Hij
had tevreden moeten zijn. Hij had zijn eigen wil moeten verloochenen. Hij
was het dus die als eerste zondigde, al voordat hij een vrouw gekregen
had.
Dus is de vrouw zeer zeker niet een schepsel om minderwaardig op neer te
zien. Zeer zeker niet een schepsel om met een beschuldigende vinger naar
te wijzen, als zou zij degene zijn die de eerste zonde deed. Zeer zeker niet
een schepsel die zich maar stil en afzijdig moet gedragen. Nee, laat zij ook
maar eens een gebed doen aan tafel of uit de Bijbel lezen. Waarom is dit
een mannen gewoonte geworden?
Onze hedendaagse Bijbel is een boek waarin het patriarchale de boventoon
voert en vooral mannen een hoofdrol spelen. Het vrouwelijke is eruit weg
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gelaten zoals het Evangelie v
bijbel en in de geschiedenis va
rol vervulden, zijn doodgezwe
passen aan het beeld dat kerke
In het boek de Bijbel staan
duidelijk naar voren komt, zie
wat een man moet doen als h
wat moet een vrouw doen als z
-Volgens het boek de Bijbel is
het maar één uit duizend, ma
vond een bitterder ding, dan
garen, en haar handen banden
van haar ontkomen; daaren
worden. Ziet, dit heb ik gevon
om de sluitrede te vinden; dew
niet gevonden: een man uit
onder die allen heb ik niet gev
-Als er zich een mooie vrou
men deze mee naar huis nem
bevallen dan moet men haar
gevangenen zult zien een vrou
gekregen zult hebben, dat gi
binnen in uw huis brengen; en
zeer vernederend), en haar na
gevangenis van zich afleggen,
moeder een maand lang bewe
haar man zijn, en zij zal u ter
gij geen behagen in haar he
begeerte (Deut. 21:11-14).
verkrachting? En God zou d
huwelijk? Hoe gaat u dit uitleg
- God gebied alle kinderen te
zijn, die mogen de Israëlieten
mannelijk is onder de kinde
bijligging des mans een ma
vrouwelijk geslacht, die de bi
voor ulieden leven (Num.
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vermengen met maagden van andere volken? Wat voor God is dit die dit
aan het volk gebied?
-Leest u ook eens in Gen. 19:8 en Rich. 19:22 hoe de vrouwen en kinderen
worden gezien als bezit van de man waarover hij naar eigen inzicht kan
beschikken. Hoe Lot zijn dochters ter beschikking stelt aan een groep
wellustige mannen en dat de Bijbel dit niet afkeurt wat blijkt uit 2Petr.
2:7-8 waarin Lot als een rechtvaardig iemand beschreven wordt. Als uw
kinderen met vragen komen aangaande Lot en zijn dochters, hoe gaat u dit
dan uitleggen?
-Volgens Deut. 24:1 mag een man zijn vrouw wegsturen als hij haar
gedrag onbehoorlijk vond, andersom niet.
Dit zijn enkele voorbeelden uit het oude testament van de patriarchale
Bijbel.
Lees ook eens hoe Paulus de vrouw verlaagd en vernederd tot een
minderwaardig schepsel in al zijn geschriften. Dit is toch verschrikkelijk
en mens onwaardig!!!? (Lees vooral het boek van de Zuid-Afrikaanse
dominee Ben Maree: Paulus en sy veldstoeltjie. In dit boek wordt duidelijk
uiteengezet wie of Paulus werkelijk was).
-Waarom mag een vrouw geen vlechten in het haar? 1Tim. 2:9
-Waarom moet een vrouw stil zijn? Mag zij haar mening niet laten horen?
Vers 11
-Waarom mag een vrouw een man niets leren? Zou een man niets van een
vrouw kunnen leren? En waarom moet zij als een hondje achter haar man
aanlopen? Vers 12
-Is Adam niet verleid geworden? Adam is ook wel degelijk in overtreding
geweest, zie vers 14. Leest u ook maar eens hoe gemakkelijk Petrus
verleid kon worden om leugenachtige antwoorden te geven aan een vrouw
(Matt. 26).
-Is de enige taak van een vrouw kinderen baren? Kan zij alléén maar zalig
worden door kinderen te baren? Vers 15
-Moet een vrouw in alles onderdanig zijn aan haar man (Ef. 5:24)? Ook als
die man overspel, incest of geweld pleegt?
-De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de
man (1Kor. 11:7-9). Wat is dan een man zonder een vrouw? Hoe zal een
man alleen nageslacht voort brengen? De vrouw is dus van evenveel
belang en waarde als de man in het voort brengen van nageslacht.
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Volgens 1Kor. 11:3,9 en Ef.
wijkt nogal af van hetgeen in
evenbeeld van God zijn. Het
vrouw één zijn. Het wijkt oo
namelijk dat ze tot één vlees z
-Waarom is de man een beeld
(1Kor. 11:7) Dit wijkt ook no
het evenbeeld van God zijn.
-Welke wet zegt dat een vro
14:14-35)? Waar zegt het oud
vrouw is om te spreken in de g
-Ten aanzien van het huweli
blijven en zelfbeheersing in ac
trouwen dan te branden (1Kor
blijven? Hoe kan Paulus eige
vrijgezel te blijven, het huwe
schiep de mens als vrouw en m
een verbond samen sluiten en
gewild. Daarom is het verk
natuurlijk.
-Volgens Paulus is het goed o
kun je dan nageslacht verkrijg
-Volgens 1Kor. 7:27 moet je n
dat diegene die mensen verbie
Paulus zegt van zichzelf dat hi

Dit zijn enkele van de vele zel
Zo zegt Paulus ook dat de vro
een oneer is voor een man om
dit in het Oude Testament?
Nazireerschap waaruit hij zijn
figuren altijd afgebeeld? Hoe
haar en....een baard! Zo zien w
noemt) van allerlei uiterlijke w
hedendaags uiterlijk gericht
wee als een man lang haar
bestempeld als wereldgelijkvo
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met de wereld te maken? Wij hebben met God te maken, met Hem
alléén! Leef dan uw leven voor Hem alléén! Hoe komt Paulus aan al
deze wetten? Paulus was voor zijn bekering een Farizeeër. Farizeeërs
leven vanuit de kabbala. Wat is de kabbala? Niets anders dan Joods
mysticisme en dat is weer verbonden met diepe vlakken van occultisme.
Waarschijnlijk heeft Paulus veel vanuit zijn vroegere occulte leven
meegenomen naar het evangelie wat hij verkondigde. Want van God zijn
al die wetten die Paulus instelde niet afkomstig.
Kijk eens naar Debora in Richteren 4. Zij was profetes en richter over
Israël. Ze wordt zelfs een ‘moeder in Israël’ genoemd. Weet u wat het van
een mens vraagt om richter te kunnen zijn? Dit is een zeer zware taak en
vereist zelfbeheersing, zelfverloochening, overgave en vertrouwen op
JHWH. En dat is niet alléén weggelegd voor mannen. Ook een vrouw kan
dat wel degelijk, zoals hieruit blijkt. Israël verkrijgt de overwinning in
Richteren 4, door een vrouwenhand. Leest u maar hoe dapper en moedig
deze vrouwen (Debora en Jael) waren. En wie wierp een stuk van een
molensteen op Abimelechs hoofd (Rich. 9:53)? En welk een moed en
vastberadenheid toonde de vrouw die Jonathan en Ahimaäz verborg in de
put (2Sam. 17) en zodoende hun leven redde als mede het leven van
David? Door wie werd Jezus gezalfd (Mark. 14:3-9)? Lees ook eens de
geschiedenis van Judith!
Leest u ook eens de geschiedenis van Esther en Hanna. Is hun handelen
geen toonbeeld van moed, inzicht, vertrouwen, getrouwheid, zelfovergave
en zelfverloochening? Wat is daarom een man méér dan een vrouw? Of
een vrouw méér dan een man?
Het boek de Bijbel zet vrouwen neer als rechtloze, onreine en niet te
vertrouwen wezens die zich in alles moeten onderwerpen aan de man. Wat
is het gevolg van de mannelijk gerichte Bijbel en al Paulus zijn
beweringen omtrent het vrouwelijke geslacht? Het gevolg is dat wij nu al
eeuwenlang, een door mannen beheerste samenleving hebben. Dit noemt
men ook wel het patriarchale tijdperk.
De geschiedenis van de christelijke visie op vrouwen is vaak niet
verheffend geweest. Er zijn enkele uitzonderingen geweest, bijvoorbeeld
in de manier waarop Jezus en zijn volgelingen vrouwen respecteren en een
plaats gaven die toen roldoorbrekend was. Toch is over de gehele linie
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steeds de superioriteit van d
minderwaardig afgeschilderd.
minderwaardigs. Het behoord
heeft de mening van Augusti
seksualiteit als iets minderw
binnen het huwelijk. Een aan
kerkgeschiedenis illustreert da
- ‘Het geeft een vrouw
bewonderenswaardig of heilig
vrouwelijke lippen.’ (Origenes
- ‘De vrouw is een toevalli
Onveranderlijk staat vast dat
van de man te leven en dat zi
Aquino)
- ‘Mannen hebben brede scho
ook meer verstand dan de vro
heupen en een breed achterw
huis te zitten, het huishoude
brengen.’ (Luther)
- ‘De zon en de maan zijn bei
is fraaier en geeft de maan z
man en vrouw)
- ‘God is zo mannelijk dat w
zijn.’ (C.S. Lewis)
- ‘Het mannelijke denken is,
leidt, zij volgt. Hiertegen rebel
- ‘Niet alleen, stelde Aristotele
het gehele vrouwelijke licha
kinderfase. Het is onvoltooid e
- ‘Dochters van Eva, Gods oor
Jullie zijn schuldig! Jullie zijn
het eerste goddelijke gebod g
was hem aan te vallen zijn jul
man) over te halen. Jullie
verbrijzeld’. Aldus Tertullianu
- ‘De vrouw is ongeschikter vo
meer vloeistof bevat dan de
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eenvoudig op te nemen en moeilijk vast te houden. Vloeistof is moeiteloos
te beroeren. Het is daarom dat vrouwen wispelturig en nieuwsgierig zijn...
De vrouw is een mislukte man en bezit vergeleken met de man een
gebrekkige en foutieve natuur. Daarom is zij onzeker van zichzelf.’ Aldus
Albertus Magnus.
Het zijn voornamelijk deze en vele andere soortgelijke opvattingen die
door de christelijke kerkvaders in de Middeleeuwen werden uitgewerkt en
eeuwenlang hebben gezorgd voor een onevenwichtig beeld ten aanzien
van het gelijkwaardige van het vrouwelijke en mannelijke. Uit de
geschiedschrijving blijkt dat vrouwen als groep steeds onderdrukt geweest
zijn. De westerse geschiedenis toont ons de vrouw als het slachtoffer van
heksenverbranding en als het voorwerp van gedwongen uithuwelijking.
Als kind is ze het bezit van vader, als vrouw het bezit van haar echtgenoot.
Wettelijk werd de vrouw onmondig verklaart en kon slechts beperkt
onderwijs genieten. Het was haar verboden om zelf geld te verdienen, te
bezitten of te beheren. En van politieke macht werd ze radicaal
uitgesloten. Dit zijn enkele voorbeelden van de ‘vrouwelijke conditie’
door de geschiedenis heen.
Onze maatschappij is eeuwenlang beheerst door de patriarchale
(mannelijk) ideologie. De in die ideologie geldende waarden en normen
legitimeren de verhoudingen tussen mannen en vrouwen en tussen ouders
en kinderen. De vanuit die ideologie ontstane opvattingen, regels en
wetten dienen vooral de belangen van mannen. In een patriarchale
maatschappij vinden mannen het normaal dat zij bepalen hoe taken en
rollen tussen mannen en vrouwen verdeeld horen te zijn en welke
eigenschappen er bij vrouwen horen. Zo kunnen de mannen heersen over
de vrouwen. Er is hier sprake van machtsongelijkheid. Het gevolg van
deze machtsongelijkheid is dat de één zichzelf verhoogt boven de ander,
en daardoor de ander vernedert als een minderwaardig persoon. Daarom
heeft de patriarchale rolverdeling grote invloed op het veroorzaken van
seksueel misbruik in de gezinnen en de samenleving. Incest vind veelal
plaats in al die gezinnen waarin deze patriarchale ideologie als normaal
wordt gezien. De man misbruikt dan zijn macht om vrouw en kinderen te
laten doen wat hij wil. In de patriarchale ideologie hebben mannen in het
huwelijk recht op seksualiteit en hebben vrouwen de plicht om daaraan
tegemoet te komen. Het is in deze gezinnen ook vanzelfsprekend dat vader
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als ‘heer des huizes’ door v
wordt en dat iedereen rekenin
die geen enkele aandacht hebb
tot nooit enige zorgzaamheid
zijn eigen carrière. In sommig
laat kleineren en minderwaard
toch tegen haar man o
doorzettingsvermogen. Overig
hij volledig afhankelijk is van
staat is om een fatsoenlijke ma
deze mannen op een dwingen
op aan vrouwen en kinderen
tegenover vrouw en kinderen
op deze manier het gezin te o
Veelal zijn dit botte en lompe
vrouwen. De vrouw dient
emotioneel en seksueel aan z
een echte vrouw’ gedraagd is
humeurig. Een moeder die i
gedragen, en door haar omge
verkondiging daarin aangemo
vader die misbruik pleegt met
zichzelf met de gedachte: “He
het weet nog niets, het weet no
wel weer vergeten”. De dader
of praat deze innerlijk goed om
gevoelens. De meest erge mi
gepraat worden, zodat men n
misdaan heeft. Dit is pure zelf
Veelal hebben de mensen er m
vriendelijk en beminnelijk ged
seksueel wangedrag met vro
dochter, zuster worden eerde
dader. Wanneer incest plaats
om erover te praten, omdat m
het risico loopt om de schuld
over incest dan op het plegen
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door moeten maken is met geen pen te beschrijven. Het zijn ervaringen die
vergelijkbaar zijn met ervaringen van mensen in concentratiekampen. Het
is van invloed op heel hun verdere leven.
Het verwerken van incest heeft veel weg van een rouwproces. Rouw om
de jeugd die men nooit gehad heeft, rouw om de ouders die er misschien
nooit zijn geweest op een manier die je als weldenkend mens mag
verwachten, rouw om alles wat men verloren heeft door het seksuele
geweld. Het slachtoffer moet vele verwerkingsfasen doorlopen voordat het
besef terug is van de eigen kracht, eigen wilsbeschikking, eigenwaarde en
het er mogen zijn. Daarnaast moeten zij afrekenen met het voortdurende
gevoel van onmacht, onderdrukking en angst. Het slachtoffer moet weer
leren te leven, in plaats van slechts te overleven.
Incest is een woord voor seksueel misbruik van kinderen in gezin of
familie. Onder seksueel misbruik verstaan wij de seksuele contacten die op
initiatief van volwassenen (vader, stiefvader, oom, opa, huisvriend, oudere
broer) plaatsvinden, zonder daarbij rekening te houden met de wensen en
gevoelens van het kind met wie seksualiteit wordt bedreven.
Incest en overspel waren in de Bijbel ongeoorloofd, onwettig,
onbetamelijk en weerzinwekkend. Nu is het zo dat, naar schatting, 1 op de
6-7 vrouwen in hun jeugd misbruikt zijn of nog steeds worden door vader,
oom of broer. Jaarlijks worden meer dan 600.000 kinderen in Nederland
mishandelt en dit betekent niet alleen dat het kind geschopt of geslagen
wordt. Je kunt namelijk moeilijk zien aan een kind of het misbruikt,
uitgescholden of verwaarloosd wordt. Want psychische
kindermishandeling is vaak onzichtbaar.
Een van de mythes rondom incest is, dat kinderen het zelf willen en
uitlokken, omdat zij verlangen naar seksueel contact met ouderen. Maar
een kind wil nooit seks hebben. Seksuele handelingen horen bij een latere
levensfase. Seks is voor een kind een blanco blad en een ieder die dit blad
voor een kind meent in te kunnen vullen, overschrijdt daarbij de grenzen
van het kind. Kinderen hebben behoefte aan aandacht, warmte en
tederheid. Bij seksueel misbruik wordt vaak op die behoeften van kinderen
ingegaan, om het kind vervolgens te gebruiken voor de bevrediging van de
seksuele behoeften van de volwassene. De grens van tederheid naar
seksualiteit wordt als dan overschreden. Dit misbruik komt voor in alle
soorten van milieu’s en alle soorten van beroepen. De meeste mensen
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denken dat het in hun milie
voorkomt in streng godsdien
Door dit te blijven ontkenn
daardoor incest in stand, want
maar naar het misbruik van
misbruik dat hij pleegt komt im
niet dat de meeste daders zi
binnenshuis.

Incest begint vaak in de bed/b
of gaat samen met het kind in
lijden deze mannen aan een v
waarbij zijn verziekte, op sek
gaan inbeelden die hij langza
zo niet langer kan bedwingen
jongens en mannen de m
ontkrachten, dan te verkracht
Een veel gebruikte tekst is om
bedekken’. Daarom moet men
uitgelegd en gebruikt worden:
het gezag (de wil) van de an
zijn en vrouwen ontlenen hun
dat er in de hedendaagse ch
seksueel misbruik bevorderen
de kerk en maatschappij, de
over het huwelijk, gezin en
Vrouwen nemen in de kerk ee
zwijgen. In de christelijke ker
voren. Het beeld dat vrouwen
vrouw wordt meer gezien als
een volledig recht op een be
Bijbel mankeert wel iets. De v
van Simson, om van Eva maa
voorgesteld als een streng vad
is en alles in de gaten hou
allesdoordringende, scheppend
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Volgens de patriarchale christelijke opvatting vraagt God van kinderen:
dat zij hun vader en moeder eren, hun naaste liefhebben, kuis leven en
misdragingen van anderen onvoorwaardelijk vergeven. Seksueel
misbruikte vrouwen proberen als kind volgens deze regels te leven en het
iedereen naar de zin te maken. Zij stonden steeds klaar met
verontschuldigingen voor de dader en dachten dat zij vooral zelf vergeving
nodig hadden, omdat zij leerden dat vrouwen door hun verleidelijkheid
mannen aanzetten tot onkuisheid. Incest meemaken en dagelijks te horen
krijgen dat seksualiteit of ‘onkuisheid’ slecht en zondig is, en dat vrouwen
als verleidelijke en lichtzinnige wezens er de schuld van zijn, betekent
voor meisjes een verwarrende en verregaande belastende ervaring. Een
ervaring die met zoveel angst, schuldgevoel en isolement gepaard gaat dat
degenen die dit in hun jeugd meemaken er hun hele verdere leven onder
gebukt kunnen gaan. Want als God goed, rechtvaardig, almachtig en
alwetend is, en dit alles laat gebeuren, dan moet er wel wat met henzelf
aan de hand zijn. Dan zijn zij misschien slecht, of is dit misbruik ergens
goed voor. Als God dit met hen voorheeft moeten ze zich er ook niet tegen
verzetten. Door deze wijze van denken komen zij steeds meer in een
neergaande spiraal van vertwijfeling en angst terecht. Daarom is seksueel
misbruik van vrouwen in christelijke gezinnen de ernstigste vorm van
misbruik die de mannen, door toedoen van de christelijke kerk
toegekende macht, begaan kunnen. En dat alles onder de schijn van
christen-zijn, onder de schijn van trouwe vrome kerkganger. Wel zondags,
liefst drie keer, in het zwarte pak naar de kerk met een ernstig vroom
gezicht; maar ondertussen. Hoe kunnen deze mannen vredig naar de kerk
gaan, met in hun zondagse pak de Bijbel en in die Bijbel een tekst als: En
nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de
liefde? In de ene hand de Bijbel of collectezak en zich met de andere hand
aan hun dochters, zusters, nichtjes of kleinkinderen vergrijpen. God spot
met al die huichelarij en vroom doenerij, Hij lacht erom. Zoals Hij ook
eenmaal zal lachen in hunlieder verderf. Die in den hemel woont, zal
lachen; JHWH zal hen bespotten (Ps. 2:4).
In de patriarchale maatschappij visie wordt verondersteld dat mannen
terecht een overheersende positie in de maatschappij innemen, omdat zij
daar van nature meer geschikt voor zouden zijn.
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Men beweert dat mannen va
weerbaarder, rationeler en o
moeten vrouwen, vanwege hu
taken vervullen in de maatsc
taken. Die taken zouden ook b
de vrouw nou eenmaal zwakk
zijn dan mannen. Maar God h
verdeeld dat vrouw en man e
aard kunnen aanvullen. In elke
iets mannelijks. In elk mens z
dag zo dat de man mannelijk
bevestigd, zoals de vrouw be
ontstaat een onbalans in onsze
zijn gedeelde wezens geword
vrouwelijk en mannelijk. H
waarbij de man het vrouweli
vrouw het mannelijke zoekt
enkel het gevolg van de ontke
zijn. Ook mannen hebben een
ook een geestelijke kant hebb
Het is enkel onze eigen overtu
weinig toelaten in ons leven.
laten merken, omdat ze ande
worden, en vrouwen ontkenne
manwijf gezien te worden. J
mannen niet huilen en meisje
niet teveel mogen bemoeien m
de gemeente. Daarom is het
jongens zoeken, waarmee hu
zonder werkelijk te leren die
een dergelijke relatie zijn beid
compensatie.
Als man en vrouw zich bewus
hun mannelijke als wel hun v
in balans brengen, dan kun
aanvullen. Hierdoor worden re
gebaseerd op afhankelijkhed
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liefhebben. Dan is er geen machtsverschil. De macht-weegschaal is dan in
perfecte balans. Je houdt dan van de ander niet om wat die persoon kan of
doet, maar om wie die persoon is. En zo is het zoals God het bedoeld
heeft. Er wordt ook in de wet geboden om vader en moeder op gelijke
wijze te eren.
De patriarchale invloed kunt u zelfs in onze taal en allerlei gewoontes
terug vinden. Als we het hebben over de God van Israël, dan zeggen we:
“De God van Abraham, Izaak en Jakob”. Waarom zeggen we nooit: “De
God van Sara, Rebekka en Rachel”? Waarom alleen altijd de aartsvaders
en nooit de aartsmoeders? Als er gesproken wordt over de twee personen
in een huwelijk, dan zeggen we altijd man en vrouw. Eerst de man en
daarna de vrouw. Waarom de man altijd eerst? (Met opzet heb ik het in dit
boek wisselend neer geschreven). Als we het hebben over kinderen,
zeggen we altijd jongen en meisje. Waarom wordt het vrouwelijke
aangeduid met een verklein woord, meis-je? Eerlijker en rechtvaardiger
zou zijn om te spreken van jongetje en meisje of van jongen en meid.
Bij een huwelijkssluiting wordt altijd eerst de vraag aan de man gesteld,
en daarna de vrouw. Op trouwkaarten en geboortekaartjes wordt meestal
eerst de man genoemd en daarna de vrouw. Waarom de man altijd eerst?
Op de scholen wordt al vroeg geleerd dat de jongens stoer en sterk zijn en
de meiden lief, zwak en slap. Zo wordt van jongs af aan de ongelijkheid er
in gepompt.
De vrouw is het die leven voort kan brengen en het kan voeden. Mannen
kunnen dat niet. Zij is op buitengewone wijze geschapen en toegerust om
draagster te zijn van een Goddelijk hoogwaardig doel. Zij is degene die
een baarmoeder heeft ontvangen. Zij is degene die kinderen kan opvoeden
met een zorg en liefde waaraan niet één man kan tippen. Als een kind zich
bezeerd heeft, naar wie gaat het dan om getroost te worden? Wie van de
ouders kan het beste een kind troosten? Als een kind een splinter in zijn
vinger heeft, naar wie gaat het dan het eerst naar toe om hulp?
In het evangelie van Issa staat het volgende te lezen: 10. Luister naar wat
ik jullie te zeggen heb: Eerbiedig de vrouw, want zij is de moeder van het
universum; alle waarheid van de goddelijke schepping is in haar
aanwezig. 11. Zij is de grondslag van alles wat goed en schoon is zoals zij
ook de kiem in zich draagt van leven en dood. Het hele bestaan van de

