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Inleiding
De grootste barrière om de ware werkelijkheid (de waarheid) te leren
kennen, is dat in onze hersenen de idee leeft dat wij de waarheid reeds
kennen. Dat sluit ons af om te zoeken, om open te staan voor onderzoek
en nieuwe vondsten, aangezien onze kennis aangaande de waarheid
wordend is. Onze ‘waarheid’ kan niet statisch en afgerond zijn, daar wij
nog verkeren in een onvolmaakte wereld, waarin er strijd wordt gevoerd
tussen waarheidvinding en leugenpropaganda.
In de christelijke kerken meent men te weten wat bekering is. Er wordt
daar week in week uit gepreekt over de bekering van een mens tot God,
zónder te beseffen wat dat in werkelijkheid betekent. Men schrijft God
een soort bekering voor die bestaat in systemen, waarin allerlei hokjes,
trappen en toestanden bestaan. Echter zónder de wezenlijke
geloofszekerheid. Vraagt u zich maar eens af wat de Bijbel erover zegt.
Bekering waartoe? Ons is altijd voorgehouden dat wij bekeert moesten
worden om na het sterven naar de hemel te mogen gaan. De aarde zou
een doorgangshuis zijn, waar wij tijdelijk zouden verblijven. Het zou in
de Bijbel slechts gaan over de ‘eeuwigheid’, waaraan geen einde zou
komen. Deze term gebruikte men menigmaal, met de verzwarende
woorden als: ‘nimmer eindigend’ en ‘ontzettend’. Helaas verstaat men
ook hier weer niet wat het woord ‘eeuwigheid’ volgens de Bijbel
betekent. Een eeuw (aioon) is een tijdvak van 100 jaar. Eeuwigheid
bestaat dan ook niet buiten de tijd of tijden. Volgens de christelijke
kerken bestaat eeuwigheid buiten de tijd, als iets dat nooit eindigt. Alles
echter wat buiten ons is, is een hologram, een onecht beeld, zie Psalm 39:
6 Immers wandelt de mens als in een beeld.
Psalm 37 geeft ons een juist beeld over het leven in het heden, en wat
onze taak is en waarin bekering bestaat, en ook wat de rechtvaardigen en
hun zaad ontvangen zullen bij bekering. Er wordt in deze psalm wel
vijfmaal erop gewezen dat de rechtvaardigen of zachtmoedigen en hun
zaad de aarde erfelijk zullen bezitten. Nergens wordt over een hemelse
heerlijkheid gesproken.
De opdracht is dan ook om op JHWH te vertrouwen, het goede te doen en
de aarde te bewonen, en zich te voeden met getrouwigheid, zie vers 3
Vertrouw op JHWH, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u met
getrouwigheid.
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In Jesaja 65 en 66, en 2Petrus 2 wordt ook gesproken over de toekomstige
nieuwe hemelen (= meervoud) én de nieuwe aarde (= enkelvoud).
In dit leven zouden er slechts twee keuzemogelijkheden ons zijn gelaten,
namelijk te kiezen voor JHWH, bekering en geloof als de ‘smalle weg’,
om de zaligheid in de hemel te mogen beërven. Of te kiezen voor de
wereld en het boze, de ‘brede weg’, die naar het verderf (de hel) zou
lopen.
Onze ziel zou gered moeten worden, waarbij men ervan uitgaat dat een
mens een onsterfelijke ziel zou bezitten.
Wanneer wij de oproepen in de Bijbel lezen
om zich te bekeren, moeten wij er goed op
letten waartoe men zich dient te bekeren.
Wordt er in de Wet der 10 geboden gesproken
over de smalle weg en als ‘beloning’ een
hemelleven? Nee!
Wat staat er in de Wet (dat is het Verbond)
over de bekering en gehoorzaamheid aan
Gods wil?
Wij zullen enkele schriftplaatsen tonen, om te
zien waarover het gaat inzake bekering en
geloof:
1 Samuël 7:3 Toen sprak Samuel tot het
ganse huis van Israël, zeggende: Indien
De brede en de smalle
gijlieden u met uw ganse hart tot JHWH
weg naar
Bunyan’s
christenreize
bekeert, zo doet de vreemde goden uit het
midden van u weg, ook de Astharoths; en
richt uw hart tot JHWH, en dient Hem alleen, zo zal Hij u uit de hand der
Filistijnen rukken.