190

Het regeneratie lief

mens is van haar afhankelijk,
bij alles wat hij doet. 20. Sta n
vernederen, vernederen jullie
Zonder liefde kan er niets bes
opdat zij jou en jouw he
beschermen. Alles wat je voo
doet, voor jouw moeder, voo
of voor een andere vr
moeilijkheden verkeert, doe
God.
Laten we daarom zuinig zijn
en haar eervol, respectvol, al
behandelen. Want wat is een
een vrouw? Hoe zou een m
kunnen verkrijgen zonder een
zich meerder en hoger te acht
zonder een vrouw? Aan de v
van een woning een huis te
voelen. De wijsheid der vrouw
is daarom altijd de ziel van h
geest om een sfeer van gemoe
is een gezin waar moeder haa
het huishoudelijk werk maar
man minderwaardig op he
neergekeken. Maar dit is volst
een paar weken het huishoude
is geheel gelijkwaardig aan de
schittert het best in het huisel
leven. Er wordt weleens gezeg
vrouw het hart van het gezin”
is enig en uniek ten opzichte
mens het enige wezen
geslachtsgemeenschap en z
geboorte, tussen geboorte en l
Ook lezen wij in Genesis 2,
tegenover hem”. Zij is de noo
mannelijke eenzijdigheden. W
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begaafd en ontwikkeld. Hij is de vakman, de specialist, en hij moet dat
ook wel zijn om een beroep uit te kunnen oefenen en het brood te
verdienen. Maar de vrouw is universeel. Er is geen alzijdiger beroep
dan dat van huisvrouw. Zij moet van alle markten thuis zijn. Daarvan
getuigt Spreuken 31. Hieruit is ook te verklaren dat, als in een gezin de
vader wegvalt, dat wel maatschappelijke gevolgen heeft, maar het gezin
als zodanig toch in tact blijft. Door haar alzijdigheid kan een vrouw als
alleenstaande zich in haar eenzaamheid beter handhaven dan een
alleenstaande man. Door zijn eenzijdigheden is een man hulpbehoevender.
De vrouw is van nature verfijnd, niet zwak. En de man is van nature
daadkrachtig, niet grof.
In een ieder van ons leeft een destructieve gedachte. Een destructieve
gedachte van uit elkaar halen, ontleden, slopen, kapot maken, vernietigen
en doden. Deze gedachte beïnvloed heel ons leven en de samenleving op
een negatieve manier. Door deze gedachte toe te laten leven wij in een
wereld vol pijn en ellende. Het is deze gedachte die aanzet tot wapens
maken, oorlogen voeren, dieren misbruiken en doden, atomen splitsen,
atoombommen, menselijke lichamen ontleden, organen handel, klonen,
DNA beïnvloeden of wijzigen, oerwouden vernietigen, natuur vervuiling
enz. deze destructieve gedachte is een gevolg van de degeneratie en
degeneratie is weer een gevolg van het in strijd leven met de natuurwetten.
Vooral het mannelijk geslacht is sterk beïnvloed door deze destructieve
gedachte. Want zegt u het zelf maar; alle hiervoor genoemde zaken die
voort komen uit deze gedachte, zijn veelal door mannen uitgedacht en
uitgevoerd. Wie voeren de oorlogen? Wie hebben de atoombommen
ontwikkeld? Wie verwoesten de natuur? Wie zijn in hoofdzaak de daders
van moord, verkrachting, diefstal, seksueel misbruik en allerhande
ellende? Wij mannen! Wij mannen zijn hoofdschuldige en
hoofdverantwoordelijke voor de meeste ellende waarin de Aarde thans
verkeert. Laten, wij mannen, ons diep schamen! Laten de vaders er zich
bewust van zijn dat zij eerst de wereld en hun leefomgeving moeten
verbeteren voordat zij kinderen op deze Aarde zetten. De Aarde snelt nu
naar de totale vernietiging, dat gunt u uw kinderen toch niet?
Elke vader zou moeten streven naar het grote en wijze inzicht hoe hij zijn
kinderen gelukkig en rechtvaardig groot kan brengen.
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Er is een echt vrouwelijke g
raadzalen, noch in boekvertre
werking zich in de heilzaamst
gewerkt. Wie heeft liefde tot G
der kinderen geplant? Wie h
kostbaarste huis sierraad
aanzienlijkste geslachten, bew
Nederlandse vrouwen! Terwi
vijandelijke zwaard trotseerd
bloeiden, door uwe zorg, de
geluk in uw eerbiedwaardig
huis, daarom zijt gij sieraden
van Prinsterer).
Wat komt er van een samen
voor de vrouwelijke waardig
terecht komen als de vrouw
vrouw haar vrouwelijke wa
samenleving een element, dat
en met dit element verdwijnt
eerbied, dat de man, naast alle
voor de vrouw heeft te koeste
vrouw, aan dezen eerbied on
een opbloei der cultuur moei
eerbied, dat altijd samengaat
wijst steeds op vervlakking en

We zien dus welke invloed er
Er is in vroegere tijden ook
hadden de vrouwen de overhe
Zowel het patriarchale als he
machtsverhoudingen zijn. De
vrouwen en mannen dient in e
dient in harmonie te zijn. V
zonder dat de één zich meer
liefhebben is heel wat anders
bedoeling geweest van JHWH
één de ander zou vernederen
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Vrouw en man zijn toch beide het werk van Gods handen? Laten we
elkaar daarom vrij en in waarde laten. Dan kunnen we geheel onszelf zijn.
Weet u nog wat de voorwaarde was om lief te hebben? De voorwaarde
van lief te hebben is: geheel zichzelf te zijn (JP Paauwe).
Weet u nog in welke verhouding de twee paarden moesten samenwerken?
Als gelijken zijnde.
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Aan de redactie van “Opgem
geplaatst kan worden.
De rol van vrouwen.

Daarom wil ik met dit hoofdstuk een aanklacht geven tegen het seksisme
in de kerken, tegen de beelden van vrouwelijkheid -dienstbaar, zondig,
zwak en machteloos- in het boek de Bijbel, en tegen een sadistische god
die misbruikte kinderen in alle eenzaamheid zou laat zitten en van hen zou
vragen om degene die hen misbruikt te vergeven.
Eén van de gruwelijkste dingen die een mens kan begaan,
is toch wel het misbruiken van een kind zijn bestaan.
Wat is de mensheid toch diep gevallen,
dat we zelfs kinderen, op een gruwelijke manier, lastig kunnen vallen.
Wat een verdriet, wat een pijn,
kan er in het leven van zo’n kind toch zijn.
Vol twijfel, angst, en vragen,
waarom zij/hij dit misbruik moet verdragen.
De onmacht die is zo groot,
omdat er weinig tot geen begrip is voor deze ingrijpende nood.
Wat een stempel drukt er op zo’n leven,
omdat het kind geen vrijheid en liefde wordt gegeven.
Een vreselijk diepe wond wordt er geslagen,
waarvan het kind het litteken altijd met zich zal dragen.
De dader zal proberen alles te verzachten en te verzwijgen,
maar eens zal het zijn verdiende loon verkrijgen.
Gods zegen kan nimmer op het leven van de dader rusten,
omdat Hij gruwelt van de mens die leeft naar zulke duivelse lusten.
Wat is dan toch een mens,
die daar leeft naar zijn eigen wens.
Ja, wat zal het op de hernieuwde aarde toch heerlijk zijn,
als er geen kind, man of vrouw meer hoeft te leven met littekens of pijn.

Binnen de gereformeerde gezi
het standpunt: vrouwen in de
grond van de Bijbel, en da
vrouwen in de politiek. Maar
een profetes was, legeraanvoe
wat betekent: vlijtig) stond aa
naar haar toe om raad. Vervo
bevelen aan de aanvoerder, zi
zelfs een moeder in Israel ge
met de Bijbel in de hand be
zwijgen, geen volk mag bestu
mens is naar Gods beeld ges
kunnen wij dan nu, het vr
oneerbiedwaardig maken? S
Deborah, Jael, of Hulda op die
een rijke zegen zou zij zijn voo
Pieter v.d Meer jr.
Harskamperweg 5
3774JN Kootwijkerbroek
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14. Verantwoordelijkheden / Opvoeding.
Vrouw en man dienen zich, voor dat ze gemeenschap hebben met elkaar,
te verdiepen in de opvoeding van kinderen. Ze moeten weten en beseffen
welke verantwoordelijkheid ze hebben en hoe ze
kinderen op moeten voeden. Algemeen genomen
kent men deze verantwoordelijkheid niet meer.
Ouders beseffen niet meer dat zij als een priester
en priesteres moeten zijn voor hun kinderen.
Ouders hebben die verantwoordelijkheid
verschoven naar de scholen en kerken. Op school
leren ze wel rekenen, lezen, waar de kleine
kindertjes vandaan komen en in de kerk leren ze
wel de godsdienst. Zo denken de ouders er
gemakkelijk van af te komen. De ouders beseffen niet meer dat het
karakter van hun kind gevormd moet worden, door tuchtiging, dat tot doel
heeft kennis en wijsheid voort te brengen. De wijsheid is het voornaamste;
verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting (Spr. 4:7).
Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem
vroeg met tuchtiging (Spr. 13:24).
De opvoeding op de scholen die de kinderen vandaag de dag krijgen, is die
wel voldoende gericht op de bewustwording van het doel van het leven?
Helpt de school mee bij het verwerven van bewustzijn over de essentie
van het leven en de bestemming van ieder individu?
Wij beschikken over een enorm complex onderwijssysteem; de
kleuterschool, de lagere en middelbare school, de hogeschool en de
universiteit. Volgens dit systeem geven we invulling aan ons leven en
proberen zo gelukkig te worden. Maar waar zijn de scholen opgericht? De
hedendaagse opvoeding op de scholen is gericht op feitenkennis en
zelfzucht. Feitenkennis waarbij er niet diep in de
oorzaken van onderwerpen gedoken wordt. Een school
haalt de werkelijkheid uiteen, maar diep in ons zijn we
één met de hele werkelijkheid. Het vermogen van de
fantasie wordt geknecht en gekneed volgens de
normen van volwassenen. Een school gaat alles
verdelen in categorieën, niveau’s, leeftijden, definities, enz. Kinderen
leren alléén maar 2D figuren zoals rondje, driehoekje, vierkantje enz. De
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kinderen leren niet 3D fig
dodecaëder, icosaëder. De kin
de Gulden snede. Kinderen l
menselijk lichaam, opgebouw
Gulden snede. Kinderen (en
gehoord van: nulpunt energie,
vortex, Vitruvius man, leyl
pentakubus, kwantumhologram
wanneer de eerste en tweede w
de oorzaak van die oorlogen
leren wel hoe kleine kindertj
verteld van de kosmische-, na
seksueel gebied en dat daardo
school wordt ze niets verteld
welke bij het gemeenschap
voorspel, hoogtepunt en nasp
verhaaltjes vertelt over bijv.
hoe het bij de beesten gaat, en
de mensen. Is het dan gek dat
niveau van de beesten? Zel
macht, minachting voor de rec
bij de kinderen dat de naaste
ertoe opgeleid om de medelee
spel. Dit wordt gehandhaafd i
wedijveren en anderen in de s
zijn star en bieden weinig ruim
ingesteld op geld verdienen
integriteit, eer, naastenliefde,
en zelfontplooiing enz, word
leiden wel op voor een vak of
ontmoet de jonge mens die sch
instapt, allerlei moeilijkheden
begrijpt (J en M Henschel).

Het is zaak dat het kind op jeu
-zich te onderwerpen aan de
-een wens niet vervuld te zien
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-iets af te staan aan een ander,
-zich iets voor een ander te ontzeggen, kortom; niet alles om zichzelf te
laten draaien, maar leren rekening te houden met de omgeving.
Ook moet het verantwoordelijkheidsgevoel aangekweekt worden. Stel dat
een kind enorm verwend wordt, steeds ziet het de eigen verlangens
vervuld worden en steeds alleen met ‘ik’ heeft leren rekenen. Is het dan te
verwonderen dat zo’n kind, op latere leeftijd, het ook gewoon acht z’n
geslachtelijke drang te bevredigen waar en wanneer het hem belieft,
zonder rekening te houden met gevoelens en wensen van de ander?
De opvoeding van een kind moet er op gericht zijn om het kind te helpen
inzicht te krijgen in de Waarheid van het leven en in levenswijsheid. Dan
heb je het allerbelangrijkste meegegeven. De opvoeding, tijd en aandacht
die u aan uw kind besteed is van zéér groot belang. Gelukkig het kind wat
ouders heeft die dit beseffen.

moeten ze het bijzondere, i
verhouding duidelijk maken.
Er zijn ook ouders die zwijge
geboden is uit eerbied voor d
je niet spreken, daar is het te
eerbied zwijgen was, dan mo
spreken en te schrijven. Nee,
of in vage termen spreekt. Eer
het niet meer aan het toeval o
te staan. Het komt aan op de
Spreken over seksuele voorli
ontzag, want het is een wond
moet zwijgen of in vage terme
dat de ouders zich samen voor

De seksuele voorlichting is niet een kwestie van even één of twee
gesprekken, maar een zaak van jaren, de hele jeugd door. Het meest
ongedwongen is de voorlichting, als ze plaatsvindt naar aanleiding van
vragen van het kind, en bij wie komt het kind met zijn/haar vragen? Bij de
ouders! Soms klagen de ouders dat hun kind helemaal niet vraagt. Bijna
altijd echter heeft dan het kind, toen het 3, 4 jaar oud was, wel vragen
gesteld, maar is toen afgeschrikt door een onhebbelijk antwoord of een
vreemde reactie: blozen, stotteren of uitvallen. Na zo’n reactie houdt het
kind op te vragen of legt de vragen voor aan anderen. Het kind merkt dat
bepaalde vragen blijkbaar ongeoorloofd, verkeerd of slecht zijn. Of de
vader en moeder sturen het kind met een kluitje het riet in door bijv.
verhaaltjes over de ooievaar enz. Men denkt wel dat dergelijke verhaaltjes
passen bij de leeftijd van het kleine kind, maar het gevaar is groot dat de
ouders het hierbij laten en niet tijdig het kind de waarheid vertellen. Men
wacht op een gelegenheid dat het kind wat ouder is, maar vaak doet die
zich niet spoedig voor waardoor het kind de waarheid van de andere kant
hoort, zich gegriefd voelt en het vertrouwen in de ouders een deuk op
gelopen heeft. Daarom is het beter geen verhaaltjes te vertellen, maar
steeds de waarheid, echter aangepast aan de leeftijd en behoefte. Beslist
niet meer dan gevraagd wordt. Ouders moeten beseffen dat zij het levende
voorbeeld zijn voor hun kinderen. Door hun houding tegenover elkaar

De meeste mensen leven nog
beseffen dat heel hun bestaan
leven is tegen natuurlijk ma
Vroeger werden de mensen o
waren. Ze namen dan afscheid
op bed en gaven de geest (
Tegenwoordig sterft het groo
allerlei ziektes en ongelukken,
Het persoonlijk en maatschap
beleefd, met het gevolg dat de
en verteerd door allerlei leven
denken, gevoelen en hande
harmonisch en gelukkig best
over de diepste levensvragen
radio, films en televisie een w
waaraan iedere levenswaarde
totaal onjuiste, waarheden en
De mensen eisen steeds meer
plichten. Algemeen wordt nog
het leven gaan, voor altijd on
wil daar ook niet op geattende
der natuur verstoren, zij zelf
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en ondoordachte handelingen. De meeste mensen wensen zich niet aan
orde en regel te onderwerpen en beseffen niet dat juist hun eigen
vrijheidsdrang tot bandeloosheid en teugelloosheid leidt, zomin als ze
wensen in te zien dat juist hierdoor de chaos ontstaat. Ziekten en
ongemakken, revoluties en oorlogen, epidemieën en hongersnoden zijn
gevolgen van ons onbewust handelen. Ziekenhuizen en inrichtingen vol
met mensen en kinderen die gebrek hebben aan kennis van levenswetten
en haar toepassing. Men gaat voort de uitwassen te bestrijden in plaats van
ervoor te zorgen dat er geen nieuwe patiënten bijkomen. Men laat de
oorzaak der verkeerde gevolgen rustig gedijen. Er worden lapmiddelen en
halve maatregelen genomen, maar wat wordt er gedaan om verdere
uitbreiding van deze ellende te voorkomen? Mensen gaan door met roken,
drinken en ongezond eten en wensen zich seksueel geen enkele beperking
op te leggen en beseffen niet dat hierdoor de demonen vrij spel hebben. Zij
verzuimen hun kinderen op te voeden met al Gods wetten, waarvan wij
vandaag de dag de gevolgen overduidelijk om ons heen kunnen zien. Leeft
het grootste deel van de hedendaagse jeugd niet totaal losgeslagen?
Geestelijke leiders verklaren dat alles de schuld is van de zonde, maar
geen hunner heeft ooit verklaard waarin de zonde is gelegen, noch wat we
er aan kunnen doen om aan het zondigen een eind te maken. Indien zijn
kinderen Mijn wet verlaten en in Mijn rechten niet wandelen. Indien zij
Mijn inzettingen ontheiligen en Mijn geboden niet houden. Zo zal Ik hun
overtredingen met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheden met
plagen (Ps. 89:31-33).
Wie geen tijd voor zijn gezondheid heeft, zal tijd over moeten hebben
voor zijn ziekte (J en M Henschel).
Geen ingenieur, architect of constructeur zou het in zijn hoofd halen om een
schip, brug, bouwwerk of machine te bouwen, zonder eerst allerlei
berekeningen te maken, waarmee het beoogde project nauwkeurig kan
worden ontworpen. Zijn de berekeningen, mallen of modellen gereed, zodat
met de bouw kan worden begonnen, dan is er 98% zekerheid dat het project
zal slagen. Gaat het daarentegen om het scheppen van een levend wezen,
iets dat meer dan enig ander ding verband houdt met het grote mysterie dat
LEVEN heet, dan wordt er als regel geen enkele gedachte gewijd aan het
wonder dat zich zal gaan voltrekken. En als de ouders al hun gedachten bij
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dit grote wonder bepalen, d
scheppen van kinderen
natuurvoorwaarden verbonden
beheersen door onkunde en w
bewust leren voortbrengen
gebrekkigen, misvormden e
voorkomen. Het is van groot
besluiten over te gaan tot he
onderzoeken wat je wilt sche
wilt gebruiken en samenvo
omstandigheden je gemeens
kinderen scheppen en durf je a

In onze huidige, op egoïsm
moeilijk om al deze natuurvoo
maar zeker niet onmogelijk.
discipline, orde, regelmaat, ne
alzo verkregen macht van z
eigenschappen die een mens z
nageslacht. Dus het is de ta
wijsheid, discipline, zelfbehee
leren. Om ze te vormen naar
hun kinderen lief hebben
durven nemen, zullen hu
onderwijzen zoals dat oorspr
Dit is vandaag de dag zeer m
vertrouwen op JHWH van beid
Ouders zijn onverantwoorde
kinderen van school, kerk of
of lust daar toe hebben. Het
vrouw en kinderen niet liefh
besteden in hun vrije tijd ve
kinderen. De mannen weten
hebben ten opzichte van hu
verantwoordelijkheid om h
beschermen. Als de man bui
kinderen niet bescherme
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onverantwoordelijk. Vele vaders vinden hun kinderen maar lastig omdat ze
zo kunnen zeuren en schreeuwen. Dit komt omdat de vaders zich niet
kunnen verplaatsen in hun kinderen en ze niet begrijpen dat een kind op een
ander niveau communiceert dan een volwassene. Vele vaders zijn blij als
het weekend voorbij is en ze weer aan het werk kunnen gaan en de kinderen
weer naar school zijn. Vele vaders vergeten dat zijn gezin en huis het
middelpunt is van zijn leven en niet zijn werk of vriendenkring. Vele
moeders die wel veel aandacht besteden aan eten, kleding, mooi huis enz.
maar niet aan het innerlijk van de kinderen. Vele moeders die wel veel tijd
besteden aan de buitenkant van haar kinderen maar niet aan de binnenkant
en daarbij vergeten dat het kind ook aandacht nodig heeft, vergeten dat het
karakter van het kind gevormd moet worden, vergeten dat er een band
opgebouwd moet worden met het kind, vergeten dat het kind onderwezen
moet worden. Moeders weten vaak ook helemaal niet hoe ze een band met
hun kind op moeten bouwen. Zo zien we dus dat vele vaders en moeders
zeer onverantwoordelijk met hun kinderen omgaan en daardoor de kinderen
al harder, losbandiger en opstandiger worden.
Welke verantwoordelijkheden hebben moeders en vaders? Hebt u daar wel
eens over nagedacht? Hebt u wel eens voor uzelf op een rijtje gezet welke
verantwoordelijkheden u hebt ten opzichte van u kind? Bent u zich bewust
dat God u deze verantwoordelijkheid op u schouders legt en erop toe ziet
wat u er mee doet?
Wij mensen hebben de wonderlijke gave gekregen om kinderen voort te
kunnen brengen. Wij hebben de verantwoordelijkheid gekregen om die
kinderen groot te brengen. Vaders en moeders hebben de volgende
verantwoordelijkheden t.o.v. hun kinderen:
het kind beschermen en omringen met liefde en warmte
het kind verzorgen
het kind gezond opvoeden (dus geen vaccinaties of fluor!)
het karakter van het kind vormen
het kind onderwijzen in Gods wil en wetten
het kind gehoorzaamheid leren
het kind leren samen te werken
Als de ouders het kind niet beschermen, verzorgen, voeden, vormen,
onderwijzen en gehoorzaamheid leren, komt er niets van terecht. Als u uw
kinderen naar een school stuurt, kunt u ze dan beschermen en omringen met
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warmte en liefde? In de dieren
zijn, bij hun ouders. En wat d
jaar al naar de peuterspeelzaal
Kunt u het kind dan verzorg
kind onderwijzen? Kunt u een
op de scholen ontvangt? Kunt
dat tegennatuurlijk is? Nee, a
dan wordt het op die schoo
onwaarheden. Het kind moet
moet een door volwassenen
volgens een door volwassene
zo dus niet langer van zijn vri
die je moet programmeren en
(valse) godsdienst die er ond
rusten. Het wordt beïnvloed d
‘opvoeding’ van huis uit mee
worden dat de zaterdag of
heiligen, d.i. apart zetten. Of d
onbehoorlijk is, of dat sportve
vriendje is er thuis geen vers
dag, bij het andere vriendje zi
en bij een derde blijkt de rus
weten te winnen. Is het dan
gemakkelijk in verwarring raa
geloof, taalgebruik, eetgewoo
welke houding is nu de juiste?
Het kind worden op scho
voorgehouden. Het kind wo
verkeerde eetgewoontes van
gebracht hieraan deel te neme
allerlei schunnige taal te sprek
alcohol drinken? Is dit n
vriendinnetjes? Dus het naa
onverantwoordelijk en nadelig
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En.....hoe kunnen de schooljaren nu fantastisch zijn voor een kind met de
puur lichamelijke behoefte om te bewegen, te onderzoeken, te spelen, met
dieren te knuffelen als het urenlang op een dag stil moet zitten in de
schoolbanken? De kinderen worden behandelt alsof het robots zijn, geen
individualiteit - Blijf zitten, of anders...., is wat de kinderen te horen
krijgen. Zo gaat het jaar in jaar uit, en er is maar één uitweg; volgen en je
erbij neerleggen. Net zoals je jezelf de rest van je
leven ook bij van alles zult moeten neerleggen. Je
moet leven zoals door de samenleving bepaald
wordt, trouwen zoals door de samenleving
bepaald wordt, aanrukken om in de oorlog te
vechten zodra het bevel wordt gegeven. En vooral
blindelings geloven wat je gezegd wordt.
Een moeder die voor het eerst haar dochter naar
de basisschool stuurde beschreef het als volgt: “Ik
vergeet nooit meer wat ik toen voelde... er kwam
zo’n intens verdriet naar boven! Het was een
enorme schok om te beseffen dat ik haar als het ware weggaf aan de
maatschappij, aan het systeem. Ze werd van me weggenomen want ik had
geen keus, ze werd overgenomen door ‘iets’ waar ik geen controle over
had, wat machtig is... wat een ander kind van haar ging maken.... haar zou
kneden naar de maatstaven van andermans manipulerende macht, naar
verwachtingen en overtuigingen die gebaseerd zijn op leugens en illusies!
Het klinkt heel dramatisch misschien maar zo kwam het bij mij binnen. Ik
voelde me machteloos en ontzettend verdrietig. Ik wist dat de puurheid en
onbevangenheid van het kind dat ze was zou gaan verdwijnen, ook al zou ik
nog zo mijn best doen, en dat ze langzaam maar zeker opgeslokt zou
worden door het systeem,... dat ze gehard zou worden, dat ze
gehersenspoeld zou worden... om straks te dansen naar de pijpen van een
ander, een zeer machtig ‘ander’. (Patricia)
Durft u als ouder de bovenstaande verantwoordelijkheden zelf te nemen,
dan betekent dat wel dat u uw kinderen zelf thuis opvoed en onderwijst. Dit
vereist veel tijd en aandacht voor het kind van beide ouders. Dit betekent
dat u dus minder tijd aan werk en geld verdienen kunt besteden. Dit
betekent minder inkomen. Dit betekent een minder luxe en overvloedig
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leven. Dit betekent prioriteite
Maar wel een leven in overe
die God u als moeder e
overeenkomstig de natuur,
ouderpaar zelf het kind
onderwijst tot het volgroeid
goederen en een prachtig h
overeenkomstig Gods wil? Aa

Een ouderlijk paar kwam b
opvoeding van hun twaalfjar
komt twaalf jaar te laat. Een m
kras op de tak van een volwas
Maar maak je ook maar het
daardoor de hele boom in zijn
kindertijd de beste tijd om ze i
ouders? Ouders zijn beide ze
kinderen die zij in het leven ri
te voeden. Maar waar is er no
aan elk van zijn kinderen be
vader die elke avond in huis
Waar is er nog een moeder en
gezamenlijk de dag afsluiten e

Ouders weet u iets van u v
verantwoordelijkheid? En we
opzichte van uw kinderen? W
kinderen toelaat of niet toela
vraagt u dan wel aan het Op
staat u eigenlijk tegenover uw
die gij zijt! Gij hebt ze te wi
dingen der godzaligheid.
Ja, er wordt geklaagd over de
onderwijzend personeel. Er w
er is veel reden om te klagen,
zoeken? Ik zou zeggen bij ons
gekomen met David: straf mij
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gij zijt, egoïst, oppervlakkig levend mens. Zijn de zonden van uw kinderen
niet u zonden?
Er wordt veel geklaagd over de kinderen en er is veel te klagen. Waarlijk de
jeugd gaat een verschrikkelijke toekomst tegemoet want ze is niet opgevoed,
opvoeding in de vreze Gods is geheel een witte raaf geworden. En de
kinderen weten niets meer en ze hebben geen houvast meer ook. Ze dwalen
daar maar heen en men laat ze dwalen want ze moeten toch een aangename
jeugd hebben? Maar dat de ouders zulke krachteloze mensen zijn die de
moed niet hebben en ook de lust niet en even min de zelfverloochening,
boven de kinderen te gaan staan en te zeggen: je gaat de verkeerde weg,
doe het niet. Er mochten wel eens circuleren komen over ons, ouders en
grootouders. We hebben het er slecht afgebracht. Misschien denkt u ja ik
heb geen kinderen. Hebt u geen kinderen? Hebt u niets te maken met de
kinderen van ons volk? Nu zal ik maar niet verder gaan. Ach, keert terug.
Keert terug ouders, grootouders, kinderen keert toch terug. Je gaat
zienderogen je ellende tegemoet, je werkt aan de ondergang van ons volk.
Dat we wederkeren mochten (JP Paauwe).
Zachtmoedigheid is één van de mooiste woorden in ons taalgebruik. Het
woord laat zo mooi zien dat zachtheid moed vraagt. Een ander woord voor
zachtmoedigheid is zachtaardig, d.w.z. zacht van aard te zijn. Het is heel
makkelijk om hard te zijn voor jezelf en de buitenwereld, maar zacht zijn
voor jezelf en de buitenwereld vergt heel veel moed. Zacht zijn wordt al
gauw geassocieerd met over je heen laten lopen of een watje zijn, niet voor
je eigen belangen durven opkomen. Maar zachtmoedigheid is juist kracht.
De kracht dat je ondanks je zachtheid niet gekwetst kan worden, dat
anderen geen misbruik van je kunnen maken omdat je zelf de controle over
jezelf kan behouden. Zachtmoedig is durven zeggen “ik wil je daarmee niet
helpen, dat moet je zelf doen” in plaats van “mieter op”. Zachtmoedig zijn
is de fouten van jezelf en van anderen vergeven, zonder het ontwikkelen
van schuldgevoelens. Zachtmoedig is de durf om ‘naakt’ door het leven te
gaan en je ware Zelf te tonen. Niet langer je kwetsbaarheid verbergen onder
een dikke mantel, want deze mantel houdt vele mooie emoties en
eigenschappen tegen zoals: dankbaarheid, vriendelijkheid, zachtheid,
hartelijkheid, respect enz. Als we de mantel afwerpen tonen we weer wie
we echt zijn. Vele mensen hebben een mantel aan van stoer-zijn, de baas
willen zijn, van erbij willen horen (ego mantel). Hardheid is een illusie om
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je persoonlijkheid te bescherm
de hardheid niet meer nodig
zachtmoedige acties, net zoals
agressieve daden.
Zachtmoedigheid is een deug
Zachtmoedigheid is te leren d
leven. Het hart is liefde, is za
zachtmoedige woorden, dade
zachtaardigheid is iets dat in
karakter van een peuter is ov
wordt hard gemaakt door de o
de kinderen al geleerd dat ze
om zich tussen leeftijd geno
worden voor als ze op latere l
hard en stoer worden, vooral
we in de maatschappij niet g
kind hard worden? De wereld
vanaf nu niet langer onze
zachtmoedig te zijn. Laten we
kwetsbaar zijn, laat ze afhank
laat ze uitbundig zijn bij bl
geschreeuw. Wij leven in een
tot kind maakt, moet worden
we ons te schamen voor
levendigheid en beweeglijkhe
in het leven kan staan, daarm
groeien tot een volgroeid kind
Zachtmoedigheid is een b
Zachtmoedigheid is; jezelf ku
geduldig en vriendelijk; de
verbeeldt zich niets. Zij gedra
niet, zij laat zich niet kwaad
13:4-5). De Bijbel hecht gro
verwoordde het als volgt: Gelu
aardrijk beërven (Matt. 5:5). I
Mozes en zeer zachtmoedig
kracht en temperament heeft
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dus heeft geleerd zichzelf te verloochenen. Dit heeft hij geleerd in de
veertig jaren die hij doorbracht in de woestijn. Hier ziet u de waardevolle
les van de eenzaamheid. Na deze periode was de kracht die Mozes bezat
onder controle van God gekomen, hij was getemd door God. Mozes was
geestelijk volwassen geworden, want geestelijke volwassenheid wordt niet
gemeten in kracht of geweld, maar in zachtmoedigheid.
Mozes had geleerd vanuit zijn hart te leven, dus vanuit liefde. Het was niet
langer; mijn wil geschiedde maar het was: U wil geschiedde. Dat is ook de
les die wij te leren hebben in ons leven.
Vaderschap betekent, naast een zekere uitstraling van gezag en autoriteit,
ook om te luisteren naar het kind, naar hun vreugden, problemen en
verdrietigheden, om ze troost, moed en vertrouwen te geven bij alles wat ze
willen bereiken. Vaderschap bestaat in het creëren van een
vertrouwensband waardoor kinderen niet alleen aankijken tegen een
autoriteit, maar ook weten dat ze in de verwezenlijking van hun idealen in
alle vertrouwen raad kunnen vragen aan iemand die hen onvoorwaardelijk
zal steunen. Maar vaderschap betekent ook om een kind te tuchtigen. Het
tuchtigen is nodig omdat vandaag de dag de kinderen die geboren worden al
jong een sterke eigen wil hebben. Ze willen al jong hun zin hebben
waardoor ze ongehoorzaam en opstandig zijn als die eigen zin niet vervuld
wordt. Helaas is dit ook een gevolg van de degeneratie. Wie zijn zoon
tuchtigt, zal over hem verblijd worden, en in het midden der vermaarde
lieden zal hij van hem roemen (Jezus Sirach 30:2). Tuchtig uw zoon, als er
nog hoop is; maar verhef uw ziel niet, om hem te doden (Spr. 19:18). Lees
ook Spr. 23 waar geadviseerd wordt om uw kinderen de tucht niet te
onthouden. Wie zijn kind lief heeft, die kastijd het. Niet met de roede van
geweld, toorn of haat, maar met de roede van mededogende liefde. Op later
leeftijd zullen de kinderen er profijt van hebben en er wijsheid door
verkregen hebben. Een kind wat geleerd heeft om te gehoorzamen zal later
ook in staat zijn om te bevelen. Daarom is het van belang dat als vader of
moeder “ja” zegt, het ook ja is. Laat uw ja, ja zijn en uw nee, nee. Een kind
zal altijd proberen om toch z’n zin te krijgen en dus een weerwoord geven.
Juist dan is het van belang dat de ouder kracht en gezag uitstraalt, zodat een
kind leert de eigen wil ondergeschikt te maken aan vaders- of moeders wil.
Zo kan het kind op later leeftijd ook leren om de eigen wil ondergeschikt te
maken aan JHWH’s wil.
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De moeder en vader zijn dege
van het kind ten goede of ten
geboorte tot ongeveer 18 jaar
bij het bereiken van de lich
volgroeid en nadien moeilijk
de waarde van de kans die zi
gebruik van maken zodat er e
heel het leven. De moeder mo
zij een sterke band (bloedba
opbouwen met haar aansta
gemeenschap heeft, hoe zij sa
vormen waarin de grondtonen
de muziekleer en de astrologie
vooral degene is die geroepen
te wijden in al de geheimen va
zij een hoge-priesteres is van
en tot een Gods dienares of d
het van groot belang dat de
voordat zij een huwelijk aang
de speciale roeping om voor
zijn.
De moeder omvat het kind ee
Daarna in de geborgenheid va
en leven geeft en het maakt tot
spelen en leren kan. Daarom
dynamiek en de felle prikkels v
maar het leeft diep. Daarom m
van wereldse distantie zijn. D
is voor het kind (Dr. W. Aalde

In hoeveel natuurlijke levens
in?! Het wassen, koken, naaie
kleding, het op orde houde
omgang met planten en dier
eerste, aarzelende stappen lee
kind de eerste indrukken opdo
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kunnen zijn: van geloof, vroomheid, godsvrucht, vrede, geweten, schuld,
zonde, vergeving, maar ook blijdschap, geluk, schoonheid, goed en kwaad,
eerlijkheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid, verdriet? Dat zijn allemaal
grondervaringen van het mens-zijn, die het kind in de prille jeugd leren
moet van de moeder (Dr. W. Aalders).
Tegenwoordig groeien de meeste kinderen op zonder dieren en een oog
voor de natuur. Ze worden opgevoed met allerlei soorten van speelgoed. Ze
worden volledig in beslag genomen door de computer, bepaalde internet
sites zoals Hyves of Twitter, tv, computer spelletjes, telefoon, films, radio,
popmuziek, sport, pretparken, enz. Kortom: onnatuurlijk speelgoed.
Kinderen worden door de ouders allerlei leugens aangeleerd zoals: de
kerstman, sinterklaas, de paashaas, de ooievaar bij een geboorte, enz. Als
kinderen leugens aangeleerd krijgen, is het dan verwonderlijk dat zij leren
om sceptisch en wantrouwig te zijn?
Kinderen worden overspoeld met junkfood,
frisdrank, mode en make-up reclames.
Kinderen zien op de tv en computer allerlei
vormen van geweld en seksueel getinte
beelden. Waardoor ze hoe langer hoe meer
verharden en onverschillig komen te staan
tegenover Moeder natuur en de medemens. Zodoende wordt er weinig tot
geen respect in de kinderen gelegd voor de dieren en de ganse natuur. De
meeste kinderen hebben zeer weinig kennis over dieren en
hoe er mee om te gaan. Vele kinderen die dieren plagen,
puur uit machtswellust. Zo komen we dus elke generatie
steeds verder van de natuur af te staan. De ouders hebben
als taak om hun kinderen te wijzen op de schoonheid der
natuur, de kinderen te leren hoe alles verloopt volgens
cyclussen, omlopen, regelmaat en vaste wetten. De kinderen te leren hoe al
het leven is ontstaan vanuit de levensbloem, vanuit de Vesica Pisces, waarin
ook weer de gelijkzijdige driehoek in voor komt.
Het is een taak van de ouders om hun kinderen vertrouwt te maken met de
dieren-, planten- en bomenwereld. Hoe ermee om te gaan, hoe ze te
verzorgen en hoe ze te herkennen. Het is zeer nuttig voor een kind als het
van jongs af aan leert hoe de grond te bewerken, hoe het zaad te zaaien, hoe
het opgroeiende zaad te verzorgen, hoe om te gaan met ziektes, hoe om te
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gaan met ongedierte, hoe h
bewaren. Het is nuttig dat het
er van invloed zijn op de cycl
kinderen de natuur in.
Het is voor een kind (en ook v
dier kan aaien en voelen, dus e
er troost van kan ontvangen, h
Het is zéér nuttig voor een kin
en emotionele band heeft op
kind leert dieren te verzorge
drinken, aandacht, tijd en liefd
verantwoordelijke taak voor al
te worden. Ook al hebt u niet
aanschaffen, een klein vogeltj
minste wat u kunt doen voo
oneindige Schepper van zeer g

Waarom geven de ouders hun
sturen ze hun kinderen naar ee
uit traditie, gewoonte en gem
omdat de ouders vanuit de a
latere leeftijd buiten de boot z
dan later geen behoorlijke pos
buiten de maatschappij zoude
geredeneerd vanuit het verstan
vanuit angst en niet vanuit ve
hart en steun op uw verstand n

Ziet u nu hoe tegennatuurlijk d
Concluderend kunnen we zeg
leven. Dat houdt in: bewust uw
bewust gemeenschap, bewust
bewust de kinderen seksuele
overeenkomstig Gods wil en
kunt u een zegen vragen ove
zullen ze ook gezegend worde
dromen, er mogen zijn en mog
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Laten we er ons bewust van zijn dat een kind een persoonlijkheid is.
Kinderen zijn fysiek minder sterk dan volwassenen, maar ze hebben
oneindig veel meer goedheid in zich, ze zijn onbedorven en onaangetast
door enig dogma. Voordat we hen onze moralistische opvattingen proberen
in te prenten, zouden we eerst eens grondig moeten overdenken wat we
eigenlijk zelf van het leven begrepen hebben, en wat we alleen maar
blindelings hebben aangenomen. Zelf! Het is belangrijk dat we zelf over
dingen nadenken! En dat we het dogma van iemand anders naast ons
neerleggen (De ruimte van Liefde, Vladimir Megre).
Weet dat regeneratie van het menselijk geslacht de meest dringende eis
is van deze tijd. Ken je verantwoordelijkheden en durf ze bewust te
nemen. Vlucht niet langer weg van je verantwoordelijkheden!

Een slimme jongen en meid, zijn op hun toekomst voorbereid!
Een slimme vrouw en man, kennen en nemen hun
verantwoordelijkheden, zoveel als het kan!
15. Schepping, geboorte en opvoeding van een kind.
Hoe worden de kinderen vandaag de dag verwekt? Met welke gedachten?
Onder welke omstandigheden? Als een kind geboren wordt en voor het
eerst de ogen opent in de nieuwe wereld, wat krijgt het dan te zien en wat
zijn de eerste indrukken? Is het van belang in welke omgeving een kind
geboren wordt? Is het van belang wat het kind als eerste ziet, ruikt, voelt,
proeft of hoort?
We proberen een antwoord te geven op bovenstaande vragen en ons bij dit
onderzoek te verplaatsen in de
omstandigheden van het kind.
Ter voorbereiding op de schepping
(gemeenschap) en komst van hun kind in
deze wereld, zouden de ouders een ruimte
van Liefde en weldadigheid moeten
creëren waar het kind geschapen en ter
wereld kan komen en voor het eerst de
ogen open kan slaan. Waar zou je zulk een
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ruimte het best kunnen make
worden? In de natuur! Want d
het geeft leven, zuurstof, rust,
baarmoeder ook een plek is
natuur zal het kind blijvend
respect waardige man zou ee
kopen, waar ook ter wereld, w
creëren met bomen, planten,
voordat hij trouwt en kinderen
aanstaand gezin, zoveel moge
de ouders zelf hun kinderen k
Natuur. Zo gebeurde het vroe
Israëliet kreeg met zijn gebo
Kanaän dat niet verkocht moch
Met elke geboorte kan op de
ouders, voor het kind. Deze
zuurstof, schaduw, hout, blad
levende herinnering aan je li
jou geplant hebben, een plek
daarom altijd een thuis gevoe
handen van je ouders bewerk
heimwee hebben naar deze g
eeuwigheid, voor generatie na
Schepper aan de mens toebede
Deze plek van Liefde zal zijn
waar het ‘stof’ wordt sameng
‘stof’ verrijst en later ook we
Een plek waar het net zo aang
ruimte van Liefde begint in
ervoor zorgen dat haar lichaa
voordat zij overgaan tot de g
tussen de vrouw en man, hee
angst, zorg, twijfel, geheim n
verontrusten. Alle ‘geheimen’
alles moet vlak wezen tussen
aangaan en gemeenschap m
samensmelting, ontwikkeling
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(meer
informatie
over
tweelingzielen
zie:
http://www.pentahof.nl/Brochures/590-tweelingzielen.pdf )
Het lichaam van de vrouw kan alléén gevuld worden met Liefde door de
tweelingziel. Want alléén tweelingzielen kunnen elkaar bezitten in
volledige zelfovergave en zelfverloochening met als gevolg dat hun beide
lichamen doorvoed worden met Liefde. Alléén tussen tweelingzielen kan
het zijn: “Twee zielen, één gedachte.” Vandaar ook dat tweelingzielen de
gemeenschap omschrijven met één woord: goddelijk. Op deze wijze wordt
de eicel en zaadcel samengevoegd door Liefde in een ruimte van Liefde
(vrouwelijk lichaam), uiteraard wel overeenstemmend met de natuurwetten.
In deze ruimte van Liefde moet men ook begraven worden. Een overledene
hoort niet op een kerkhof te worden begraven, maar op het door hemzelf
verzorgde stuk land. Een grafsteen is daarbij niet nodig. De herinnering aan
iemand hoort door iets levends in stand te worden gehouden, niet door iets
doods. Men zou bijvoorbeeld een boom kunnen plaatsen op het graf van de
overledene om zo een levende herinnering te hebben aan de overledene. Bij
een grafsteen zal men overladen worden met verdriet, bij een levende boom
zal men vreugdevol en dankbaar zijn. Begrafenisrituelen zijn hierbij
overbodig want die zijn bedacht door de duistere machten. In de bijbel
staan de geschiedenissen van Jakob en Jozef te lezen die allebei perse op
hun geboortegrond begraven wilden worden en niet in Egypte. Hun
beenderen moesten dan ook in een kist meegenomen worden naar die
geboortegrond.
Met het creëren van een plek van Liefde ben je doelbewust bezig voor de
toekomst van je kinderen en kleinkinderen. Je laat zo iets waardevols achter
als je gaat sterven. Wat laat u achter als u komt te sterven?
Kinderen verwekken zonder dat je een ruimte van Liefde voor hen hebt
voorbereid, is een misdaad aan de mensheid en aan de Schepper. Ieder
mens zou zijn eigen ruimte van Liefde om zich heen moeten scheppen.
Wanneer iedereen dit zou inzien en in praktijk brengen, dan zou de hele
Aarde het meest stralende punt van Liefde in het universum worden. Dat is
Gods wil, en dit is toch tegelijk ook de diepste wens van ieder
mensenleven: om een paradijs op aarde te creëren, een plek van Liefde waar
je vrij en onafhankelijk kan leven met je familie?! Kan een mens een daad
van groter belang verrichten tijdens zijn leven op Aarde? Want alleen de
mens is het gegeven om een dergelijke ruimte te creëren. Welke daden van
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de mens zouden door God me
mogelijkheden om een stuk
waarop een plek van Liefde g
dit niet, dan gaat u tegen God
onnatuurlijke stad, dorp, flat o
blijvende plek van Liefde kan
Als wij werkelijk zouden wete
leven, dan zouden we de gron
poten, bomen hoeven te plan
vruchten hoeven te bewerken
met asfalt, straatstenen, huize
waarop mensen wonen of éé
natuur niet langer haar gang g
variatie van voedsel groeien,
zéér goed zijn.