2 Koningen 17:13 Als nu JHWH tegen Israël en tegen Juda, door den
dienst van alle profeten, van alle zieners, betuigd had, zeggende: Bekeert
u van uw boze wegen en houdt Mijn geboden, en Mijn inzettingen, naar
al de wet, die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u door de hand
van Mijn knechten, de profeten, gezonden heb;
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2 Kronieken 30:6 De lopers dan gingen henen met de brieven van de
hand des konings en zijner vorsten, door gans Israël en Juda, en naar het
gebod des konings, zeggende: Gij, kinderen Israëls, bekeert u tot JHWH,
den God van Abraham, Izaak en Israël, zo zal Hij Zich keren tot de
ontkomenen, die ulieden overgebleven zijn uit de hand der koningen van
Assyrië.
2 Kronieken 30:9 Want als gij u bekeert tot JHWH, zullen uw
broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht
dergenen, die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen
wederkomen; want JHWH, uw God, is genadig en barmhartig, en zal het
aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot Hem bekeert.
Job 22:23 Zo gij u bekeert tot den Almachtige, gij zult gebouwd worden;
doe het onrecht verre van uw tenten.
Psalmen 7:12 (7-13) Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij Zijn zwaard
wetten; Hij heeft Zijn boog gespannen, en dien bereid.
Jesaja 31:6 Bekeert u tot Hem, van Denwelken de kinderen Israëls diep
afgeweken zijn.
Jeremia 3:14 Bekeert u, gij afkerige kinderen! spreekt JHWH, want Ik
heb u getrouwd, en Ik zal u aannemen, een uit een stad, en twee uit een
geslacht, en zal u brengen te Sion. (niet naar een hemel)
Jeremia 18:8 Maar indien datzelve volk, over hetwelk Ik zulks gesproken
heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal Ik berouw hebben over het
kwaad, dat Ik hetzelve gedacht te doen.
Jeremia 18:11 Nu dan, spreek nu tot de mannen van Juda en tot de
inwoners van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt JHWH: Ziet, Ik formeer een
kwaad tegen ulieden, en denk tegen ulieden een gedachte; zo bekeert u nu,
een iegelijk van zijn bozen weg, en maakt uw wegen en uw handelingen
goed.
Jeremia 25:5 Zeggende: Bekeert u toch, een iegelijk van zijn bozen weg,
en van de boosheid uwer handelingen, en woont in het land, dat JHWH
u en uw vaderen gegeven heeft, van eeuw tot in eeuw;
Jeremia 35:15 En Ik heb tot u gezonden al Mijn knechten, de profeten,
vroeg op zijnde en zendende, om te zeggen: Bekeert u toch, een iegelijk
van zijn bozen weg, en maakt uw handelingen goed, en wandelt andere
goden niet na, om hen te dienen, zo zult gij in het land blijven, dat Ik u en
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uw vaderen gegeven heb; maar gij hebt uw oor niet geneigd, en naar Mij
niet gehoord.

Ezechiël 3:19 Doch als gij den goddeloze waarschuwt, en hij zich van
zijn goddeloosheid en van zijn goddelozen weg niet bekeert, hij zal in zijn
ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.
Ezechiël 14:6 Daarom zeg tot het huis Israëls: Alzo zegt JHWH: Bekeert
u, en keert u af van uw drekgoden, en keert uw aangezichten af van al uw
gruwelen.
Ezechiël 18:21 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.
Ezechiël 18:23 Zou Ik enigszins lust hebben aan den dood des
goddelozen, spreekt JHWH; is het niet, als hij zich bekeert van zijn
wegen, dat hij leve?
Ezechiël 18:27
Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn
goddeloosheid, die hij gedaan heeft, en doet recht en gerechtigheid, die
zal zijn ziel in het leven behouden;
Ezechiël 18:28 Dewijl hij toeziet, en zich bekeert van al zijn
overtredingen, die hij gedaan heeft, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet
sterven.
Ezechiël 18:30 Daarom zal Ik u richten, o huis Israëls! een ieder naar zijn
wegen, spreekt JHWH, keert weder, en bekeert u van al uw overtredingen,
zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden.
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Ezechiël 18:32 Want Ik heb geen lust aan den dood des stervenden,
spreekt JHWH; daarom bekeert u en leeft.
Ezechiël 33:9 Maar als gij den goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij
zich van dien bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in
zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd.
Ezechiël 33:11 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 Israëls?
Ezechiël 33:12 Gij dan, o mensenkind! zeg tot de kinderen uws volks: De
gerechtigheid des rechtvaardigen zal hem niet redden ten dage zijner
overtreding; en aangaande de goddeloosheid des goddelozen, hij zal om
dezelve niet vallen, ten dage als hij zich van zijn goddeloosheid bekeert;
en de rechtvaardige zal niet kunnen leven door dezelve zijn gerechtigheid,
ten dage als hij zondigt.
Ezechiël 33:14 Als Ik ook tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood
sterven! en hij zich van zijn zonde bekeert, en recht en gerechtigheid doet;
Ezechiël 33:19 En als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid,
en doet recht en gerechtigheid, zo zal hij daarin leven.
Joël 2:12 Nu dan ook, spreekt JHWH, bekeert u tot Mij met uw ganse
hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage.
Joël 2:13 En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot
JHWH, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en
groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade.
Zacharia 1:4 Weest niet als uw vaderen, tot dewelke de vorige profeten
riepen, zeggende: Alzo zegt JHWH der heirscharen: Bekeert u toch van
uw boze wegen, en uw boze handelingen; maar zij hoorden niet, en zij
luisterden niet naar Mij, spreekt JHWH.
Mattheüs 3:2 En zeggende: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen
is nabij gekomen.
Mattheüs 4:17 Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te
zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
Markus 1:15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods
nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie.
Lukas 13:3 Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij
allen desgelijks vergaan.
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Lukas 13:5 Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij
allen insgelijks vergaan.
Lukas 15:7 Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel
over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig
rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.
Lukas 15:10 Alzo, zeg Ik ulieden, is er blijdschap voor de engelen Gods
over een zondaar, die zich bekeert.
Handelingen 2:38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van
u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der
zonden; en gij zult de
ga ve d e s Hei l i gen
Geestes ontvangen.
Handelingen 3:19 Betert
u dan, en bekeert u,
opdat uw zonden mogen
uitgewist worden;
wanneer de tijden der
verkoeling zullen
gekomen zijn van het
aangezicht van JHWH,
Jakobus 5:19 Broeders,
indien iemand onder u
van de waarheid is afgedwaald, en hem iemand bekeert,
Jakobus 5:20 Die wete, dat degene, die een zondaar van de dwaling zijns
wegs bekeert, een ziel van den dood zal behouden, en menigte der zonden
zal bedekken.
Openbaring 2:5 Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en
doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal uw
kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert.
Bekering gaat in al deze teksten er niet over om uit een hel weg te
blijven, noch om in een hemel te mogen komen. Het gaat hier vooral over
sociaal-maatschappelijke zaken, en het onderlinge verkeer tussen mensen.
Men dient zich aan zijn afspraken te houden, niet te woekeren met
broeders, noch valse getuigenissen of aanklachten geven. Zie brochure
290 over: Bekeert U en leeft! Wij dienen een paradijselijke toestand op
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deze aarde zelf te creëren. Sommige
natuurvolkeren hebben dit verwezenlijkt,
althans in sommige opzichten. Men kan
het in het boek van Drunvalo "De
kundalini van de aarde na 2012" lezen
op p.108, hoe de inheemse bewoners van
het eiland Moorea in de Stille Zuidzee
leven:
"Als het paradijs op aarde bestaat, Het eiland heeft de vorm van een
dan beleven zij het. Hun hart, waarop men nog vanuit het
voornaamste doel in het leven is hart leeft
spelen en liefhebben. ‘s Avonds haalden ze muziekinstrumenten te
voorschijn die ze gemaakt hadden van materialen uit de jungle of de
zee. Ze dansten en zongen urenlang totdat de maan hoog aan de
hemel stond. Slechts af en toe was het nodig om te werken,
bijvoorbeeld als er een boot door de storm was vernield en moest
worden herbouwd. Als het nodig was kwam de hele stam als één man
bij elkaar om te helpen.