Men moet niet vergeten dat h
schepping is wat een mens k
creëert, is zielloos. Daarom i
iets waarover zéér diep na
terdege op moet voorbereid
elkaar verbinden, nee het zijn
en in Liefde dienen samen te v
plannen maken om een huis
dan bespreken ze elkaars wen
papier gezet, dan worden er i
de beste methoden zijn voor
besteed er veel tijd en aandach
gaat. Elke ingenieur zal ee
onderzoek uitvoeren, vóórdat
van machines.
Door voorbereidende gedachte
bespreken bereiken de vrouw
het mogelijk maakt om de hoo
te beleven. Hun gedachten di
van hét grote doel. Zo make
kracht waarvan wij de werk
kennen. Het kind in wordin
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traditioneel, d.w.z. “toevallig” geboren kinderen ontbreekt. Welke mens wil
er nu geboren worden slechts als resultaat van een seksueel pleziertje?
Iedereen zou het liefst geboren worden als het resultaat van een
overweldigende bewuste impuls van Liefde en van de scheppende kracht,
en niet uit een moment van onbewuste lichamelijke bevrediging. En dat is
wat vandaag de dag wel gebeurd, de kinderen komen ter wereld als resultaat
van veelal alleen maar lichamelijke bevrediging. En men gaat pas concreet
aan het kind denken als de vrouw na 5-8 weken vermoed dat ze zwanger
schijnt te zijn, maar dan is het te laat. Dit had al voor de gemeenschap
moeten gebeuren.
Je kunt het scheppend vermogen wat een mens bezit gebruiken voor puur
alleen de lichamelijke bevrediging, of het scheppend vermogen gebruiken
als middel voor een bewust uitvoerende daad gericht op een nieuw
regeneratie geslacht met gedachten aan een wonderbare schepping. In het
eerste geval zal de bevrediging tijdelijk en van laag niveau zijn en daarom
steeds weer vragen om een bevrediging, wat alsdan verwordt tot een
verslaving. Dit is wat de mensheid al eeuwenlang aan het doen is. In het
tweede geval zal de bevrediging van hoog niveau zijn, geschied met de
bewuste gedachte-kracht, energie en Liefde voor het scheppen van een
regeneratie kind.
De scheppingsdaad is een heilige daad wat dient te geschieden onder de
meest gunstige en natuurlijke omstandigheden, wil men tenminste goede
vruchten voortbrengen. Door op deze wijze bewust kinderen te scheppen,
kunnen tweelingzielen weer regeneratie kinderen voortbrengen. En dat is
wat voor de komende nieuwe tijd zo noodzakelijk is!
Is het uw wens en doel om goede vruchten voort te brengen in uw leven?
Om een regeneratie kind te scheppen?
Een factor van groot -zo niet het allergrootste- belang is de verhouding van
de man tot de zwangere vrouw. De meeste mannen hebben hier geen besef
van noch zich er ooit in verdiept. Waarschijnlijk denken de meeste mannen
niet al te veel na voordat ze de vrouw zwanger maken. Ze slapen gewoon
met elkaar, liggen bij elkaar in bed en bevredigen hun beider lusten. Zo
worden de meeste mensen verwekt tijdens louter lichamelijke bevrediging.
Maar de mens, geschapen naar Gods beeld, zou niet ter wereld mogen
komen als een vrucht geboren uit lust. Nee, de kinderen behoren bewust
geschapen te worden. De gevoelens, gedachten en gesprekken die de man
en vrouw hebben vóór de gemeenschapsdaad, zijn zéér belangrijk. Wat
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gaan we scheppen? Hoe
omstandigheden? Welk tijdsti
gemeenschap? Voor de se
bevrediging slechts maar een m
Zijn onze lichamen zuiver en
scheppingsdaad? Welke Hoge
machten zijn er van invloed
deze? Hebben de zon,
atmosfeer, planeten, water, b
planten en lucht ook invloed
En zo ja, welke?
Welke krachten? God als Vad
- positief
Welke machten? God als Moe
Deze twee zijn gelijkwaardig
evenwicht

De baarmoeder van een vrou
scheppende Geest leven doet
werkt, wat afgeschermd word
in die heilige plaats ontstaat,
eicel en zaadcel, nieuw leven.
S
gaat zich een nieuw li
ook gevoeld gaat word
begint op een gegeven
S
S
wordt een nieuw licha
van jouw. Het is dus e
ontstaat een wezentje
S
over ongeveer 20-30 j
ontstaat iets wat ogen
S
wordt een lichaam g
S
geluid voort kan breng
ontstaat een hoofd m
S
beelden kunnen gaan v
S
ontstaat iets met vinge
ontstaat een wezen
S
liefdevol, enz. kan zijn
S
ontstaat een wezen wa
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Wat een voorrecht om vrouw te zijn en dit te mogen ervaren. Wat een
geweldige belevenis moet het voor een vrouw zijn, om na 9 maanden van
zwangerschap, een warm levend wezen uit jouw lichaam te voelen gaan en
het vervolgens in je handen vast te kunnen houden en aan je borst te kunnen
leggen. Dit is toch onbegrijpelijk??!! Wat een Godswonder!! Hier kan geen
mensenverstand bij. Voor een man is dit alles niet te bevatten. Hij staat erbij
en kijkt erna. Beseft u nu dat de baarmoeder een heilige plaats is? Hier rest
ons niets anders dan stille aanbidding, lofprijzing en dankzegging aan de
Grote Ontwerper en Uitvoerder.
Deze heilige plaats moet en mag daarom alléén in alle reinheid en
zuiverheid betreden worden en nimmer door een vreemde. Alleen de
hogepriester, de echtgenoot, de tweelingziel mag door het maagdenvlies
heen en daarachter zijn zaad brengen. Want de tweelingziel-man is een deel
van de vrouw, zijn zaad past voor 100% bij de ei-cel zodat er zich een
regeneratie foetus kan ontwikkelen. Dit is een heilig proces wat alle mensen
verstand ver te boven gaat. Dit proces wordt bestuurd door een Hogere
macht, een Heilige Geest die ervoor zorgt dat, vanuit de samensmelting van
eicel en zaadcel, een bewust-vol regeneratie kind kan ontstaan zonder vlek
of rimpel, mits de gemeenschap geschied is in overeenstemming met de
natuurwetten en op het kosmisch juiste moment. Is dit niet het geval dan zal
er een onheilige geest (dus een demonische geest) zijn stempel op het kind
drukken wat zich zal openbaren in degeneratie zowel lichamelijk als
geestelijk, wat we vandaag de dag om ons heen zien. De wereld is vol
onheilige demonische geesten die bezit hebben genomen in de mens.
Daardoor zijn er zo weinig sterke, zuivere, bewust-volle mensen.
Wordt deze heilige plaats in de vrouw betreden door een vreemde en brengt
die vreemde zijn zaad in die heilige plaats, dan kan de Heilige Geest daar
niet langer in werken en zal zich genoodzaakt zien om Zich terug te
trekken, omdat de zaadcel en eicel niet voor 100% bij elkaar passen en er
dus geen regeneratie uit voort kan komen. Een zaadcel en eicel die niet voor
100% bij elkaar passen, daar kan de Heilige Geest niets mee, Hij kan daar
nimmer een regeneratie uit maken. Vervolgens zal er een onheilige geest in
het proces inwerken wat altijd een degeneratie wordt. Op deze wijze wordt
er een zonde begaan tegen de werking van de Heilige Geest waarvan de
gevolgen niet ongedaan gemaakt kunnen worden.
Wordt het heilige proces in de baarmoeder verstoord door het zinnelijke op
lust gebaseerde gedrag van de man, die meent tijdens de zwangerschap nog
gemeenschap te mogen hebben, dan wordt er tegen de natuurwetten in
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gehandeld. En dat is zonde. E
Heilige Geest die werkzaam
genoodzaakt ziet om zich te
geesten bezit kunnen nemen
later openbaren in het lichame
Vandaag de dag wordt de vro
malen betreden en verontrei
vreemde indringers. Hoe kan
voort komen?

De meeste mannen zijn altijd
De meeste mannen geven m
voorwerp en geven het-zich-o
weinig aandacht. Verdiepen
gebeurt, noch in het geboorte
Zij hebben er ook nog nooit e
gedachten-kracht invloed kun
kind. Hebben geen enkel benu
kind vormen. De meeste mann
geboorte onbewust. Deze p
onderdeel van de opvoeding
spreken, maar met hun hande
de vrouw even zwanger, en de
verder van geen invloed te zij
wat gesproken wordt en elke
en zijn zwangere vrouw, hee
de vrouw ineen krimpen, eve
haar gelukkig, evenzo het kind
Een negatieve gedachte word
kind. Ziet u hoe belangrijk
positief in het leven te staan?
De verhouding vader - ki
zwangerschap, ja zelfs al tijd
zaadcel. Het begin van deze v
vader en kind voor de rest van
de baarmoeder zou zitten en je
stem van de persoon die later
respect hebben voor die man.

219

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst.

bouwen met hun kind als het de leeftijd heeft dat het kan kruipen of praten,
maar dan is het te laat. Begrijpt u nu waarom er zo weinig kinderen zijn die
echt een goede band hebben met hun vader? Wat kunnen hiervan de
gevolgen zijn? Koude harten, ‘losse’ gezinnen, liefdeloosheid, egoïsme,
eenzaamheid, verharding, psychische stoornissen, ziekten enz.
Ook van belang is in wat voor soort licht en muziek de moeder zich bevindt
tijdens de zwangerschap. Zonlicht zal een heilzame werking hebben op het
kind evenzo natuurlijke geluiden. Daarom is het zéér van belang dat
zwangere vrouwen zich veel in de natuur (de ruimte van Liefde) begeven,
voor zuurstof, zonlicht, natuurlijke geluiden, rust en stilte, positieve
energieën, enz. Elke dag wandelen tussen de bomen en struiken, elke dag
contact (aanraking) met dieren, met planten, bloemen, bomen, wind, water,
aarde, hemellichamen e.d. Dit geeft rust in lichaam en geest, het maakt je
hoofd leeg van tijdelijke beslommeringen en vult je met verheven positieve
gedachten. Het brengt je op een hoger niveau en geeft je verbondenheid met
je innerlijke Zelf, met de ganse schepping, de ganse kosmos, dus met onze
Vader en Moeder, maar bovenal met het aanstaande kind. Het brengt je in
contact met al de vrouwelijke wezens die ooit dezelfde weg gegaan zijn die
jij nu gaat: de weg van de geboorte van een nieuw mensenkind.
Eeuwenlang, van generatie op generatie, hebben de vrouwen deze weg
bewandelt. Een heilige weg van een nieuwe schepping. Het geeft je ook
kracht om het kind te baren, de ‘geboorte-kracht’ die al het vrouwelijke in
de natuur geholpen heeft en nog helpt om het grote wonder van de
bevalling te doorstaan.
Wat ook vaak vergeten wordt door moeders is dat de baby onlosmakelijk
met hen verbonden is. Alles wat de moeder consumeert krijgt de baby ook
binnen, niet alleen fysiek maar ook in geestelijk opzicht. Het is dus tijdens
de zwangerschap erg belangrijk om bewust om te gaan met alles wat je,
zegt en tot je neemt, niet alleen qua voedsel, maar ook qua indrukken,
ervaringen, gesprekken en informatie. Denkt u eens in wat een kind moet
verwerken als de moeder een film zit te kijken, een spannend boek zit te
lezen, een negatief gesprek voert of een uitgaansgelegenheid bezoekt!
Denkt u eens in wat een kind mist als de moeder zich niet elke dag in de
natuur begeeft!
Op deze plek van Liefde zou de zwangere vrouw negen maanden moeten
wonen, waar niets is wat haar afleidt van blijdschap en prettige ervaringen.
Waar de vrouw, die in haar schoot een levend, schitterend schepsel draagt,
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alleen maar omringd wordt
creaties. Waar ze kan leven,
Waar ze zich kan voeden met
Dit zijn dan geen vreemde v
vreemde verre landen, nee h
vrouw samen met liefde geza
Alle sterren en planeten moet
schenken. De Kosmos wordt
schepsel van hun beider liefd
enorme psychologische onders
Denkt u eens in wat een vreu
periode van ontwikkeling in d
geluiden en indrukken op deed
te mogen slaan in een nieuwe
aan een steeltje, van vliegend
spelende, zacht aanvoelende,
dieren en mensen, van helder
van tongstrelende natuurlijke v
verschillende soorten bladeren
enz. Altijd zal dit kleine mens
vol liefde en respect behande
een veel volmaakter mechani
speelgoed? Doordat een kind z
vervolmaakt het zichzelf ook
voorwerpen leert kennen, blij
dat elk grassprietje en elk ins
hele universum. Daarom zou
wezen van de schepping te d
zien, en zich bewust te maken
voorwerpen hebben deze v
schikken bijgevolg de priorite
niet op de juiste wijze.

En................. wat een tekortko
zijn als het de ogen opent in
ruikende en verlichtte slaapk
gewassen wordt, gelijk word
gelijk in een weegschaal gele

221

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst.

hoofd krijgt, waar geen dieren of insecten zijn, geen geurige en kleurige
planten en bloemen enz. enz.
En dan is daar het grote moment! Wanneer het kind de ogen voor het eerst
opent in zulk een ruimte van Liefde, dan denkt het kind: “Wow, wat mooi,
ongelooflijk wat een kleuren en geuren, wat een diversiteit van leven, wat
een schitterende hemel, wat heerlijk dat ik mag leven te midden van zoveel
moois waar ik me verbonden mee voel! Wat ben ik blij dat ik mag leven!”
Dus de eerste gedachte van dit kind, zijn dankbare, positieve gedachten.
En.... wat zal een kind denken wanneer het in een slaapkamer of ziekenhuis
geboren wordt? Wanneer het in een ziekenhuis gelijk geconfronteerd wordt
met de gejaagdheid van de mensen? Wanneer het opgroeit temidden van
huizen, straten, winkels, bedrijfspanden e.d.? “Wat een saaie omgeving. Ik
zie alléén maar m’n moeder en vader waar ik me verbonden mee weet,
verder niets. Het is zo kil en koud, zo onnatuurlijk.”
Wat kunnen ouders aan een kind geven wanneer het tussen koude stenen
muren geboren wordt in onzuivere lucht, kunstmatig licht en te midden van
onnatuurlijke geluiden en meubels? Wat kunnen ouders aan een kind geven
wanneer het opgroeit in een dorp of stad, zonder tuin of dieren, zonder
bomen, bloemen en planten? Laten de vaders er zich bewust van zijn dat zij
eerst de wereld en hun leefomgeving moeten verbeteren voordat zij
kinderen op deze Aarde zetten. We kunnen toch niet nog langer
doorgaan op de huidige manier? De Aarde stevent nu vastbesloten af op
een stinkende beerput toestand. De Aarde snelt nu naar de totale
vernietiging, dat gunt u uw kinderen toch niet? We moeten ons leven ten
goede wijzigen, en dat moeten we zelf doen. Vooral de vaders moeten dit
doen, zij hebben de lichamelijke kracht om de grond te bebouwen. Want de
politiek noch de religies, noch enig andere instelling doen dit.
Inderdaad is het de mens gezet en is het een natuurlijke gang van zaken om
zich voort te planten, maar men vergeet eerst een goede wereld te maken
waarin het nageslacht gelukkig kan leven. Men vergeet eerst een plek van
Liefde te creëren waar de kinderen opgroeien en onderwezen kunnen
worden door de beide ouders. Hoe kunt u met een rustig geweten
kinderen verwekken terwijl u weet dat de huisvesting voor dat kind
onnatuurlijk is en de levensomstandigheden slecht zijn en alleen maar
slechter zullen worden?
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Tegenwoordig zijn er nog m
hebben of creëren voor hun
gevolgen? Dat de mensheid
vervreemd van haar Schepp
natuurwetten, vervreemd van
mens eenzaam en als een vree
wereld van illusie en het gelu
Dit zoeken veroorzaakt onru
gevolg heeft dat de mens ge
ongelukken. Waar kan deze
eenzaamheid. Daar leert hij
natuurwetten, naar zijn innerl
leven.
Degene die een plek van Lie
toch hebben ze alles. Ze heb
betreft, maar ze hebben alle
natuurlijke, levende zaken bet
innerlijke rijkdom van Li
voldoening. Ze hebben een de
des Levens! Deze zaken zijn m
koop, de natuur biedt ze ons g

De beste plek voor de bevalli
van Liefde. Buiten, temidde
bloemen, dieren, insecten,
zonlicht en frisse lucht, z
moeder als het kind is dit bete
een houten stal kunnen gesch
geval zou zijn geweest. Zou h
stal voor ons tot een beeld zij
behoort plaats te vinden te m
geboren te worden dan in ee
houten stal geeft warmte, stra
geeft rust en de dieren geven
in een stalletje met dieren ko
gaan liggen. Dit zegt al genoeg
De bevalling zou kunnen gesc
bladeren. Eventueel zou de be
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geschieden. De meest natuurlijke houding voor de bevalling is de hurk
houding.
Bij de geboorte is het van belang dat de moeder zelf of de vader het kind in
de handen opvangt en op het moederlichaam legt. Want de vader of moeder
zullen het kind anders vasthouden, als dat een vreemde dit zal doen. De
vader of moeder zullen het kind met meer liefde en gevoel vastpakken. Dus
geen vreemde handen aan het kinderlijfje, tevens is het aan te raden om de
eerste weken geen vreemde handen aan het kinderlijfje toe te laten.
Na de geboorte het kind direct op moeders lijf leggen zonder de navelstreng
door te knippen. Op deze manier houdt het kind contact met het lichaam
waar ze uit komt en kan ze de hartslag en warmte van het moederlichaam
voelen. Onderzoeken hebben aangetoond dat baby’s een veel betere start
maken wanneer ze in hun eerste uur huid op huid contact hebben met hun
moeder. (zelf ben ik van mening dat dit uur veel langer moet zijn).
Belangrijk is ook om de navelstreng met placenta net zo lang, 3 - 10 dagen,
te laten zitten tot die ophoudt met kloppen, uitdroogt en vanzelf loslaat. Het
is namelijk zo dat er in de buik een verbinding is tussen de baby en de
placenta d.m.v. de navelstreng. Baby en placenta horen bij elkaar. Ooit
bestonden zij samen uit één cel. Voortdurend vindt er een uitwisseling
plaats van bloed die ook nog doorgaat als de baby is geboren en de
navelstreng nog aan het kloppen is. 70% van de hoeveelheid bloed zit bij de
geboorte in het kindje zelf, en de overige 30% zit in de placenta met de
navelstreng.
Dit bloed is niet alleen rijk aan zuurstof, maar het bevat ook nog stamcellen
en ijzer.
Wanneer de navelstreng direct na de geboorte wordt doorgeknipt, dan loopt
het kindje een groot percentage van de hoeveelheid bloed met essentiële
stoffen mis. De schade die een kind oploopt ten gevolge van het te snel
doorknippen van de navelstreng wordt vaak onderschat. Voor de
gezondheid van het kindje is het dus van groot belang dat de navelstreng na
de geboorte van kind en placenta uitklopt, zodat het lichaampje al haar
waardevolle bloed en andere stoffen meekrijgt. De placenta kan in een doek
gewikkeld worden en naast de moeder neergelegd worden. Het gevolg
hiervan zal een mooie ronde navel geven bij het kind. De geur van de
placenta wordt wel omschreven als de geur van ‘aarde’. Deze manier van
geboorte noemt men ook wel de Lotusgeboorte.
In sommige landen (o.a. China) is het gebruikelijk dat de moeder de
placenta zelf opeet. In Amerika is ook een groeiende groep jonge vrouwen
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die dit doen. Daar kan zelfs d
vrouwen doen dit omdat er i
eiwitten, ijzer en zink zouden
depressie te voorkomen en de
wel toepasselijk dat het Nede
M.a.w. een koek voor de moe
het vrouwelijk dier de placenta
zelfs zijn er recepten voor het
Het kind en de moeder kunne
hooi. Vooral het kind niet gel
Zeker niet de eerste 24-48uur.
schoon en droog maken met
gelijk de bloedsomloop. In de
de geboorte met zout werden
helpen met schoonlikken.
Dus een bevalling net zoals h
mens nog dicht bij de natuur le

De meeste, zo niet alle kind
hetzij thuis of in een ziekenhu
dag als eerste te zien: het plaf
lamp, de rand van de wieg, he
kunstmatige eigenschappen
technocratische ontwikkeling
als eerste ruikt, is een geu
shampoo’s, ‘luchtverfrissers’,
voorwerpen die het kind vaak
een ‘vreemde’ met plasti
onnatuurlijke handdoeken en
drinken krijgen, zal voor de
onnatuurlijk proeven en voor
zal de moedermelk ongezond
op deze wijze van alle kante
heel snel van allerlei ramme
ouders meebrengen, alsof he
moeten verwelkomen in de
tussen door nog wel de stem
zijnde.
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En dan zal het kind denken van deze nieuwe wereld: “Wat vreemde dingen
gebeuren hier, wat een vreemde omgeving, maar...... het zal wel zo horen te
zijn.”
Bij de geboorte en het ouder worden krijgt het kind het ene na het andere
voorwerp uit de kunstmatige wereld aangereikt, nieuwe speeltjes, nieuwe
kleertjes en vooral niet te vergeten: een spaarvarken, zodat het al gauw de
‘waarde’ van geld leert kennen. Vandaag de dag heeft de onnatuurlijk
levende mens het nodig om speelgoed aan een kind te geven, om zodoende
zichzelf het gevoel te geven dat jij goed en zorgzaam bent. Daarbij wordt
ook nog gedaan door de ouders en omstanders dat ieder nieuw voorwerp
een zegening is: belangrijke zaken in de wereld waarin het kind nu beland
is. Het kind zal vervolgens lange tijd met die voorwerpen spelen en
proberen de zin en waarde ervan met het onderbewustzijn vast te stellen,
maar al gauw zal het kind constateren dat het nutteloze, zielloze, koude en
waardeloze voorwerpen zijn waar geen leven in zit en dus al gauw gaan
vervelen. Al deze kunstmatige voorwerpen leiden het kind af van de
waarheid der natuur.
Het kind wordt vrij kort na de geboorte gewassen en steeds in allerlei
doeken en/of kleren gewikkeld die niet naar de geur van de moeder ruiken
maar vreemd en onnatuurlijk ruiken. Het kindje wordt vervolgens in een
bedje gelegd met een onnatuurlijk op chemische basis geproduceerde
matras. Dit voelt voor een kind niet natuurlijk aan en het zal proberen zich
er van te ontdoen, maar... tevergeefs. De enige manier om te protesteren is
door te huilen. En huilen zal het. Huilen als smeekbede om hulp en als
uiting van protest. Vanaf dit moment veranderd deze kleine engel in een
bedelaar, een slaaf, iemand die om liefdadigheid moet vragen.
Het is voor een kind zéér belangrijk wat het als eerste te zien, te horen, te
voelen, te proeven en te ruiken krijgt als het geboren wordt en de ogen open
slaat in de nieuwe wereld. De eerste blikken van de nieuwe omgeving
zullen grote en blijvende indrukken achter laten. De omgeving waar het
kind ter wereld komt, dat zal het als normaal beschouwen. Krijgt het kind
als eerste een natuurlijke omgeving te zien, te horen, te ruiken, te proeven
en te voelen zoals: de hemel, de bloemen, dieren, bomen, moeder en vader,
zonlicht, wind, zand, moedermelk, adem van de moeder, vogelgezang,
dierenvacht e.d., dan zal het die zaken beschouwen als normaal en
vertrouwd en er zich altijd in thuis voelen voor de rest van het leven. Deze
indrukken zullen het kind vormen en bijblijven heel het verdere leven door.
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Vele baby’s krijgen pas na en
te zien, te horen, te voelen, te p

Gewoonlijk wordt de geboo
moment dat de baby de baar
buik van de moeder. Dan best
het dus nauwkeuriger en logi
van zaadcel en eicel als geboo
de samenkomst van de cellen,
die samen hun gedachten had
één doel: het scheppen van
geschapen hebben en niet van
toen het kind al ‘geboren’ en i
Is dit echt zo belangrijk? Jaze
moment waarop het kind de b
dan volgt daaruit dat de mat
versmelting van gedachten va
kind op de eerste plaats zette
eerste geval zal dit in het dag
de overhand heeft, in het tw
materie boven de geest stellen
verkiezen boven een geordend
alsdan de eigen wil, in plaats v

Zowel voor de moeder als h
gevoed wordt vanuit de moede
afgestemd op de behoefte
immuunsysteem veel beter d
niet alleen het lichaam van
enorme hoeveelheid informat
bevat zijn eigen soort infor
energie. Moedermelk is een
negatieve indrukken en dus on
de moeder. Gevoelens ver
geconcentreerde informatie. D
de smaak van de melk verande
Tijdens het geven van borstvo
laten afleiden door willekeuri
aan het kind te schenken. Wan
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van de moeder over naar het kind. Indien de vader of omstanders aanwezig
zijn tijdens het voeden behoren deze met positieve gedachten de moeder en
het kind te omringen. Negatieve gedachten of woorden hebben een o.a.
nadelige invloed op de structuren van de melk. (Lees de boeken van Masaru
Emoto over de invloed van woorden en gedachten op waterstructuren)
Het is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat baby’s zich in de buik niet
alleen bewust zijn van licht, geluid en de smaak van vruchtwater, maar ook
van de gevoelens van hun moeder. Een foetus ervaart de emoties van zijn
moeder doordat ze via de navelstreng als chemische stoffen worden
doorgegeven. Al in de baarmoeder zijn baby’s bewuste, bezielde wezens,
die oppikken wat zich om hen heen afspeelt. Daarom is het ook van groot
belang hoe of de vader (en eventuele andere kinderen) zich gedraagt als hij
in de omgeving is van zijn zwangere vrouw. Want in de baarmoeder doet
het kind al indrukken op van de vader. Elk soort gevoelens die een man uit
in het bijzijn van zijn vrouw, hebben invloed op het kind. De balans in
gevoelens is daarom heel belangrijk want het is de balans die getuigt van de
evenwichtigheid van de mens. Tegelijkertijd brengen de gevoelens steeds
nieuwe stromen informatie voort. Geen enkele arts of psycholoog zal
vandaag de dag nog ontkennen dat externe psychische factoren van invloed
zijn op de ontwikkeling van het kind in de buik van de moeder.
Om de hedendaagse zwangerschappen
hangt een grote angst- en regeltjes-cultuur
heen. Alles lijkt gericht te zijn op medische
zekerheid. Al de medische controle en het
willen hebben van bepaalde zekerheden,
komt voort uit angst. Want stel dat er iets
met mijn kindje mis is. Of stel dat mijn
kindje niet groeit volgens de statistieken.
Of stel.....
Het is in Nederland een
standaard gebruik om met twaalf en met
twintig weken een echo te laten doen. Waarom een echo? Alweer vanuit
angst, want stel dat...... En wat voor invloed hebben de hoge geluidsgolven
die het kind tijdens de echo te verduren krijgt? Er zijn duidelijke
aanwijzingen dat o.a. het zenuwstelsel van de baby beschadigd kan worden
en het groeivertraging op kan leveren. Een ziekenhuis is één van de meest
gedigitaliseerde plekken die er bestaan en ze zijn in het algemeen vergeven
van de zendmasten waardoor ziekenhuizen een bron zijn van veel straling.
Het is dus schrijnend dat de mensen die het meest kwetsbaar zijn
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(chronische zieken, ouderen
van de bedden vullen. Zoud
gevolgen kunnen hebben op
eens in wat het kind te verdure
Indien de verwekking van
natuurwetten is geschied tus
moment, dan hoeft u niet te
misgeboorte. Want een geboo
regeneratie tot gevolg.
Vrouwen worden bang gema
pijnlijk is. En men wordt aang
omdat men daar alles bij de
angst). Dit levert alleen maar
rustig en zonder stress een k
computers, piepende geluid
bevalling in het ziekenhuis g
gespannen houding die funest
bent, hoe meer pijn je krijgt,
Dit wordt de angst - spanning
angst uit het verleden, sch
vrouwen verkrampen en pijn e
bent dan komt je lichaam
adrenaline aanmaakt. Alle zuu
lichaamsdelen die je nodig
bevallende vrouw worden hie
deel van het lichaam dat het
met de baby. Door een g
baarmoederspieren elkaar teg
bevalling minder gemakkelij
aanmaak van de belangrijk
hormonen die zorgen voor het
zorgen voor vreedzame en
werken.
In eerste instantie gaat het ero
loslaat. Verder is het belangri
zodat je lichaam gemakkelijk
je innerlijke stem. Verstori
oncomfortabele omgeving, tijd
gevoel geobserveerd te word
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van het bevalproces en kunnen zorgen voor complicaties en medisch
ingrijpen.
Het is nu eenmaal een feit dat de natuur ervoor zorgt dat aanstaande
moeders de bevalling in stress omstandigheden uitstellen tot een veiliger
moment. Zo werkt dat ook in het dierenrijk. Een dier wacht tot de kust
veilig is voordat ze haar jong ter wereld brengt. Tegenwoordig hebben we
allerlei middelen om deze werking van de natuur te omzeilen en de
bevalling op te wekken en de weeën te stimuleren d.m.v. synthetische
oxytocine e.d. waardoor de moeder vol stress, het kind ter wereld brengt en
wat niet de liefdevolle gevoelens met zich mee brengt.
Wat haast niemand zich realiseert is dat bevallen in wezen een seksuele
daad is. Het heeft dezelfde geur en hetzelfde hormoon oxytocine, het
bindings- en orgasmehormoon, speelt een rol. Die hormonen ‘stromen’ veel
gemakkelijker in de intimiteit van de prive plek waar dat kind ook verwekt
is, dan in een ziekenhuis. Een bevalling kan dus pijnloos geschieden.
Kindercrèche en kinderopvang zijn een onnatuurlijke instelling, omdat het
kind opgroeit zonder een band te krijgen met z’n ouders. Kleine baby’s
(ook reformatorische) worden ‘s morgens vroeg al ‘gedumpt’ bij een
opvang, want moeder moet zo nodig ook geld verdienen. Maar het is alles
tegen God’s wil en al Zijn (natuur)wetten. Want het is van groot belang dat
het kind zijn eerste lessen ontvangt van zijn/haar moeder. Gedurende de
periode van de grootste ontvankelijkheid en de snelste ontwikkeling ligt de
opvoeding grotendeels in haar handen. Daarom is het van groot belang dat
de moeder een goede band weet op te bouwen met haar kind. Een goede
band met uw kind kunt u o.a. op de volgende manieren opbouwen: door
veel met uw kind te knuffelen, door de eerste paar jaar zelf het kind op
schoot eten en drinken te geven en door samen met het kind in bed te
slapen. Knuffelen is zeer goed. Ruiken, vasthouden, voeden... het zijn
ervaringen die diep in de ziel doordringen. Je zou de hele dag wel op de
bank willen liggen met je lieve baby om zo te genieten van het
knuffelhormoon oxytocine. Dit hormoon beïnvloed op een positieve manier
de hersenen van de baby en van de ouders. Door het voeden van uw kind op
schoot ontstaat er een soort oer-wij gevoel tussen moeder en kind.
Samen met uw kind slapen is zeer bevorderlijk voor de onderlinge band.
Het lijkt misschien alsof er niet veel gebeurt in de periode dat een kind
slaapt. Het lijkt misschien alsof het lijfje gewoon elke dag rusttijd nodig
heeft, tijd waarin er geen activiteit is. Dit is een misvatting. Tijdens de slaap
vinden er allerlei lichamelijke en neurologische processen plaats, zoals de
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ontwikkeling van verbindenig
stimulans uit van het licham
moeder, vader en kind. Onde
van elkaars nachtelijke nabijh
elkaar communiceren via aanr
baby’s die eraan gewend z
verhoogde en verrijkte gev
aanraking. Vanaf de geboorte
je daar”? En steeds weer antw
in zijn eentje slaapt, in een wi
moeder of vader, loopt d
levensbelang is. Het bij elka
weten slaapt, in de natuur, e
reden nu bescherming, warm
mensen en zoogdieren slapen
Daarom is het tegen-natuurlij
kind in een aparte slaapkame
geadviseerd om niet samen
slapen. Ouders wordt geadvis
geven. Tegenwoordig heerst d
op zichzelf moet kunnen zijn,
is een misvatting. Laat een kin
Het volgende onderzoek is
medicijn van dr. David Serva
fysiologie van zoogdieren
betrekkingen achteruitgaan. H
aan het bestuderen toen hi
moederratten haar kooi ‘s na
zichzelf overgelaten waren, ha
als normaal. Hofer vermoedd
warmte. Hij wikkelde een klei
dat midden tussen de onbeha
proeven te doen kon Hofer
verband stond met de regulere
maar ook meer dan vijftien
slaap- en waakperiode, de bl
activiteit van cellen van het im
het organisme tegen alle infec
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verbazingwekkende resultaat: de voornaamste bron voor de biologische
regulering van deze babyratten was... de liefde van hun moeder.
Van wat voor opvoeding kan er sprake zijn als de ouders aan de zijlijn staan
toe te kijken? Eerst vertrouwen ze de geboorte van de kinderen toe aan
vreemden in veelal onbekende en onnatuurlijke gebouwen. Dan worden de
kinderen ‘s nachts in een aparte slaapkamer gelegd speciaal ingericht voor
het kind. Dan verwordt het kind binnen drie dagen van mens naar een
product, van een vrij mens tot een slaaf, wat een nummer opgedrukt krijgt,
een zogenaamde burgerservice nummer. Hierdoor wordt het kind
levenslang berooft van vrijheid en levenslang gebonden aan een systeem,
een Babylonische machts-systeem. En het is nota bene nog wel jouw eigen
ouder die jou ongevraagd aan dit systeem weggeeft. Maar voordat een kind
de leeftijd heeft om dit te beseffen, is het te laat.
Dan is het voor ouders heel normaal geworden om de opvoeding van hun
kinderen aan iemand anders toe te vertrouwen, wederom aan vreemden. Het
maakt niet uit aan wie, aan een school of een
andere instelling. Ze geven hun kinderen uit
handen, meestal zonder te weten wat voor
wereldbeeld de kinderen opgedrongen
krijgen, op wat voor levenslot de ene of de
andere leer ze voorbereidt. Op de scholen
worden de kinderen met hun bewustzijn
dwangmatig geduwd in de illusionaire
wereld. Ze worden overgegeven aan de
klauwen van iets of iemand, aan stelsels.... maar niet aan God, niet aan de
vrijheid, niet aan de natuur! De leerboeken staan vol leugens, dus kinderen
ontwikkelen zich in een atmosfeer van leugens, twijfel, en daaruit
voortvloeiend: angst. Kinderen leren denken in systemen....al het creatieve
dat wordt onderdrukt. Wie zijn kinderen overgeeft aan het onbekende, raakt
ze kwijt. Daarom worden moeders vaak door hun eigen kinderen vroeg of
laat vergeten, want die kinderen zijn door hun eigen moeders bij iemand
anders in de leer gedaan. Hoe heeft het toch ooit zover kunnen komen dat
ouders de opvoeding en onderwijzing van hun kinderen hebben weggeven?
Veel ouders hebben het gevoel dat het niet mogelijk is om aan deze
bedroevende misstanden een eind te maken. Maar dat is niet waar! Alle
ouders kunnen het doen! Als ze maar willen! Vele praktijk gevallen zijn
bekend van ouders die wel zelf hun verantwoordelijkheid nemen en hun
kinderen zelf onderwijzen.
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Een van de belangrijkste elem
plek van Liefde. Vanuit de
kinderen onderwijzen is de
Ontbreekt dit element in de
voor een goede opvoeding,
natuur, door de beide oude
bomen, hemellichamen enz.
echtgenoot en kinderen de ple
het te aanschouwen en zodoe
leren? Welke liefhebbende m
met haar kinderen en man en i
Ondertussen gaat de mensh
verwekken, de religies promo
men om betere levensomstand
voor de navolgende geslachte
over de leefomstandigheden e
niet hardop zeggen, maar diep
duren.”
De mensheid is nu al millenni
van de individuele mens, ma
inrichtingen, klinieken, ge
kindermisbruik, geweld, moor
Elke vader en moeder zou m
hoe zij regeneratie kinderen k
gelukkig en rechtvaardig g
omgeving, in een omgeving va

Bevindt de menselijke besch
degenereert de menselijke sa
van vooruitgang op velerlei g
vele soorten scholen en medis
zijn een hele vooruitgang v
tenminste dat menen wij. Ma
door al die ‘vooruitgang’ ge
vooruitgang maar een illusie?
simpel, maar voor de me
onbeantwoord.
Welke gedachten hebben de
Welke gedachten besteden ze
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Liefde hebben de ouders gecreëerd voor hun schepping? Wat voor leven
voorzien ze voor hun kind? Is er de wil en de kennis om het kind op te
voeden tot een gelukkig en wijs mens? Dan zult u het eerst zelf moeten
worden!
De mensheid is begonnen hier op aarde in de Hof van Eden te leven, het is
door de eeuwen heen geworden tot wat het nu is, we zullen nu moeten
werken om weer terug te keren tot die Paradijselijke toestand.
Maar weet wel dat de eerste stap op weg naar een paradijselijke
toestand aanvangt met het voortbrengen van betere kinderen, van
regeneratie kinderen. De jeugd is voor de toekomst en de toekomst is voor
de jeugd. Begrippen aangaande huwelijk en geslachtsleven moeten we op
een hoger niveau brengen. Het denken, de gevoelens en al onze
handelingen dienen over de ganse linie te veranderen om recht op een
harmonisch en gelukkig bestaan te verkrijgen. Als we onze kinderen precies
datgene laten leren dat onze oma en opa ook al geleerd hebben, komen we
geen steek verder.
Zo wij ooit hopen te leven onder betere omstandigheden, dan moeten wij
hieraan werken met betere daden, waarvan betere gevolgen verwacht
mogen worden. Betere toestanden komen niet vanzelf tot stand. Zelfs in de
natuur komt niets ‘vanzelf’ tot stand. Daar moet aan bepaalde voorwaarden
van warmte en vochtigheid zijn voldaan, wil een zaadje kunnen ontkiemen
en kunnen groeien. Betere toestanden creëren moet ook onder bepaalde
voorwaarden geschieden. Deze voorwaarden zijn de natuurwetten. (zie:
http://www.pentahof.nl/Brochures/636-De%20natuurwetten.pdf )
De natuurwetten beogen het geluk en de harmonie voor de ganse schepping.
Het is bepaald naïef te menen, dat het Godsrijk op een goede dag kant en
klaar uit de hemel op aarde zal nederdalen. Het moet door de mensen zelf
worden voorbereid, waarbij de natuurwetten in acht genomen dienen te
worden. Wij moeten nu al daaraan werken en daarmee aantonen dat we
bereid zijn om het oude onnatuurlijke leven los te laten en iets nieuws
willen.
Wij leven in een bezeten wereld. De mensheid is over het algemeen bezeten
van geld, brood en spelen, dierlijke driften, enz., maar... niet van God, niet
van de natuurwetten. De jeugd wordt beïnvloed door de media, door
computers en mobiele telefoons. De mensheid is volledig losgeslagen van
haar Wortels. Wortels die verankerd lagen in de natuur en de natuurwetten.
Gevolg: chaos en losbandigheid! Wie heeft er nog lust om in Gods wegen
te wandelen? Wie heeft er nog lust om terug te keren tot de natuurwetten en
daarmee in overeenstemming te leven?
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Hoe lang kunnen we nog door
dwalingen onzer wegen terug
Sodom en Gomorra en andere
te keren, dan zal de natuur zic
de misbruik die wij gemaakt h
oorzaak en gevolg. Maar dez
dodelijk zijn voor de mens di
die weigert terug te keren tot
totstandkoming van een nieu
van Liefde te creëren voor zijn
Wilt u meewerken aan een pa
bij jezelf. Een beter mensenge

Wat is uw doel in het leven? W
mooi huis, luxe goederen, vak
belangrijk om een plek van L
hele mensheid streeft als een
om een betere wereld en beter
de toekomst?
In welke omgeving zou u het v
openen? Wat zou u het eerst w

Bronnen:
Anna
- Vrije geboorte
- Anastasia reeks.
Vlad
- Slapen met je Baby
J. M
- Uw brein als medicijn dr. D
- De eigen intuïtie.

Gesprek in de baarmoeder tuss
“Natuurlijk. Er moet iets ge
daarom hier, om ons daarop vo
“Het is niet waar, er is geen le
er dan uitzien?”
“Dat weet ik niet, maar er zal
zouden we op onze benen gaan
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“Het is onzin! Lopen is onmogelijk en met de mond eten is helemaal
belachelijk. We eten toch via onze navelstreng!! Ik zal je nog sterker
vertellen: We kunnen het leven na de bevalling wel helemaal uitsluiten
want onze navelstreng is tóch veel te kort!”
“Maar..., maar, er zal vast iets zijn. alleen zal alles er waarschijnlijk anders
zijn dan we hier gewend zijn.”
“Er is daar nog nooit iemand van teruggekomen. Met de bevalling komt aan
het leven gewoon een eind. Trouwens, het leven is niets anders dan een
eeuwige verdrukking in het donker.”
“Ik weet niet precies hoe het zal zijn, als we geboren worden, maar we
zullen vast onze moeder zien en ze zal voor ons zorgen.”
“Moeder? Je gelooft in ‘de moeder’? En waar denk jij dan dat zij is?”
“Nou, overal om ons heen. We zijn in haar en we leven dankzij haar.
Zonder haar zouden we er niet eens zijn.”
“Ik geloof er niks van! Ik heb geen moeder gezien, dus zij bestaat niet.”
“Maar soms wanneer we stil zijn, dan horen we hoe ze zingt en we voelen
hoe ze de wereld om ons heen aait. Weet je, ik geloof vast en zeker dat het
echte leven nog komen moet!”
(auteur onbekend)

Een verwekking en geboorte in de natuur,
brengt een goede basis voor levenslange duur.
De natuur is de beste school voor het kind,
het leert er wetten die men nergens anders vindt.
Deze wetten zijn er ten bate van de mens,
mits die maar niet leeft naar eigen wens.
Wat een vreugde voor het kind,
wanneer haar schepping en geboorte in de natuur plaats vindt.
De ganse schepping juicht van plezier,
omdat het nieuwe leven weer zorgt voor vertier.
In de plek van Liefde zelfvoorzienend leven,
daarvoor heeft God ons deze aarde gegeven.
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16. Positief - Negatief.