Zelfs op zulke momenten
maakten ze hun werk tot
iets leuks en opwindends.
Er klonk muziek en de leden
van de stam gingen om
beurten aan het project
werken en muziek maken.
Het werd zelfs al na een
paar dagen duidelijk dat
hun manier van leven niet
op ego gebaseerd was, maar op iets dat meer holistisch was. Ze
hielden op alle mogelijke manieren van elkaar en zorgden voor
elkaar. Niemand kamde ooit zijn eigen haar of verzorgde zichzelf; het
werd altijd gedaan door iemand anders van hetzelfde geslacht. Ze
maakten iedere handeling tot iets waarmee zij hun liefde konden
tonen. Ze deelden elkaar alsof ze allemaal verbonden waren in één
groot huwelijk ...... Ik geloof dat het woord ‘jaloezie’ niet eens voor
kwam in hun taalschat".
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Lees eens aandachtig wat in Spreuken 2 staat:
20 Opdat gij wandelt op den weg der goeden, en houdt de paden der
rechtvaardigen.
21 Want de vromen zullen de aarde bewonen, en de oprechten zullen
daarin overblijven;
22 Maar de goddelozen zullen van de aarde uitgeroeid worden, en de
trouwelozen zullen er van uitgerukt
worden.
1 Mijn zoon! vergeet mijn wet niet,
maar uw hart beware mijn geboden.
2 Want langheid van dagen, en
jaren van leven, en vrede zullen zij
u vermeerderen.
U leest het goed, het gaat om een
oprechte leefwijze (vroom), en zij
die oprecht en zachtmoedig zijn
mogen de aarde bewonen. Zij die naar de wet(ten) leven zullen bedeelt
worden met een lang leven op aarde.
In Deuteronomium 30 gaat het ook over bekering, en lees eens waar dat
voor is!
30:1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen
gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult
gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u JHWH, uw
God, gedreven heeft;
2 En gij zult u bekeren tot JHWH, uw God, en Zijner stem gehoorzaam
zijn, naar alles, wat ik u heden gebiede, gij en uw kinderen, met uw ganse
hart en met uw ganse ziel.
3 En JHWH, uw God, zal uw gevangenis wenden, en Zich uwer
ontfermen; en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken, waarheen u
JHWH, uw God, verstrooid had.
4 Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, van daar zal u
JHWH, uw God, vergaderen, en van daar zal Hij u nemen.
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5 En JHWH, uw God, zal u brengen in het land, dat uw vaderen erfelijk
bezeten hebben, en gij zult dat erfelijk bezitten; en Hij zal u weldoen, en
zal u vermenigvuldigen boven uw vaderen.
6 En JHWH, uw God, zal uw hart besnijden, en het hart van uw zaad, om
JHWH, uw God, lief te hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel,
opdat gij levet.
7 En JHWH, uw God, zal al die vloeken leggen op uw vijanden en op uw
haters, die u vervolgd hebben.
8 Gij dan zult u bekeren, en der stemme van JHWH gehoorzaam zijn, en
gij zult doen al Zijn geboden, die ik u heden gebiede.
9 En JHWH, uw God, zal u doen overvloeien in al het werk uwer hand, in
de vrucht uws buiks, en in de vrucht uwer beesten, en in de vrucht uws
lands, ten goede; want
JHWH zal wederkeren,
om Zich over u te
verblijden ten goede,
gelijk als Hij Zich over
uw vaderen verblijd
heeft;
10 Wanneer gij der
stemme van JHWH,
uws Gods, zult
gehoorzaam zijn,
houdende Zijn
g e b o d e n e n Zi j n Het eiland Moorea
inzettingen, die in dit
wetboek geschreven zijn; wanneer gij u zult bekeren tot JHWH, uw
God, met uw ganse hart en met uw ganse ziel.
11 Want ditzelve gebod, hetwelk ik u heden gebiede, dat is van u niet
verborgen, en dat is niet verre.
12 Het is niet in den hemel, om te zeggen: Wie zal voor ons ten hemel
varen, dat hij het voor ons hale, en ons hetzelve horen late, dat wij het
doen?
13 Het is ook niet op gene zijde der zee, om te zeggen: Wie zal voor ons
overvaren aan gene zijde der zee, dat hij het voor ons hale, en ons
hetzelve horen late, dat wij het doen?