Wij mensen hebben gevoelens
samen met een positief of neg
leuke dingen en ervaringen; h
of zelfs geweldig, fantastisch
leuke dingen of ervaringen z
akelig, wat een drama, ik wo
ergens bang voor bent of erge
of zelfs depressief en dat je
bekende, negatieve gevoelen
wantrouwen, achterdocht, sc
maken en faalangst. Deze neg
is het verkeerd gerichte ego w
Gevoelens beïnvloeden ook he
wilskracht. Zo gauw je aan ie
beeld een positief of negatief
(spruitjes of erwten) of drinke
je op vakantie geweest bent
Ierland), een boek dat men ge
enz. Alles waar je aan denkt, r
partner, of de kinderen, maa
maakt het positieve gevoelens
Bij iets doen is er een groot ve
je wat moet doen in opdracht
iets leuk vindt om te doen,
nauwelijks inspanning om het
Het lijkt dan of je over meer e
minder gauw moe wordt. D
lijken sneller te gaan, een avo
vervelende dingen de tijd nie
bushalte, lift, dokter of tanda
zoveel energie vrij dat men s
komt duidelijk naar voren in
samen met bewegen, zoals
motivatie. Gevoel is de kracht
het gehele lichaam in grote op
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in de sportwereld bij een overwinning, als men ergens voor slaagt of als
men samengevoegd wordt met de tweelingziel. Een mooi voorbeeld is het
verhaal van de vader en de verloren zoon in de Bijbel. De vader is dolblij
als zijn zoon weer thuis komt, vliegt hem om de hals en maakt een
feestmaaltijd.
Onze gevoelens hangen nauw samen met een bepaald deel van onze
hersenen, dat zich aan de onderkant van de hersenen bevindt. Men noemt
dit het limbisch systeem. Het limbisch systeem is een groep van structuren
in de hersenen die betrokken zijn bij emotie, motivatie, genot en emotioneel
geheugen. Men noemt het limbisch systeem ook wel de “emotionele
hersenen”, aangezien deze hersenen
verantwoordelijk zijn voor al onze gevoelens en
de lichamelijke uitingen daarvan. Het is de
regelkamer voor leren en vergeten, ontzetting,
woede en extase, voor zweten en sidderen, voor
rood worden en verbleken, lachen en huilen, lust
en frustratie, honger en dorst, haat en ons
seksueel gedrag. Zonder emoties heeft het leven
geen zin. Het zijn juist de volgende zaken die
kleur geven aan ons leven; liefde, schoonheid,
rechtvaardigheid, waarheid, warmte, waardigheid
en eer. Deze gevoelens, en de emoties die ermee
samenhangen, zijn als kompasnaalden die ons bij
elke stap de beste weg wijzen. Ze wijzen ons de
weg naar meer liefde, meer schoonheid, meer rechtvaardigheid, en ons te
verwijderen van hun tegengesteldheden.
Positieve gevoelens komen vanuit ons hart, negatieve gevoelens komen
vanuit ons ego dat zich ergert aan deze of gene. Positieve gevoelens hebben
een positieve invloed op ons lichaam, negatieve gevoelens een negatieve
invloed. Negatieve gevoelens of gedachtes zorgen voor spanning, angst en
stress. Positieve gevoelens daarentegen zorgen voor ontspanning,
vertrouwen en rust. Positieve gevoelens of gedachtes hebben ook invloed
op het afweersysteem; als men leuke dingen doet of over leuke dingen
praat, blijkt dat er meer rode en witte bloedlichaampjes in het bloed komen.
Rode bloedlichaampjes zijn belangrijk voor het transport van zuurstof van
de longen naar alle triljoenen cellen van de organen, zoals het hart, de
spieren, de hersenen, maag en darmen en de huid. De witte
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bloedlichaampjes kan men ve
virussen, bacteriën en andere o
opsporen, aanvallen en vern
bloedlichaampjes in één kubie
witte bloedlichaampjes in ons
dingen, zoals een tentamen
bepaalde persoon die jou on
aantal rode bloedlichaampjes
longen opgenomen wordt en n
gebracht wordt. Je bent dan ni
het aantal witte bloedlichaam
effectief aangevallen en vernie
Witte bloedlichaampjes worde
met het gevolg dat men mind
binnen krijgt. In het boek: “
David Servan-Schreiber dat tw
de slijmvliezen in de mond e
speeksel waarin afweerstoffe
virussen in het voedsel te dod
afscheiding van afweerstoffen
verwoestend zijn voor het gan

Positief denken kun je leren, d
je hart. Het is belangrijk om n
zaken. Leer van je fouten en p
Het is een belangrijke leven
leuke dingen te denken, bep
minder negatief te reageren
denken is de vaardigheid om
kunnen gaan. Het is het verm
noodzakelijk is en in minder
mensen reageren altijd vanuit
ze bijvoorbeeld een boek gele
opnoemen maar weinig of gee
bekritiseren maar hoe het dan
keuren het boek vervolgens
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staan waarvan ze iets zouden kunnen leren; dat gaat aan hen voorbij, daar
praten ze niet over. Dit werkt afbrekend, vooral voor hen zelf. Laten we
leren een boek, vanuit ons hart, positief te benaderen ook al zijn er vele
negatieve dingen op te noemen. Laten we leren op te houden aan je van
alles en nog wat te ergeren of snel over iets te beginnen te mopperen, zoals
je werk, de rommel die een kind maakt, de maatschappij, de buitenlanders,
de belasting, het voedsel, het geldsysteem, de verzekeringen, de overheid,
het gedrag van je naaste, enz. waardoor iets nog erger wordt dan het al is.
Er zijn nu eenmaal dingen die minder leuk en aangenaam zijn of gedaan
moeten worden. Er zijn nu eenmaal mensen die je minder liggen. Wij
mensen ergeren ons wat af. Veelal zijn dit ergernissen met betrekking tot
het gedrag van onze medemens. Laat die mensen ook gewoon mens zijn.
Het heeft geen zin daar eindeloos negatief over te doen of om te proberen
die mensen te veranderen of om te proberen die mensen uit de weg te
ruimen. Er is iemand van wie we menen iets te vrezen te hebben, iemand die
ons eigenlijk in de weg staat. Als we dit nu zo zien, wat komt er dan in ons
op? U zult dat wel weten. U zult wel weten wat
er in ons opkomt wanneer we menen dat ons
gevaar te duchten is van een of andere van onze
naaste. Nu ja, ik zal het maar eenvoudig en plat
zeggen: “was hij maar weg, was hij maar
dood.” Doodslagers, doodslagers, gemene
doodslagers zijn we. We moeten leren de ander
te laten staan zoals hij daar staat. Een
voorwaarde van liefhebben is: geheel jezelf te kunnen zijn (JP Paauwe).
Dit betekent dus dat je een ander ook geheel zichzelf laat zijn. Je kunt een
ander nooit vanuit liefde dwingen om zich naar jouw wil te gedragen. Je
kunt je man of vrouw nooit dwingen zich naar jou zin te gedragen, laat
haar/hem in z’n waarde. Laat je niet meesleuren in egoïstische negatieve
gedachtenspiralen. Je kunt iets minder negatief maken door er minder heftig
op te reageren, ook al kan iets nog zo pijnlijk zijn. Sommigen vinden het
stoer staan om overal lekker op te mopperen en tegen aan te trappen, of om
iemand eens even lekker de grond in te trappen, maar men beïnvloed eigen
geest en lichaam op negatieve wijze waardoor men, op de lange duur, de
negatieve vruchten er van zal plukken. Andere mensen kunnen zich enorm
opwinden als ze in een file terecht komen maar daardoor kom je geen
millimeter sneller vooruit. Of men ergert zich naar over het rij gedrag van
een ander, menend dat men zelf de beste chauffeur is. Luisteren naar mooie
muziek in de auto of genieten van de natuur om je heen is veel positiever en
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beter voor een mens. Het is m
een rit in de auto of voor e
positief? Voor ergernis of om

Laten we positief zijn tegenov
heeft, leert zelf ook positief
vriendelijke maar duidelijke
wordt, zal op een positieve
wordt, zal in elkaar krimpen e
nooit beloond wordt, zal negat
is de invloed van ouders zeer g
Hoe kunnen ouders ooit liefd
niet liefdevol zijn tegenover h
goede voorbeeld te geven do
hun eigen ouders te zijn wat
vader en uw moeder, opdat uw
God u geeft (Ex. 20:12).
(natuurwet) wordt zo gemakk
weinig bij stil gestaan, ma
belangrijk gebod. Want er
verbonden aan dit gebod, na
van levensdagen. Deze toenam
is een gevolg van de liefde, re
zijn naar je ouders toe. Op we
moeder en vader? Door zorgz
gaan, ook al kan dit in bepaald
ouders houd tevens in dat je v
en overtredingen die je bega
JHWH voor al onze zonden, m
ouders ongehoorzaam gewees
JHWH geweest. Dit is zéér m
niet bukken en bekennen. Toc
met je ouders leven. Anders b
de overtredingen en de ongeho
Slechte gedachten of negatiev
Probeer problemen zoveel mo
op te lossen en uit te praten o
niet via tussen personen of vi
man af, dat werkt voor beide p
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in familieverband. Als je ’s avonds op bed lig, behoor je met een tevreden
gevoel met je gedachten door de gehele dag te kunnen reizen. Een probleem
uitpraten doe je met een bepaald doel. Laat dit doel dan zijn om de relatie te
verbeteren in positieve zin. Wanneer we elkaar vooruit willen helpen,
betekent dit dat we geen onverbiddelijke eisen aan elkaar moeten stellen en
dat we de ander niet langer naar onze eigen maatstaven moeten beoordelen.
Als we de ander vrijlaten in plaats van hem/haar in zijn mogelijkheden te
beperken, zijn we in en door de ander tevens dieper verbonden met de
wortels van ons eigen leven. Leer van de slechte dingen die er gebeurt zijn,
gebruik ze als leer les voor de toekomst en wees dankbaar voor alle
plezierige gebeurtenissen.
Als je nagaat hoe de gevoelstoestand van iemand gedurende de dag is, dan
zie je dat sommige mensen zich de hele dag door in een negatieve
stemming bevinden (pessimisten). Dit zijn bijvoorbeeld mensen die zich
snel ergens boos over maken, die zich snel ergeren of die snel klaar staan
met hun commentaar. Die negatieve instelling zie je sterk bij mensen die
leven vanuit hun ego (dus zeer IK gericht zijn), zich moe voelen, slecht
geslapen hebben, een burnout hebben of depressief zijn. Andere mensen
maken een opgewekte indruk (optimisten) en blijven zelfs opgewekt als ze
iets moeten doen wat minder leuk is of als iets minder goed verloopt dan ze
verwacht en gehoopt hadden. Vaak vangen deze mensen de kleine en grote
‘tegenslagen’ gemakkelijk op door relativerende opmerkingen zoals: hoort
bij het leven, het komt goed, ieder mens maakt fouten, er zijn ergere dingen
enz. Sommige mensen zijn vrij gelijkmatig wat hun gevoelens betreft. Je
weet wat je aan ze hebt. Anderen kunnen enorm snel wisselen (uit hun slof
schieten). Vooral mensen die moe zijn of negatieve ervaringen achter de
rug hebben. Deze mensen hebben meestal een slechte controle over
zichzelf.
Het is belangrijk met welke gevoelens je ’s morgens opstaat en hoe je tegen
de dag aankijkt. Ben je dankbaar dat je hebt mogen slapen en weer wakker
mocht worden? Ben je dankbaar dat je mag zien, dat je benen hebt en ze
kunt gebruiken? Ben je dankbaar dat je de vogeltjes mag horen fluiten?
Springt je hart op van vreugde als je ‘s morgens begroet wordt door de
dieren om je heen? Dan ontstaan er vanzelf positieve gevoelens voor de
komende dag. Kijk je positief tegen de dag aan, dan ‘spring’ je uit bed en
begin fluitend aan je werk. Kijk je negatief tegen de dag aan, dan blijf je zo
lang mogelijk op bed liggen en begin je zwijgend aan je werk. Als je goed
uitgeslapen bent, zie je ergens minder gauw tegenop en is iets minder gauw
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negatief dan dat je moe bent
nachtrust is dus zeer belangrij
lichaam en geest.

Wij menen vaak van onszelf
houden. Maar hoe kan je van
liefde is? Liefde zit in het har
vanuit je hart. Hoe kan je van
als je negatief bent over jezel
hebt? Ga voor de spiegel staa
blij dat jij die lippen hebt, b
Wees blij met jezelf en dankb
speel je een bepaalde rol in je
je familie, op school, werk of
mis is, is het feit dat je het
belangrijkste: Zeg het eens h
MIJZELF ZOALS IK BEN;
DANKBAAR DAT IK LEVE
gebreken toch leren positief t
straal je ook je positief zijn u
geeft u betere sociale conta
voldoening in het leven. Er is
positief gericht, is opbouwend
Het is als de verbindende fac
vanuit het positieve brengt
samenleving en in het huwelijk
Vaak begaan wij de fout door
ander van ons denkt of wel
nodig en werkt negatief door
een persoon slechte gedachten
nou, dan is het toch haar/zijn
leven zoals u leven wilt en d
Maak je niet druk als ze over
zijn het mensen die veel tijd o
we zelf niet de fout maken o
te gaan praten. Vaak zijn de
een ander, een dekmantel voo
tekortkomingen.
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Het ego wat zich laat leiden door het verstand en de dierlijke driften
is: negatief - afbrekend - ondankbaar - jaloers - afgunstig - angstig achterdochtig - hoogmoedig - wantrouwig - hardvochtig - leugenachtig twijfelachtig - liefdeloos - boosheid - ergernis - schijnheilig - onzedelijk
gedrag - onverdraagzaam - waan
Hart is: Positief - Opbouwend - Dankbaar - Gelijkgezind - Respectvol Nederig - Zachtmoedig - Oprecht - Zeker - Werkelijkheid - Liefdevol Blijheid - Eerlijk - Enthousiast - Zuiver gedrag - Verdraagzaam Werkelijkheid
Een mens is, wat hij eet.
Een mens is, wat hij denkt.
Een mens is wat hij voelt.
Zoals we al eerder opmerkten is ergernis zéér slecht voor de gezondheid.
Het verhoogt het risico op lichamelijke kwalen en geestelijke stoornissen.
Het zorgt voor negatieve gedachten wat vele nadelige gevolgen kan hebben,
want iedere gedachte, iedere handeling is energie.
Vandaag de dag hebben we een waslijst van allerlei soorten stoornissen die
een mens kan krijgen, zoals: eet stoornissen, psychotische stoornissen,
angststoornissen, seksuele stoornissen, slaapstoornissen, leerstoornissen,
motorische stoornissen, communicatiestoornissen,
persoonlijkheidsstoornissen, paniekstoornissen, dissociatieve stoornis,
bipolaire stoornis, ouderdomsstoornissen, stemmingsstoornissen,
somatoforme stoornis, allerlei soorten fobieën, ADHD, enz. Kinderen die
iets anders zijn dan de anderen, krijgen al gauw één of andere stoornis
etiket op geplakt.
De psychiatrie en psychologie betrekken hun onderzoeken op
gedegenereerde mensen. Aan de hand van die onderzoeksresultaten, maken
ze therapieën, dus op basis van degeneratie. Zonder dat men de oorzaak
aanpakt van die degeneratie. Ze hebben al honderden ‘stoornissen’ ontdekt
die een mens kan krijgen. Ieder mens die bij een psychiater of psycholoog
aanklopt, past wel in één van deze stoornissen. Deze stoornissen zijn veelal
een gevolg van negativiteit, onnatuurlijk leven, leven zonder JHWH en
leven zonder de natuurwetten. Deze stoornissen en hun behandeling staan
beschreven in een boek DSM-5 (die tot stand komt en aangepast wordt door
auteurs/commissieleden die banden hebben met de farmacie), wat voor de
psychiaters en psychologen is als een soort van bijbel. De medici en de
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psychiatrie hebben door de j
stoornissen te behandelen. Enk
- Geneesmiddelentherapie.
chemische stoffen gebruikt om
te beïnvloeden. Dit is de mees
- Psychochirurgie. Hierbij ma
om cognitieve en emotionele
door een pacemaker in de
ontregelde structuren te beïnvl
- Lichttherapie. Dit wordt
seizoensgebonden stemmingss
betrokkenen ‘s morgens blootg
- Psychotherapie. Psychothera
vaak problemen oplossen doo
te bespreken. Psychologen ste
ze niemand hebben met wie ze
- Psychomotorische therapi
bewegingsactiviteiten geïntegr
- Gedragstherapie. Gedragsthe
gedrag van een cliënt probeert
van de leertheorie toe te passe
- Elektro Convulsieve Therap
elektrische stroomstoten in de
niet meer reageren op medicat
- Cognitieve therapie. Deze
discussie stellen en vervang
cliënten hebben.
- Huwelijks- en gezinstherapie
problemen niet persoonsgebo
worden binnen de relaties w
ziekmakende aspecten recht ge
(bron: Psychologie, Marc Bry
niet één pagina wordt de naa
wetten verwezen. Mijn conc
zoekt buiten JHWH en de natu
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Deze therapieën zijn eerst veelvuldig getest op verschillende soorten dieren.
Duizenden dieren hebben bij deze testen het leven gelaten. Op een
verschrikkelijke onwaardige manier zijn de meeste van deze dieren aan een
eind gekomen. Daarna zijn deze therapieën getest op mensen. Vaak waren
dit onschuldige mensen of waren het nog kinderen. Mensen die in
gevangenissen of andere inrichtingen verbleven en zo misbruikt werden
door de farmaceutische industrie. Ze werden gevoed met allerlei medicijnen
waarvan men niet wist wat de resultaten zouden zijn. Vandaag de dag
gebeuren deze praktijken nog steeds. Vele mannelijke psychiaters of
psychologen misbruiken vrouwelijke patiënten en/of kinderen tijdens een
behandeling. Dit geschied alles achter gesloten deuren. Uit eindelijk worden
al deze dieren en mensen gebruikt (misbruikt) om bij de hoge heren geld in
het laatje te brengen.
Op internet is een documentaire te zien die duidelijk laat zien hoe de
psychiatrie ontstaan is en hoe het geworden is tot wat het nu is. Het is
huiveringwekkend en mensonwaardig om te zien hoe men allerlei proeven
deed en nog doet met dieren en mensen. Deze documentaire heet zeer
toepasselijk: “Psychiatrie, een industrie des doods”. Het is verschrikkelijk
om te zien maar nochtans wel erg leerzaam. We
zouden deze documentaire ook kunnen noemen:
“Psychiatrie, een industrie des duivels”. Waarom?
Omdat er in de psychiatrie geen Liefde is. Omdat
het niet medewerkt aan de regeneratie van het
menselijk geslacht en de mensheid niet terug
brengt bij de Bron en de natuurwetten.
Het koninklijk ziekenhuis Bethlehem in Londen
was één van de eerste psychiatrische inrichtingen
ter wereld. In het begin van de 18e eeuw
ontstonden er steeds meer van deze inrichtingen
waar mensen op een gruwelijke wijze behandeld werden. Die
behandelingen hadden echter meer weg van folteringen. De basis van de
psychiatrie ligt in controle, macht en het uitsluiten van de groep mensen die
bestempeld worden als zijnde ‘gek’.
Psychiatrie is overal. Het is verweven in heel onze samenleving. Denkt u
dat psychiatrie niets met uw leven te maken heeft? Denk nog maar eens.
Het hele gebied van psychiatrie zit in elk facet van ons leven. De
psychiatrie gaat ervan uit dat iedereen geestesziek is. Ongelukkig zijn is een
ziekte. Te dik zijn is een ziekte. Te dun zijn is een ziekte. Te veel of juist te
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weinig eten, is een ziekte. Bed
enz. Deze zogenaamde ziek
werkelijkheid bestaan ze n
Amerikaanse psychiatrische
Amerikanen omgekomen als
oorlogen, sinds 1976. Vand
kinderen die het etiket van é
gekregen. Een diagnose die va
deze kinderen krijgen medic
oplevert voor de farmaceutisc
gevraagd om een diagnose en
diagnose stellen, dat zijn de pr

Kasten vol met boeken en stud
wereld, door de jaren heen,
soorten stoornissen worden be
zoeken om de gevolgen te b
onderzoeken en openbaar te
pijnlijk is voor de meeste m
worden met hun verkeerde h
onnatuurlijk leven enz. Mens
niet bij zichzelf zoeken omdat
niet gewezen worden op de
worden om hun leven te wijz
Men neemt liever medicijnen
de oude vertrouwde, doch de
vertrouwde weg uit traditie, ge
De doktoren en de farmaceut
miljoenen/miljarden mee.
artsen/specialisten) blijken
farmaceutische industrie. Ov
gesteld, is ook een psychiatri
heeft, heeft de farmaceutische
wordt wel een kastje gevo
antidepressiva, antipsychotica
valium, prozac, lexapro enz.
gezondheid, want aan gezond
zij zich uitsluitend bezig met
medicijnen die wel helpen d
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andere klachten tot gevolg hebben. Dit noemt men wel met een ‘mooi’
woord: bijwerkingen. Deze bijwerkingen moet u maar voor lief nemen en
krijgt u er gratis en voor niets bij. Wat zegt een student die arts wil worden?
“Ik ga medicijnen studeren”. Medicijnen zijn dus de basis van elke arts.
Bent u van mening dat uw huisarts, psychiater of psycholoog wel het beste
met u voor heeft? Dat zij er wel alles aan doen om u weer gezond te
krijgen? Bedenk dan eens dat zij aan gezonde mensen niets verdienen, dus
als zij iedereen gezond maken, wordt hij/zij werkeloos. Als zij het beste met
u voor zouden hebben dan zou hij/zij u wijzen op de oorzaak van uw
kwalen. Hebben zij wel eens tegen u gezegd dat uw levenswijze
onnatuurlijk is? Dat u ongezond eet? Dat u moet gaan leven naar al Gods
wetten? Alsmede de natuurwetten? Dat loslaten, bekennen,
zelfverloochening en zelfovergave aan JHWH, het meest gezonde is,
zowel voor lichaam als geest, wat een mens kan doen? Dat JHWH de
grote Geneesheer is, dat Hij de Bron is, en daarmee dus de Bron van de
geneeskracht is, en wij daar een onderdeel van zijn. Dat Hij de enige en
wáre Toevlucht is? Dat van veel problemen de oorzaak gelegen ligt in
verkeerd gesloten huwelijken? Dat veel partners elkaar in het huwelijk niet
harmonisch aanvullen? En dat de gevolgen daarvan van grote invloed zijn
op het nageslacht? Dat dit nageslacht een degeneratie is? Dat verkeerd
gesloten huwelijken niet alleen enorm veel spanning opleveren voor de
gehuwden zelf maar ook vooral voor de kinderen? En dat deze spanning
zéér nadelig is voor het lichaam? Dat deze spanning zich vroeg of laat gaat
uiten in allerlei kwalen?
Nee, uw huisarts, psychiater of psycholoog, noch de professor,
wetenschapper, doctor, ingenieur of wat voor hooggeleerde dan ook, zal u
op deze dingen wijzen. Zij gaan niet uit van de wáre oorzaak en kennen
deze vaak ook niet. Zij proberen u te ‘genezen’ buiten JHWH en de natuur
om. Dit is onmogelijk! Want ook deze faculteiten staan buiten het volle
leven en doceren zaken, die niet méér zijn dan slappe aftreksels van
Waarheden, die de oudheid beter verstond. In deze tijd komt men er niet ver
mee! Zo min als kerken en geestelijke centra iets vermogen om de mensen
van hun ziele-nood af te helpen, omdat uit haar geestelijk voedsel geen
kracht is te putten waardoor het menselijk bestaan in harmonie met de
natuur beleefd zou kunnen worden, zo min weten psychologen en filosofen
de middelen te verstrekken om wereld en mensheid te verlossen uit de
chaos. Eenvoudig omdat hun interpretatie van geestelijk leven niet verder
reikt dan wat koud intellectualisme, en geen aansluiting geeft op
levensmogelijkheden van hoger orde. Vandaar dat er op verstandelijke
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wijze wordt gesproken over
zonder dat enig geleerde in sta
helpen, om van het voorkome
ganse linie is de wetenschap
wegen te wijzen (J en M Hensc
Academici en universitair ges
hun instrumenten, maar nooit
afzijdig van het begrip, dat a
ten grondslag ligt. Daarom
werkelijk te genezen naar lich
dan prutsen. Zij mogen al den
louter schijn. Storingen naar
operaties en andere manipula
is zo gewend voort te moddere
neervalt, men in de oude sleu
feite moet de mensheid nog to
de geest mogelijk is, waarin
geest, via de ziel het verstan
gedragingen zich wijzigen. D
leren verstaan, en de aanwijzi
het menselijk bestaan naar
kunnen worden (J en M Hensc
Tijdelijk kunnen de psycho
waarlijk genezen zult u niet,
en zelfovergave aan al God
Een leven van gezondheid, r
de schrijver van dit boek de
van de boze. Daarom mag uw
de mensen, laat mij niet
psychologen vallen, maar laat
Goddelijke Levende Bron, en
vanuit Uw Goddelijke Kracht”