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14 Want dit woord is zeer nabij u, in uw mond, en in uw hart, om dat te
doen.
15 Ziet, ik heb u heden voorgesteld het leven, en het goede, en den dood,
en het kwade.
16 Want ik gebiede u heden, JHWH, uw God, lief te hebben, in Zijn
wegen te wandelen, en te houden Zijn geboden, en Zijn inzettingen, en
Zijn rechten, opdat gij levet en vermenigvuldiget, en JHWH, uw God, u
zegene in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.
17 Maar indien uw hart zich zal afwenden, en gij niet horen zult, en gij
gedreven zult worden, dat gij u voor andere goden buigt, en dezelve dient;
18 Zo verkondig ik ulieden heden, dat gij voorzeker zult omkomen; gij
zult de dagen niet verlengen op het land, naar hetwelk gij over de Jordaan
zijt heengaande, om daarin te komen, dat gij het erfelijk bezit.
19 Ik neem heden tegen ulieden tot getuigen den hemel en de aarde; het
leven en den dood heb ik u voorgesteld, den zegen en den vloek! Kiest
dan het leven, opdat gij levet, gij en uw zaad;
20 Liefhebbende JHWH, uw God, Zijner stem gehoorzaam zijnde, en
Hem aanhangende; want Hij is uw leven en de lengte uwer dagen; opdat
gij blijft in het land, dat JHWH uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob,
gezworen heeft hun te zullen geven.
In Spreuken 3 gaat het over het onderhouden van de Wet, die nooit
afgeschaft werd, noch vervuld is in de zin dat een mens die niet meer
hoeft te onderhouden. Wie de Wet onderhoudt wordt geen hemel
voorgespiegeld, maar een lang leven op aarde met zegeningen van
inkomsten, zie:
1 Mijn zoon! vergeet mijn wet niet, maar uw hart beware mijn geboden.
2 Want langheid van dagen, en jaren van leven, en vrede zullen zij u
vermeerderen.
3 Dat de goedertierenheid en de trouw u niet verlaten; bind ze aan uw
hals, schrijf ze op de tafel uws harten.
4 En vind gunst en goed verstand, in de ogen Gods en der mensen.
5 Vertrouw op JHWH met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.
6 Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.
7 Zijt niet wijs in uw ogen; vrees JHWH, en wijk van het kwade.
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8 Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw
beenderen.
9 Vereer JHWH
van uw goed, en
van de eerstelingen
al uwer inkomsten;
10 Zo zullen uw
schuren met
overvloed vervuld
worden, en uw
perskuipen van
most overlopen.
11
Mijn zoon!
verwerp de tucht Het paradijselijke eiland Moorea
van JHWH niet, en
wees niet verdrietig over Zijn kastijding;
12 Want JHWH kastijdt dengene, dien Hij liefheeft, ja, gelijk een vader
den zoon, in denwelken hij een welbehagen heeft.
13
Welgelukzalig is de mens, die wijsheid vindt, en de mens, die
verstandigheid voortbrengt!
14 Want haar koophandel is beter dan de koophandel van zilver, en haar
inkomst dan het uitgegraven goud.
15 Zij is kostelijker dan robijnen; en al wat u lusten mag, is met haar niet
te vergelijken.
16 Langheid der dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand
rijkdom en eer.
Spreekt het gebod in Exodus 20 niet het volgende uit?: 12 Eert uw vader
en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u
JHWH uw God geeft.
Zekerheid
Wij hebben enkele voorbeelden uit het boek ‘Het Vaderhuis’ van prof. dr.
A.J. Th. Jonker geraadpleegd over de zekerheid, waarna wij straks Jonker
zelf -een paar bladzijden verder- aan het woord laten.
Godsdienst waarin het ware dienen van God ontbreekt is er helaas te over.
Men kan in godsdienst zelfs les krijgen op scholen, catechisaties, etc. Het
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hoofd van kinderen en of volwassenen wordt vol gestampt met een serie
begrippen over God en het dienen van Hem. In de meeste kinderen en
volwassenen die onderwezen worden in God-dienen leeft echter niet het
liefdevolle verlangen naar de levende God. Men geeft les in Godsdienst in
de hoop dat men het zal be-grijpen. God laat Zich echter niet grijpen,
noch begrijpen, maar laat Zich wel vinden. Ware zoekers zullen Hem
vinden, wanneer men zichzelf verloren heeft. Nu is het zo gelegen dat een
mens nooit op zoek gaat naar iets dat hij niet kwijt is geraakt. Men dient
in het zoeken naar God er diep van overtuigd te zijn dat men Hem kwijt is
geraakt. Een mens wordt pas een échte zoeker naar God als men Hem per
se terug wil hebben, als men weet en gevoelt dat het leven zonder Hem
leeg is. Dán zet men z’n hele hart erop, en wordt het een nood en
doorzetting, wat tot doorbraak leidt. Dan veroordeelt men zichzelf
vanwege het verlies van God, waar men zich buiten Hem geheel verloren
en schuldig ziet. Zo’n mens laat zich niet geruststellen door de
voorstelling dat er iemand anders zou zijn geweest die in onze plaats bij
God voor onze schuld zou hebben betaald. Wij zien alsdan dat wij geheel
alleen verantwoordelijk staan voor God, en er in de hele wereld geen
uitweg is, dan om te capituleren, om schuld te bekennen, ten onder te
gaan in onszelf, ons los te laten en over te geven aan God. Wanneer wij
onze straf aanvaarden, God goedkeuren in Zijn straffen, dán gedenkt Hij
aan Zijn verbond en vergeeft menigvuldig. Zie: Leviticus 26:41-43, en
Micha 7 het laatste gedeelte. Lees ook psalm 25 en de berijming ervan,
waar staat: En zijn Godgeheiligd zaad, zal ‘t gezegend aardrijk erven..
Hij laat Zichzelf op deze plek van vernedering vinden, door Zich bekend
te maken. God is nergens te vinden op een menselijke wijze, aangezien
Hij Geest is. Waar een mens zijn mens-ego opgeeft komt er plaats voor de
geesteskracht, de christuskracht om op te staan in een nieuw leven. Wie
voor God in oprechtheid zwicht wordt terstond weer door Hem opgericht.
Op dat moment is er niets gemakkelijker dan het vinden van God, en om
op te staan en zich in Hem te verheugen.
Dit schenkt ons volkomen zekerheid, levende zekerheid, vreugdevolle
zekerheid. Het gaat hierbij niet om een hemel of een hel, maar om God
zelf, want waar God is zou een hel zelfs een hemel zijn, een hemel op
aarde. In de belofte spreekt God over een vernieuwde hemel en aarde,
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waarop het God-geheiligde zaad mag wonen, zie Psalm 37 waar dit 5x
wordt genoemd. Zie ook Jesaja 65 en 66 over de nieuwe aarde.
In het leerzame boek van prof.. dr. A. J. Th. Jonker "Op weg naar het
Vaderhuis" staat vervolgens het volgende:
"Zekerheid, niet bij schepjes en beetjes. De overvloed komt enkel in
ons door ons komen in de overvloed. Heel onze persoonlijkheid
indompelen, eens voorgoed en altoos opnieuw, in Gods
gemeenschap.
p.87 Ons maar niet ter ruste willen of kunnen leggen op een stukjesen-beetjes-christendom, dat mee weg brokkelt in deze weg
brokkelende wereld, en het juist daarom in die wereld zo ver weet te
brengen.
p.54. Wij vergissen ons niet, ofschoon wij niets kunnen bewijzen.
Klare bewustwording van eigen geestelijk leven schenkt
onmiddellijk - zonder logische redenering, zonder moeizame
reflectie - volkomen gewisheid omtrent de levende God.
Levenszekerheid en dus levende zekerheid. Zó dat elke twijfel op dit
punt louter gevolg is van verzwakking, verduistering, des
persoonlijke levens". (Tot zover Jonker).
Algemeen verwachten de meeste christelijke mensen dat er een wonder
van ommekeer zal dienen plaats te vinden in hun leven, wat van buitenaf
zal komen. Die geweldige verandering of bekering komt echter niet in de
eerste plaats van buitenaf, maar van binnenuit. Wel zal die ommekeer
onder invloed staan van buitenaf. Men leeft in de veronderstelling dat
God het moet doen. Nee, de oproep is dat wij ons dienen te bekeren. Het
gaat om ontwaking van ons bewustzijn, de activering van ons 3e oog. Zie
onze brochures 407, 408 en 409, en de recente 609.