Verschillende mogelijke oorza
1. Je hebt ouders die een ong
die elkaar niet harmonisch aa
éénheid was maar verdeeldhei
waren. Oorzaak was: geen goe
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2. Je bent op een onnatuurlijke manier verwekt met als gevolg dat jij een
degeneratie kind bent, wat de degeneratie gevolgen zal moeten dragen.
3. Je bent op een onnatuurlijke manier opgevoed. Niet in een natuurlijke
omgeving, niet in een plek van Liefde. Je ouders hadden geen of te weinig,
oog voor de natuur. Je bent niet met dieren, planten en bloemen opgegroeid.
Slapen deed je niet met het hele gezin in één kamer, maar apart van elkaar.
Onderwijs heb je op de scholen ontvangen in plaats van van je ouders. Op
school werd je misschien gepest en werd dit onvoldoende door de
onderwijzers aangepakt. Je hebt ouders gehad die druk waren met geld
verdienen, dus weinig aandacht voor jou hadden.
4. Je hebt problemen gehad in je jeugd. Je hebt te maken gehad met geweld,
misbruik, liefdeloosheid, vernedering, alcohol- of drugsverslaving, of met
een scheiding van je ouders.
5. Je bent in je jeugd opstandig, ongehoorzaam en eigenwijs geweest.
6. Je hebt verkeerde eetgewoontes met als gevolg allerlei ziektes, zoals
kanker en hart- en vaatziektes. Je ontvangt te weinig zonlicht. Je hebt te
weinig lichaamsbeweging, te weinig in- en ontspanning..
7. Je hebt een tegen-natuurlijk levenswijze. Je hebt te maken met stress,
hoge werkdruk of werken in ploegendiensten. Met als gevolg:
slaapproblemen. Je volgt niet de inwendige biologische klok. Je leeft in een
omgeving met veel straling, geluid en slechte lucht kwaliteit.
8. Je leven is niet in overeenstemming met Gods wil en (natuur)wetten.
Waardoor je leeft naar je eigen begeerten en lusten die een mens geen
voldoening kunnen geven.
9. Je hebt geen leven in zelfverloochening en zelfovergave. Je kunt je
fouten niet bekennen en vergeving ervan vragen aan degene wie je
ongehoorzaam bent geweest. Je leeft vanuit je verstandelijke gerichte ego.
En dat ego is altijd op zichzelf gericht, altijd er op uit om zelf beter te
worden of te zijn dan een ander. Dat ego is liefdeloos, angstig, hard en
koud. Leven in zelfverloochening en zelfovergave is leven vanuit je hart.
En het hart is liefde, zacht en warm, voor de medemens en de natuur. En dat
werkt positief op je lichaam en geest.
10. Je hebt een negatieve levensinstelling. Je wordt gekweld door angsten
en onzekerheden.
11. Je hebt geen zinvolle toevlucht om met je zorgen en problemen heen te
gaan. De enige toevlucht die je hebt is om tot de mensen te gaan. Mensen
die je tijdelijk kunnen helpen met mooie woorden, medicijnen, verdovende
middelen of allerlei therapieën, in plaats van naar JHWH te gaan en alles in
Zijn handen te leggen.
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Ziet u nu het verband tussen h
gezondheid? Ziet u nu hoe be
gesteldheid? Niet voor niets h
bladzijde.
Concluderend kunnen we
zelfverloochening en gezonde
gezondheid en geestelijke
voorkomen kunnen worde
immuunsysteem versterken. (l
David Servan-Schreiber)
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Positiviteit,
stimuleert uw gezondheid.
Positiviteit,
bezorgt een mens geen spijt.
Positiviteit,
bezorgt u een hoop profijt.
Positiviteit,
zorgt voor veel levensenergie en vitaliteit.
Positiviteit,
is altijd opbouwend en brengt vreugdevolle activiteit.
Positiviteit,
kent geen agressiviteit of depressiviteit.
Positiviteit,
zet een mens aan tot creativiteit.
Positiviteit,
zorgt voor tevredenheid en dankbaarheid.
Positiviteit,
zet u aan tot lofprijzing van de Godheid.

17. Boom (de wet) van kennis over goed en kwaad.
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Wat heeft de boom van kennis
De boom van kennis over goe
man en vrouw.
Wij hebben de keuze in ons le
goede vruchten geeft, of va
kunnen leven vanuit de boom
kwade (Satan). Daar het eten
had met het ontdekken van
seksualiteit goed of kwaad ku
vruchten van kunnen plukken
naar JHWH of naar Satan. Wi
de slang, die in het Bijbelspara
als de hartstocht of lagere
proberen langs allerlei kronk
rechte pad af te brengen. De
allerlei bochten om haar doel,
fascineert hem, tracht de sch
zodanig op hem in te werken
ware Leven als een verlorene
verkeerde partner en legt alzo
met grote gevolgen voor de na
Nimmer heeft de kerk tot de
vandaar dat tijdens het christe
mensen zich zo ontzaglijk uit
uit het oog verloren dat de me
De kerk heeft uit het oog v
mannelijk als vrouwelijk wa
twee aparte wezens. Daarom l
het verlangen naar zijn/haar w
één te worden. De kerk heeft u
ingrijpende stap van het leven
betreft, met een ontzaglijke ve
meeste gevallen nauwelijks be
de seksuele gemeenschap tuss
kan worden. Op een goede
gevolgen of degeneratie gevol
Boom van goed:

253

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst.

gevolg:

Boom van kwaad:

gevolg:

18. Samenvatting.

- onder goede, reine omstandigheden
gemeenschap
- op het juiste moment gemeenschap
- met de juiste echtgenoot gemeenschap (je
oorspronkelijke wederhelft)
- ware erotiek
- leven naar Gods wil en wetten
- zelfovergave en zelfverloochening
- gezonde, complete, zuivere, gehoorzame
kinderen
- regeneratie
- vrede, rust en geluk
- harmonie en éénheid
- positief
- hét ware natuurlijke Leven
- zelf een echtgenoot verkiezen
- onder onreine omstandigheden
gemeenschap
- op het verkeerde moment gemeenschap
- met verkeerde echtgenoot gemeenschap
- dierlijke driften en lusten
- leven naar eigen wil en lusten (eten,
drinken, en vrolijk zijn)
- zelfverheffing, hoogmoed, trots
- zieke, gebrekkige, ongehoorzame
kinderen
- degeneratie
- onvrede, onrust en ongeluk
- disharmonie en verdeeldheid
- negatief
- dood
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Wilt u een gelukkig huwelijk
oude leven, met te leven naa
banden waarin de boze u be
waarin de boze mij beknel
verslavingen (vooral het roke
godsdienstige mensen), met a
dat bezig is pijn te vermijden
kortzichtigheid vasthouden aa
op welk gebied dan ook. Be
leven naar Zijn geboden en i
Hoe kunnen we weer harmon
verkrijgen? Op deze vraag is
willen of niet, ons hele leven
worden met al de Goddelijke
de wortel aangepakt moeten w
de mens in strijd met de wet
de wereld mogelijk, zonde
aangaande de seksuele behee
basis moeten worden waarop o
Onderzoek de geschriften en
Laat ons onze wegen onderzo
tot JHWH (Klaagl. 3:40). Ki
goede keuze. Dan ontvangt u
JHWH, met vrede, met rust, m
wat iedereen doet. Loop niet
van je hart en stel dogma’s a
massa heeft God de rug toeg
mogelijk proberen om u mee
mogelijk mensen te verleiden
stem van de media, politiek en
van hun geweten heen. Nu aan
om te draaien, te bekeren tot J
van uw hart (geweten). Dan du
en kunt u, al uw boze daden,
u bekend en mijn ongerechti
probeert de verantwoordelijk
leggen. Lees bijvoorbeeld d
“Heden heeft het de Heere be
veel te vroeg, uit ons midden
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een tragisch ongeval uit ons midden weg genomen.....” Maar wat is de
oorzaak van de ziekte van deze persoon? Die persoon is ziek geworden
omdat hij zich niet hield aan al Gods geboden en inzettingen, omdat hij niet
wandelde, in overgave en zelfverloochening, in al Gods wegen en wetten en
daardoor zijn eigen leven verkortte. En zeide: Is het, dat gij met ernst naar
de stem van JHWH uws Gods horen zult, en doen, wat recht is in Zijn ogen,
en uw oren neigt tot Zijn geboden, en houdt al Zijn inzettingen; zo zal Ik
geen van de krankheden op u leggen, die Ik op Egypteland gelegd heb;
want Ik ben JHWH, uw Heelmeester! (Ex. 15:26). Dus wie zijn schuld is het
dat deze persoon overleden is aan een ziekte? Dat is die persoon zijn eigen
schuld. God is het nooit die de mens straft. Het zijn altijd de eigen
overtredingen waardoor wij lijden! De onbeschrijfelijke chaos op de wereld
moet daarom toegeschreven worden aan de onbewustheid waarin wij
mensen leven, en niet eerder kan uit de chaos weer harmonie ontstaan of
eerst zullen wij tot de Wet van Harmonie hebben terug te keren en ons
seksuele leven dienovereenkomstig leren te ordenen (J en M Henschel).
God heeft geen behagen in ziektes, ellende en dood. Want Ik heb geen lust
aan den dood des stervenden, spreekt JHWH, daarom bekeert u en leeft
(Ez. 18:32). Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt JHWH, zo Ik
lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de
goddeloze zich bekere van zijn weg en leve,. Bekeert u, bekeert u van uw
boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels (Ez. 33:11)? Als
ik ga roken, elke dag een fles cola leeg drink en frikadellen eet, ben ik zelf
verantwoordelijk voor de gevolgen. Krijg ik dan één of andere ziekte, dan is
dat mijn eigen schuld. Ik verkort dan zelf mijn leven. Kom ik dan op jonge
leeftijd te overlijden door die ziekte, dan is dat mijn eigen schuld. Als ik als
een idioot over de weg ga rijden en knal tegen een boom waardoor ik
verongeluk, dan is dat mijn eigen schuld. Dit gebeurt dan niet op ‘een van
eeuwigheids door God vastgelegd tijdstip’. God is geen man met een zeis
die, op een van eeuwigheids bepaald tijdstip, jou of mijn leven afsnijd. Nee,
ik zelf breng mij in een gevaarlijke situatie waarvan het gevolg kan zijn dat
er een eind aan mijn leven komt. En daar heeft God geen lust in, God heeft
daar alléén maar verdriet van. God heeft lust in het doen van weldadigheid,
recht en gerechtigheid op de aarde (Jerm. 9:24). God heeft lust in de mens
die haar/zijn verantwoordelijkheden kent en durft te nemen. Wij zijn
verantwoordelijk voor ons lichaam, wij hebben de verantwoording om van
ons lichaam een tempel te maken waarin JHWH wil en kan wonen.
Zo zullen zij eten van de vrucht van hunnen weg (Spr. 1:31). Dit betekent
dat wij de gevolgen van wat wij deden, zelf zullen moeten dragen, of wij
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het willen of niet. Wij zulle
ellende eigenlijk en alleen te
Wie God verlaat, heeft smar
verlaat, heeft ziekte, ongelukk
bekennen dat we JHWH verla
van onszelf de schuld weg en
zijn we! Dat kunnen we zo g
afdwaling moeten indrinken
gevolgtrekking dat wij het be
komt in barmhartigheid, hulp,
bekennen! Wie zijn zonden
geschieden (Spr. 28:13).
Onze daden zijn zaden. Wat m
weten we niet, maar gebeure
man die zijn jeugd heeft verbe
ontdekking komt dat de scha
met geen mogelijkheid meer
ouders die hun kind hebben
hadden moeten zijn, en nu on
hebben. Het blijkt dus we
mensenleven en dat er een nat
gelden in het eten van de vruc
Wat eens is gedaan, kan ze
worden. Ook al ontvangt u ve
de natuurlijke gevolgen van d
aanvaarden. Daarom laat el
verantwoordelijk voor al die
voor al het kwaad wat er is en
de aarde. Wij mensen maken
levensgeschiedenis. Goede da
ook goede vruchten voortbren
Houd ik mij aan al de wett
gegeven heeft, dan zal geen
treffen. Zonde en krankheid
één. In het onderhouden van
het vlees trachten te vinden. H
rechten, die ik u heden geb
krankheden van u afweren, e
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Egyptenaren, die gij kent, opleggen, maar zal ze leggen op allen, die u
haten (Deut. 7:11,15).
Volg daarom de massa niet in het kwade, maar maak u los uit die banden en
keer u om naar JHWH. Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor
gij overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest;
want waarom zoudt gij sterven, o huis Israels? (Ez. 18:31) Dit is moeilijk
en kost veel moeite, verdriet en strijd omdat u tegen de stroom in loopt en
vele geliefde mensen zal moeten loslaten, maar het einde van die weg zal
vrede zijn. Let op den vrome, en zie naar den oprechte, want het einde van
dien man zal vrede zijn (Ps. 37:37). Begin uw eigen leven te leiden met een
luisterend oor naar uw geweten, naar dat wat uw hart zegt. Leven
overeenkomstig uw geweten houdt in, een leven in vrede, in harmonie met
uw geest, lichaam en de natuurwetten. Er is dan niet langer meer ‘een tegen
beter weten ingaan’, nee, u doet wat uw geweten u zegt. En dat is goed,
want het geweten staat aan de zijde Gods. En dan zal Hij Zijn beloften
vervullen en u een partner en kinderen geven waarmee u gelukkig zult
worden. Wanneer de mensen nauwkeurig leren luisteren naar de stem van
hun geweten en oplettend rondkeken in de schepping en in
overeenstemming daarmee handelen, dan zouden we niemand anders dan
JHWH gehoorzamen. Want alles in de schepping komt uit JHWH. Het
gehoorzamen aan JHWH betekend het steeds dichter naderen van JHWH
en het steeds dichter naderen wordt een leven in overvloed, een vrij leven,
het eeuwig leven. Alles wat waar, alles wat liefdevol, alles wat rein, alles
wat zuiver, alles wat eerlijk, alles wat rechtvaardig, alles wat goed was in
welke mens dan ook, komt van JHWH (Ralph Waldo Trine).
Begrijpt u nu, na het lezen van dit boek, dat alle ellende op de wereld in
eerste instantie is voortgekomen uit het gebrek aan kennis aangaande de
wetten, waaraan huwelijk en het geslachtsleven van nature zijn
onderworpen? Dat alle nood, chaos, strijd, verdriet, innerlijke en uiterlijke
bandeloosheid een gevolg zijn van het verlaten van Zijn geboden? Hebben
wij deze straffen niet zelf op ons af geroepen? (Ps 89:31-33) Beseft u dat de
mens de enige wanklank in de symfonie der natuur is en was, de enige klad
op des Scheppers werk?
Begrijpt u nu waarom het zo slecht gaat in de meeste huwelijken? Waarom
zoveel huwelijken uit elkaar gaan? Waarom in Nederland één op de drie
huwelijken eindigt in een scheiding? En dat de overige twee op de drie
verre van perfect zijn? Het vele vreemd gaan en de bloeiende prostitutie
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getuigen hiervan. Waarom
huwelijken zijn en/of uit elka
aan doen om hier een eind aan
te vinden is in de meeste huwe
meer van toepassing is op de m
bemiddelingsbureau’s zijn?
Waarom er hoe langer hoe me
de kinderen optreed? Begrijpt
gebroken families zijn? Begr
sneller een degeneratie optree
zuiverheid van ons blanke r
rassen? Waarom in Amerika
huwelijk is van verschillende
opvoedbare en misdadig aange
er een gehandicapt kind gebor
leggen? Of moeten we de oorz
gelegen zijn in het misbruik
vrijheid maakt? Volgens het
ontvangen en geboren. Welk
leefden overeenkomstig al Go
de verkeerde wijze, onder v
tijdstip verwekt hebben? Beg
direct verband staat met het s
gedaan hebben op seksueel
zijnde, hebben? En dat deze
ouders kunt erven?
Begrijpt u nu waarom er zo
gebukt gaat onder vele zie
farmaceutische industrieën z
mensen gebukt gaan onder é
mensen bij de psycholoog of p
Begrijpt u nu waarom de he
huwelijk, steeds meer vervaag
andere voorbehoedsmiddelen
wordt)? Waarom er zoiets mo
en euthanasie? Wist u dat er
worden uitgevoerd? (Wat geb
op een gemiddelde van rond d
afgebroken. Wist u dat er in
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zwanger worden, waarvan er rond de 29.000 afgebroken worden? Dit
betekent dus dat er elke dag rond de 80 kinderen in de moederschoot
vermoord worden.....
Begrijpt u nu waarom er ontucht, verkrachting, vrouwenhandel, gedwongen
prostitutie, mishandeling, slavernij, lustmoorden, kindermisbruik, incest en
overspel veelvuldig voorkomen? Waarom er huwelijken kinderloos blijven?
Waarom de jeugd met ‘jan en alleman’ allerlei dingen doet die verbonden
zijn aan de heilige staat van het huwelijk? Begrijpt u nu waarom er zoveel
mensen de toevlucht nemen tot de psychiatrie en verslavende en
verdovende middelen zoals: sigaretten, bier, whisky en allerlei
antidepressiva?
In hoeveel gezinnen kan er nog gesproken worden van een huiselijke
godsdienstoefening? Ouders, kent u uw verantwoordelijkheid ten opzichte
van uw kinderen? Weet u dat JHWH op u let en ziet wat u uw kinderen
toelaat of niet toelaat? Hoe staat u tegenover uw kinderen? Laat u ze maar
loslopen en vindt u dat ze maar jong zelfstandig moeten zijn? Ach, er wordt
zo weinig gesproken over de dingen van het koninkrijk Gods. Het is in de
gezinnen zo dood, zo dood, dat het niet uit te spreken is, ook al is men
godsdienstig, zo dood! Men voelt niet meer dat men een opdracht heeft ten
opzichte van zijn kind. Het is u taak ze op te voeden in de vreze Gods (JP
Paauwe). Wat voor band hebt u met uw kind? Een geloofsband? Hoe vaak
spreekt u met uw kinderen over de dagelijkse omgang met God? Of kunt u
met uw kind alléén maar praten over hun vooruitgang op school of over hun
carrière? Hebt u uw kinderen geleerd te wachten, te vertrouwen? Zien uw
kinderen bij u het vertrouwen in JHWH? Dat u vertrouwd op Zijn leiding,
op Zijn raad in welke omstandigheden dan ook? Wat voor gebed horen de
kinderen van u aan tafel? Altijd hetzelfde? Een dood formuliergebed waarin
de ernst en eerbied voor God ontbreekt? Zijn er elke dag niet genoeg
verschillende dingen om voor te danken of
om voor te vragen?
Wat heeft u uw kinderen geleerd over het
huwelijk? Zien zij in uw huwelijk iets van de
heilige staat van het huwelijk? Wat hebt u ze
geleerd over tweelingzielen? Wat hebt u ze
geleerd over vermenging, raszuiverheid, en
seksualiteit? Wat hebt u ze geleerd over het
verkrijgen van het ware geluk? Hoeveel tijd
besteed u per dag aan elk van uw kinderen?
Is het dan niet verwonderlijk dat de kinderen
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geen ontzag meer hebben voo
zijn? En zo hun eigen gang ga
Ziet u nu dat het mensdom z
alsof we vooruitgaan, omdat d
is niet meer dan zelfbedrog. W
wel velen in het leven geho
betekent niet dat de mensen v
het aantal lijders aan kwalen,
neemt onrustbarend toe. Door
en zwakker geworden.