Metamorfose
Metamorfose is gedaantewisseling. Bekering is een inwendige
metamorfose, een nieuw mens worden met nieuwe hoedanigheden.
In de natuur wikkelt een vraatzuchtige rups zich tegen het einde van
zijnbestaan in een cocon, zijn doodskleed, valt in slaap, sterft af en wordt
tot een vormloze brei waarin men géén rups en ook géén vlinder kan
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herkennen. Uit deze brei ontpopt zich echter wél te zijner tijd door de
warmte van de zon een prachtige vlinder. De stof ecdysterone is een
plantaardige stof die de groei stimuleert en zorgt voor de transformatie
van de rups tot vlinder. Deze stof vindt men ook in sterke groeiprocessen
die in mensen aanwezig zijn.
Bij ons mensen dient er een inwendig proces plaats te vinden wat wij
vergelijken kunnen met bovengenoemde metamorfose. Ons eigen ego dat
een soort vraatzuchtig rupsenbestaan leidt dient te worden afgelegd, te
sterven. Ons ego is eigengericht, log en verslindend. De rups leeft immers
voor zijn buik, om daar vrolijk op te teren. Ook wij mensen leven voor
onszelf en niet voor God en
de naaste. Omzetting van
onze status tot een nieuwe
mens wordt pas in gang gezet
als het afstervingsproces
volbracht is.
Wel een
mo e i l i j k t e b e gr i j p e n
omzetting, hoe het oude ego
kan afsterven om van
gedaante te wisselen tot een
nieuw. De christelijke kerk heeft hieruit munt trachten te slaan, en wel
door naar de Jezus-figuur te wijzen die voor de zonden der mensen zou
zijn gestorven in hun plaats, zodat zij in de hemelse heerlijkheid zouden
mogen komen na dit leven. Deze boodschap noemt men het ‘blijde
evangelie’, wat appelleert aan ‘s mensen begeerten. Deze oproep of
boodschap zal de mensen echter niet aan hun oude ego laten ondergaan
tot een vormloze brei waar niemand meer uit wijs kan worden. Het is
alleen God zelf die een mens inzicht geeft in het kennen van Hem en Zijn
Wet, waardoor men zich als in een spiegel uitgebeeld ziet. Dan ziet men
zichzelf in z’n ware gedaante als vraatzuchtig rups-bestaan. Dan walgt
men van zichzelf, geeft men zich volkomen over aan het Goddelijke, waar
het zonlicht op die donkere brei straalt en leven wekt, waaruit een
fladderende vlinder te voorschijn komt. Dan ontvangt de mens van de
hemelse Zon de warmtestraling tot opening van diens pijnappelklier, het
3e oog, ter verlichting. Duidelijk is dat die oude natuur pas afsterft en
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vrijwillig afgelegd wordt wanneer de mens geconfronteerd wordt met
zichzelf en zijn ware natuur.
Bewustwording
Planten zijn onze belangrijkste voedingsbronnen. Veel medicijnen komen
van planten en bomen. De natuurvolkeren zijn over het algemeen sterk en
gezond, aangezien zij dicht bij de natuur leven en hun voedsel
natuurgetrouw bereiden en sorteren. Planten
leveren ook genotmiddelen,
geestverruimend, die echter door regeringen
streng verboden worden. Men wil de
mensen slapend houden, onwetend
aangaande de werkelijke dingen in de
wereld die zich afspelen. Geestverruimende
planten zouden gevaarlijk en verslavend
voor ons zijn, wordt ons wijsgemaakt. Het
achterliggende doel ze te verbieden, is de
angst der politici en geestelijken dat wij
wakker zouden worden, en alsdan het bedrog krijgen in te zien wanneer
ons bewustzijn verhoogd wordt. Het goddelijke in de mens mag volgens
de regerende elite beslist niet wakker worden gemaakt. Maar alcohol,
tabak, koffie, auto’s en motoren zijn nog veel gevaarlijker en eisen
dagelijks hun tol, maar die worden echter niet verboden door de politici.