Wij weten niet meer wat lev
verwondering en eerbied voor
zien en beseffen niet meer d
God niet meer als de Bedenke
nu, zonder excuus te make
vervolgens het dode aas ope
ongeboren kinderen in de mo
nu oudere van dagen dodelijk
oerwouden omhakken en de
Goddelijkheid van leven, ni
Moeder aarde geen rechten he
het als een mechanisch iets. W
onze Oorsprong. Wij zijn zee
samenleven en werken in har
hebben de natuur ingewisseld
techniek, dan bij de natuur. A
was, gingen de mensen bidden
de sproeier en draaien de kra
voor genezing van een zieke,
gevolgen bestrijd met veela
kinderen in en met de natuu
Vroeger gebruikte we onze b
milieu vervuilende auto’s, tr
leefden de mensen met de die
dat smerig want ons huis mo
blote voeten rond over de aar
tegenwoordig kennen we dat n
laarzen aan. Vroeger lieten al
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tegenwoordig scheren de meeste mannen zich kaal of knippen ze de zaak
netjes en strak in model. Vroeger ging men bidden en wachten op een
partner, tegenwoordig zoeken we zelf een echtgenoot op en als we die niet
snel genoeg vinden, dan kunnen we altijd nog de toevlucht nemen tot een
datingbureau of datingsite. Wij kunnen ons verzekeren tegen velen zaken,
maar wie is onze redder, helper en geneesheer? De
verzekeringsmaatschappij of psalm 91?
Ziet u nu dat wij heel het evenwicht in alle rijken der natuur, door de
eeuwen heen, grondig ontwricht en verstoord hebben? Ziet u dat heel het
evenwicht in het menselijk lichaam ernstig verstoord is waardoor
degeneratie het gevolg is? Laten wij nu een aanvang nemen met een einde
te maken aan de al zwakker wordende mensheid. Laten wij een reformatie
doorvoeren in ons leven, hoe pijnlijk die ook mag wezen.
Één van de moeilijkste dingen voor de mens om te doen is om toe te geven
het bij het verkeerde eind te hebben. De mens is van nature geneigd om
zichzelf in het gelijk te stellen. We houden over praktisch elk onderwerp
vast aan onze opinies en overtuigingen, alsof wij het bij het rechte eind
hebben en alle anderen, die het niet met ons eens zijn, ongelijk hebben. Wij
willen nog wel de wereld veranderen, maar liever niet onszelf. Alle weg des
mensen is recht in zijn ogen, maar JHWH weegt de harten (Spr. 21:2). Het
is de diepgewortelde drijfveer en natuur van de mens die gebaseerd is op
trots en egoïsme, waarbij het ‘ik’ op de eerste plaats komt. Dit is de oorzaak
van de vele problemen die de mens ondervindt in haar leven. Zij is de
drijfveer van conflicten, ruzie, jaloezie, wedijver, haat, oorlog, stress en
verdriet in ons leven. Van nature leeft de mens volgens het principe van
nemen en kennen wij de weg van vrede niet. Het bewijs daarvoor is te
vinden in onze geschiedenis en de met bloed doordrenkte aarde.
Ziet u nu dat het de hoogste tijd is voor een reformatie in uw leven, uw
huwelijk, uw seksuele omgang en uw gezin? De hoogste tijd voor een
reformatie met een terug keer tot God, tot Zijn wetten en inzettingen?
De hoogste tijd om te bekennen, te bukken en terug te keren tot het
Opperwezen? Een leven in alle eenvoudigheid met Hem?! Begrijpt u nu
dat het de hoogste tijd is om te breken met alle verouderde en versleten
opvattingen, meningen en dogma’s op religieus, wetenschappelijk en
maatschappelijk gebied en we tot diep ingrijpende en radicale maatregelen
over moeten gaan? Begrijpt u nu dat we niet langer proberen moeten de
Goddelijke orde van het leven en de natuur om te keren? Het is de hoogste
tijd om het eens over een andere boeg te gooien, anders te gaan leven en
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niet door te gaan op de oude
Jezus bedoeld heeft in Lukas 5
moesten het net maar eens ove
Van Mozes wordt gezegd dat
kun je dat tegenwoordig nog z
vertaald worden met “ter ned
van tegenspoed zich onder
geworden. Kent u deze w
Opperwezen? Waar is de zach
de kinderen? Waar is het me
zichzelf verloochenende liefde
is de zichzelf opoffering in de
bij zijn vrouw woont? En be
goed om de kinderen allemaal
niet en voor de moeder niet. K
Waar zijn de deugdelijke hu
werkelijk vrouwelijk kunnen z
en hulpverlenende taken? Bew
Waar zijn de mannen die
verantwoording in het gezin?
JHWH haar zal samenvoegen
wachten is? Wachten op JHW
een vrouw neemt maar zichz
JHWH? Waar is er nog een jo
plicht rekent om een zuiver e
nog een jongeman of jonge v
Gods (1Kor. 6:19-20)? En hu
bewaren? Waar?
En wat is hiervan de oorzaak?
bekenden. Breng de jeugd he
verantwoordelijk zijn vo
geslachten. Leert uw kindere
het huwelijk! Leert u kindere
van het huwelijk. Leert
onderscheid tussen ware li
aandoeningen. Leert u k
ongeordende seksuele leven, d
levensschip strandt. Geef
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degelijke seksuele voorlichting. Leert ze te vertrouwen, zichzelf over te
geven, te wachten op JHWH!
Er wordt vaak gezegd: “Op elk potje past een dekseltje”. Dat is ook zo,
maar zorg er dan wel voor dat het dekseltje goed past, goed afsluit!
Wees niet tevreden met een twijfelachtige deksel, met een deksel die maar
half past. O, hoeveel scheve deksels zitten er vandaag de dag op een pot.
Deksels die los op een pot zitten en bij het minste of geringste van de pot af
vliegen en zo weer op een andere pot gaan zitten. Wacht daarom tot je
samengevoegd wordt met een deksel die voor 100% op de pot past. Zodat
pot en deksel één geheel vormen. Zodat de deksel onlosmakelijk op de pot
geschroefd kan worden! (alles beeldspraak, maar zeer toepasselijk)
Voor velen zal dit schrijven een droombeeld schijnen te zijn, iets wat te
mooi is om waar te zijn, iets wat heden ten dage onmogelijk is. Want de
mens is geneigd de dingen die hij niet bevatten kan, als fantasie te betitelen.
Maar wij moeten bedenken dat wij maar ten dele kennen en dat we zéér ver
afgeweken zijn van de Bron. Er zijn bij JHWH dingen mogelijk waarvan
wij in onze stoutste dromen geen vermoeden van zouden kunnen hebben.
Geen ding is U te wonderlijk (Jerm. 32:17). Zie, Ik ben JHWH, de God van
alle vlees; zou Mij enig ding te wonderlijk zijn (Jerm. 32:27)? Wij zijn
zover van de natuur en van JHWH afgeweken, zo diep gevallen, dat wij ons
moeilijk een voorstelling kunnen maken van harmonische toestanden en
verhoudingen. Het besef leeft in ons zeer onvoldoende dat in de ganse
natuur en kosmos alles op vaste orde gegrond is en verloopt. Vandaar dat al
hetgeen ik in dit boek heb beschreven, de meeste mensen volkomen nieuw
in de oren zal klinken, ofschoon het al zo oud is als de wereld bestaat. Want
het is van den beginne Gods bedoeling geweest om tweelingzielen samen te
voegen omdat alléén tweelingzielen in staat zijn om een gelukkig huwelijk
te beleven op een hoger niveau dan de ‘gelukkige’ huwelijken van vandaag
de dag. En omdat alléén tweelingzielen in staat zijn om regeneratie
nageslacht te verwekken. Daarom is het raadzaam om niet aan kleinmenselijke begrippen en voorstellingen vast te blijven houden. Maar
onszelf open te stellen en te gaan onderzoeken. En bedenk dat een waarheid
altijd eerst vreemd in de oren klinkt. Een waarheid wordt eerst altijd
tegengesproken. Maar de kracht van de waarheid is niet te weerstaan. De
waarheid doet pijn. Niet het zoeken ernaar, maar het vluchten ervoor.
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Dit schrijven is zeer zeker gee
is het zeker wel mogelijk om e
heb. Maar dan moet u wel aan
tot de kern der vraagstukken o
en willen roeien.
En hoe denkt u dat de huw
aarde? Denkt u dat er dan no
Dat er dan nog scheidingen zu
lijden onder en door seksuele
Geen vrouw zal meer door
vernederd worden. Een ieder
worden. Er zullen geen mis
meer geboren worden. Nee, e
zal leven in overeenstemm
psychische kenmerken zullen
arrogantie, vrees, onwetendh
heerszucht, onderdanigheid,
angst, verdriet, verwarring, w
trots, woede, hoogmoed, erge
(on)verzadigbaarheid, ontzetti
meer. En waarschijnlijk zal h
beschreven heb. Onbeschrijfl
komen!

O, wat is het voo
Hij, die op U vert
U wetten onderho
Vindt daarin grot

19. Conclusie.

De huwelijksvoorwaarden voo
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Zorgen dat de grondslag goed is. Dus zeker weten dat, de stap die
je wilt gaan doen, het Gods wil is. En daartoe wachten totdat JHWH jou
samenvoegt met een echtgenoot, zodat we niet zelf een verkeerde
echtgenoot kiezen, met alle gevolgen van dien. Op Hem vertrouwen dat Hij
jou zal toewijzen aan je oorspronkelijke wederhelft, aan je tweelingziel, op
Zijn tijd en op Zijn wijze.
Geloven dat wat Hij jou geeft, goed is. Ja, beter dan je ooit zelf zou kunnen
kiezen. Want alles wat JHWH doet, is goed, ja zeer goed. Hetgeen Hij
samenvoegt, daar zal nimmermeer een scheiding optreden, dat zal in
eeuwigheid niet wankelen. Het kan wel heen en weer bewogen worden
gelijk het riet in de wind, maar het zal vast verankerd staan in JHWH. Want
JHWH zelf zal ze bevestigen en schragen. Wat JHWH samenvoegt dat
zullen twee wezens zijn van hetzelfde ras, van hetzelfde volk, raszuiver,
sterk, rein en gezond. Twee wezens, die beide persoonlijk, eerst een
huwelijk (verbond) met JHWH aangegaan zijn voordat zij een huwelijk
aangaan met een aardse echtgenoot. Twee wezens maar één van geloof in
de ene waarachtige God: JHWH. Dit huwelijk zal rijk gezegend worden.
Welgelukzalig is een iegelijk die JHWH vreest, die in Zijn wegen wandelt.
Want gij zult eten den arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn en het
zal u welgaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan
de zijden van uw huis, uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie,
alzo zal zekerlijk die man gezegend worden, die JHWH vreest. JHWH zal u
zegenen uit Sion, en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de
dagen uws levens; En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israel! (Ps.
128).
Het zal zijn een huwelijk waarin twee harten samensmelten tot één hart (zie
het plaatje op de voorpagina). Dus het wachten is zeker de moeite waard!!!
En zal zeker beloont worden!!! t’ Rechtvaardig volk zult Gij belonen (Ps.
5:12). Al wat Gij ooit belooft hebt zal bestaan (Ps.93).
De voorwaarde om tot het paradijsgeheim door te dringen is,
overgave en zelfverloochening aan JHWH en de door JHWH verkregen
echtgenoot. Want zelfovergave is de grondeis van het ware geloof, een
grondeis voor een gelukkig huwelijk. Zelfovergave is de kernnoodzaak in
het leven. Zelfovergave is het meest verheffende, het meest helende dat
voorspelbaar is (Stanley Jones). Besef goed dat geluk de vrucht is van een
geordend leven, in overeenstemming met de Goddelijke wil en al haar
wetten.
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Leven overeenkomstig
S
rust en rijke zegen. Het geeft d
S

Samen leven in een pl

20. Liefde.
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Liefde is een woord dat zoveel misbruikt wordt, dat het een woord
geworden is zonder waarde en uitwerking. Liefde is eigenlijk niet te
omschrijven of in woorden te bevatten. Echte Liefde komt niet uit woorden.
Hier volgt een gebrekkige poging daartoe:
Liefde is:

Liefde maakt:

- geloven in JHWH, onze Schepper, de Oerbron
- het eigenlijke middelpunt van alle dingen
- sterker dan al het leed van de wereld
- almacht, sterk als het leven, sterker dan de
dood
- overgave
- oneindig deelbaar zonder dat het minder wordt
- eindeloos geduld
- uitstralen van vertrouwen, warmte, respect,
- de bron van alle groei
- trouw zijn, verenigen, samenwerken
- uit tweeërlei soort één enkel wezen maken
- het beste voorbehoedsmiddel tegen
strijd, angst, ruzie, haat, afgunst, jaloezie,
hoogmoed, ziektes
- verzoenend
- heerschappij over eigen hartstochten,
gevoelens, gedachten en daden
- onzelfzuchtig
- niet afgunstig
- geen kunst, maar leven!
- alles omvattend en alles doordringend
- ongelijke dingen gelijk
- helderziend en vooruitziend
- het hart verlicht
- uit tweeërlei soort, één enkel wezen
- vrij en blij!
LIEFDE IS DE SCHAT DES HEMELS!

268

Het regeneratie l

- Het avontuur van het
- Het doel van het huw
- De aard van het huw
- De uitdaging van het
- De kern van het huw
- De gelegenheid van
- Het geheim van het h
- Het fijne van het huw
- De schoonheid van h
- De vreugde van het h
- De betekenis van het
levens- en liefdesgem
zijn.
- De zin van het huwe
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21. Nawoord.
Nog een korte vermaning voor de ouders en opvoeders: Beseft u dat er, na
het lezen van dit boekwerk, een enorme verantwoording op uw schouders
rust? Beseft u dat u, vanaf nu, mede verantwoordelijk bent voor uw
kinderen of zij wel of niet een gelukkig huwelijk zullen verkrijgen in hun
leven? U weet nu hoe uw kinderen een gelukkig huwelijk kunnen
verkrijgen. U weet nu dat het alles staat of valt met een goede dan wel
slechte grondslag van het huwelijk. Nu is aan u de taak om dit te leren aan
uw kinderen. Om uw kinderen de grondslag van het huwelijk te leren. Om
uw kinderen te leren te wachten totdat JHWH hen weer samenvoegt met
hun tweelingziel. Doet u dit niet? En leert u dat uw kinderen maar af
moeten gaan op hun gevoel, op hun hartstochten, op hun liefde, naar hun
eigen wil en zin een echtgenoot kiezen? Dan moet u niet raar op kijken als
zij een ongelukkig huwelijk verkrijgen, of dat zij een scheiding in hun
huwelijk mee moeten maken. Daarom aan u de hoogst verantwoordelijke
taak om uw kinderen de afhankelijkheid van JHWH te leren, de ware
grondslag van het huwelijk te leren, JHWH te erkennen in het huwelijk.
Aan u de taak om uw kinderen niet ten onder te laten gaan door gebrek aan
kennis. Maar breng ze de kennis bij aangaande al de Goddelijke wetten, te
weten: 10 geboden, reinheidswetten, natuurwetten, gemeenschapswetten.
Goede wetten maken goede zeden. Beseft u nu dat u er mede
verantwoordelijk voor bent of uw kinderen en verdere nageslachten een
regeneratie zullen zijn of een degeneratie? Is het u tot een doel in uw leven
om, wat uw nageslacht betreft, ervoor te zorgen dat zij niet degenereren
maar juist regenereren? U wilt toch niet zien dat uw kinderen en klein
kinderen degenereren en geteisterd worden met allerlei lichamelijke
gebreken en ziektes waar de mensheid nu onder gebukt gaat? Laten we ons
nageslacht daarom niet met onze fouten en tekorten belasten. Laten we de
zonden der voorvaderen niet door geven aan het nageslacht.
Mocht u zelf aan den lijve hebben ervaren wat het betekent om een
ongelukkig huwelijksleven te hebben, zorg er dan voor dat u alles in het
werk stelt om te voorkomen dat uw kinderen eenzelfde ongelukkig bestaan
tegemoet gaan. U wilt toch graag zien dat uw kind gelukkig zal worden in
zijn/haar huwelijk en leven? U gunt u kind toch het beste?
De schrijver van dit boek heeft met dit boek als doel voor ogen om, voor
anderen en zichzelf, kennis te verstrekken waardoor er een einde gemaakt
kan worden aan de eeuwenlange degeneratie. En dat er een begin kan
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gemaakt worden met het verk
heen is de mens al zwakker en
een regeneratie in het leven ro
Door middel van dit boek heb
bewust leven in overeenstemm
- Gods wil
- Gods natuurwetten
- de huisvrouw/man va
- uw verantwoordelijk
- uw vrijheid, gebonde
Het is een weg die u voert uit
Een weg uit de eeuwenlange d
Aan u de keuze welke weg te
volk op om een keus te mak
waarheid en de afgoden weg
vaders ook gediend hebben (
schrijver van dit boek u op
te maken, om JHWH te dien
Zie het bijgevoegde schema.

Nu, daarom mijn
kindskinderen om JHW
volgen die JHWH, jouw
weg van JHWH en
JHWH ook Zijn verbo
en Hij zal goed aan j
dagen (Boek des oprech

22. Gedicht.
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JHWH heeft vrouw en man geschapen om hen te verenen in harmonie,
tot de mooiste symfonie.
Wacht tot God je een echtgenoot geeft,
zodat je zeker weet dat Hij jullie samengevoegd heeft.
Deze samenvoeging zal zo vol liefde zijn,
dat het zal geven; veel vreugd en zonne schijn.
Het lied wat zij samen zullen zingen,
zal hoog in de hemelen dringen.
Niets zal deze samenvoeging kunnen scheiden,
omdat JHWH zelf hen zal leiden.
Zo brengt Hij in hun levenslot een keer,
en dat alles tot Zijn eer.
Dan zal hun hart opspringen van vreugd,
met hun stem Hem lof prijzen tot een waar geneugd.
Voorwaarts zullen ze altijd gaan,
tot roem van Zijn groten Naam.
De kunst wordt alsdan verheven tot een zaak,
waarin de liefde heeft; de grootste taak.
De wijnstok zal bloeien als nooit te voren,
geen vrucht zal er gaan verloren.
Op het nageslacht rust de zegen,
zolang zij maar wandelen in Zijn wegen.
Gods zegen zal hun deel wezen,
zodat ze geen onheil hebben te vrezen.
Als ze gehoorzaam leven naar Zijn natuurwetten,
dan zal God hen de eer kroon opzetten. (zie berijmde psalm 103:9)
Altijd zal het gaan; goed,
omdat het Gods vertrouwen rust in hun gemoed.
Ook al loopt het alles mis,
Gods trouw en liefde is gewis.
Geef uzelf maar over aan Hem,
dan verdwijnen al uw angsten ad rem.
Ook al komen er zware slagen,
Hij wil ons helpen, elke last te dragen.
Al lijkt het alles tegen te lopen,
blijf maar vol vertrouwen op Hem hopen.
Vertrouw op JHWH met uw ganse hart,
zo zal Hij u bijstaan, ook in de diepste smart.
Gods wegen zijn volmaakt,
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met moeite en verdriet, waarna
Geef het roer maar in Zijn han
dan brengt Hij je wel, op Zijn
Houd moed, blijf op Hem hop
wat JHWH geeft, is met geen
Laten we heel ons leven stil,
ons voegen naar Zijn wil.
Ook al maakt het wachten zo m
weet dat de uitkomst veel zal v
Gods gedachten zijn zoveel ho
laten we daarom stil en in vert
Welke raad de mensen je ook
bij Gods raad vergeleken zal a
Gods wegen zijn zoveel hoger
maar op Zijne wegen rust alléé
Laten wij Zijn wegen verkieze
door onszelf aan Hem te verlie
Als wij Zijn wegen niet verlate
zal JHWH ons ook niet in de s
Hij zal de uitkomst geven,
door de dood heen; het leven.
Hij kent uw zielenwens,
en zal het goede u geven zodat
Wat JHWH doet dat is goed,
na het zure, geeft Hij het zoet.
Wat ook de toekomst brengen
niets gebeurt er bij geval.
Alle dingen werken ten goede
en brengen zo een ongekende
JHWH zal de tweelingzielen s
tot éénheid en een waar genoe
Het huwelijk wat Hij verenigd
is een samenvoeging van de oo
herenigd.
JHWH zal hun harten doen sam
zodat het wordt één gevoelen,
Dit huwelijk tussen vrouw en
verloopt geheel volgens Gods
JHWH zal hun levens besturen

273

Het regeneratie liefdeslied voor de toekomst.

daardoor zal hun geluk eeuwig duren.
Hij zal hen zachtkens leiden,
aan stille grazige weiden.
JHWH zelf zal hun Leidsman wezen,
achter Hem aankomend hebben zij niets te vrezen.
De roem, de eer, de kunst en de liefde is doorweven in heel hun leven,
daardoor zullen zij in het samenleven de hoogste vorm van geluk beleven.
Leven in harmonie met elkaar, met JHWH en met de natuur,
gaat nooit vervelen op de lange duur.
Als pelgrims op weg naar Sions gouden stad,
alwaar zij verkrijgen de grootste schat.
Dan rest hun niets anders dan vreugde, dank en lof,
daar zij voor altijd mogen wonen met JHWH in Zijn hof.
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- Doodschaduw en mo
- Voor donkere dagen.
- Het hoofdstuk der lie
- Beter dan Robijnen.
- Het gebed van Asa.
- Maak mij Uw wegen
- De Gehoorzaamheid
- De zelfmoord der me
- t’ Geheim der gezond
- Rondom het huwelijk
- Het kromme in het le
- Van chaos tot harmo
- De jeugd en het seks
- Wat ons ontbreekt.
- Zelf overwinning do
- Zeven laatste preken
- Paulus en sy veldstoe
- Het wonder tussen m
- Daar kun je maar bet
incest en godsdiensti
- Geschonden lichaam
- Tweelingzielen. Reiz
- Tweelingzielen. Vind
Joudry en Maurie Pres
- Vind je Soulmate. Th
- En de twee zullen éé
vrouwelijke en manne
- Man en vrouw. Sam
- Uw brein als medicij
- Het huwelijk in het l

Voor bewustmakende informa

24. In de smeltkroes.
23. Lezenswaardige boeken:

Eén is er Die uw lijden weet,
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uw noden kent, u nooit vergeet!
Wacht stil op Hem; dra komt de tijd
dat Hij uw ziel van zorg bevrijdt.
Niets is er voor Zijn oog bedekt:
Hij weet hoe ver uw draagkracht strekt.
En of het laat is dan wel vroeg,
eens spreekt Hij toch: ‘Het is genoeg!’
Vertrouw op Hem Die u bemint
zoals een vader ‘t liefste kind.
‘t Is liefde, zuiv’re liefdegloed,
die u zo bitter lijden doet.
Hij weet wel wat Zijn kind behoeft;
zoals de smelter ‘t goud beproeft
en aan de lout’ring overgeeft,
totdat hij het gezuiverd heeft,
zó zuivert Hij met wijs beleid
ook úw geloof door druk en strijd.
Zoals de smelter ‘t lout’ringsvuur,
bepaalt Hij ook úw lijdensduur;
geen dag te vroeg, geen uur te laat,
‘t is al naar Zijn beleid en raad.
Dra volgt de dag op deze nacht;
wees daarom stil, mijn ziel, en wacht.
(bron onbekend)
(zie 1Petrus 1:6,7; Psalm 27:14).