Nee, het gaat om bewustwording, om de opening van ons derde oog, wat
volgens hen gesloten dient te blijven. Er is een onderzoek gedaan door
professor R. Griffiths van de universiteit in Baltimore, waarbij proeven
werden genomen met psilocybine, een geestverruimend middel. Zie
Wikipedia:
Psilocybine is een hallucinogeen indool uit de tryptaminefamilie. Het wordt
geproduceerd door honderden schimmelsoorten, waaronder soorten uit het
geslacht Psilocybe, zoals Psilocybe cubensis en het puntig kaalkopje
(Psilocybe semilanceata). Psilocybinehoudende paddenstoelen die voor de
handel worden gekweekt of verzameld worden ook wel paddo's genoemd.
Eenmaal ingenomen wordt psilocybine meteen omgezet in psilocine, het
gedefosforyleerde derivaat ervan, dat vervolgens deels als antagonist
werkzaam is op de 5-HT2A- en 5-HT1A-serotoninereceptoren in de
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hersenen. De kenmerkende bewustzijnsveranderende effecten van
psilocybine houden tussen de 3 en 8 uur aan, hoewel die effecten voor
mensen die onder invloed van psilocybine verkeren, veel langer lijken te
duren, omdat de drug ook het tijdsbesef kan veranderen. Intensiteit en duur
van de entheogene effecten van psilocybinebevattende paddenstoelen zijn
zeer uiteenlopend, afhankelijk van soort of variëteit, dosering, individuele
instelling en omgevingsfactoren.
Bezit en gebruik van psilocybine of psilocine is in de meeste landen, over
de hele wereld, streng gereguleerd. (Tot zover WIkipedia).

Dat mystieke of geestverruimende zou het goddelijke in de mens wakker
kunnen maken, zodat men de ware realiteit
gaat zien. Alleen een geestverruimende
ervaring van het goddelijke kan volgens de
oude gnostici tot ware kennis en aanbidding
van het goddelijke leiden. Daarmee kan men
wel instemmen. Het is immers de Geest van
JHWH die in alle waarheid leidt. Heksen
gebuikten destijds brouwsels waardoor ze
konden ‘vliegen’ op een bezemsteel. Dat wil
zeggen dat ze in hoger sferen geraakten. Dat
mocht niet volgens de christelijke kerk. Dat
vond men des duivels, zodat men de
heksenjacht inzette en de brandstapels lieten roken. Vervolgens hield de
kerk de mensen kort in kennis, door te stellen dat seksualiteit zondig was.
Augustinus voerde de leer van de erfzonde in, zodat elk mens met een
zwaar pak zonde ter wereld zou komen. Voor de zonden moest aan God
afbetaald worden, dat wil zeggen aan de kerk als dienaresse Gods, die er
een heerlijk leven van leidde. De geestelijken deden zelf heel veel aan die
‘zondige seks’ achter de coulissen, wat vandaag de dag geen publiek
geheim meer is. De ene schande na de andere komt naar buiten, en geen
enkele geestelijke schijnt van deze zonde verschoond te zijn. Hoe het er in
de Hof van Eden naar toe is gegaan, is voor de kerk aanleiding geweest
om in Eva al het vrouwelijke te veroordelen en het mannelijke te
verheerlijken. Eva zou gegeten hebben van de verboden vrucht. De kerk
heeft deze bijbelse mededeling letterlijk opgevat, terwijl het in
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werkelijkheid ging om de
verleiding van ene Nachash om
Eva seksueel met de daad voor te
lichten. Wanneer men Genesis 1-3
letterlijk opvat, zou God een
boomvrucht hebben gemaakt
waarvan op straffe des doods niet
gegeten mocht worden. Diezelfde
God zou de mens juist gemaakt
hebben als planten- en
vruchteneter. Alleen giftige
planten en vruchten zijn niet goed, maar daar wordt in Genesis 1-3 niet
over gesproken. Ook cannabis, hennep is heel gezond. Waarom zou God
zulke gezonde planten hebben geschapen? Om ze te laten verbieden door
overheden? De planten die ons bewustzijn kunnen verhogen zouden
moeten worden aanbevolen, maar nu staat er gevangenisstraf op! De
verhoging van ons bewustzijn door middel van een geestelijke ervaring
ligt opgesloten in onze genetische code. Alleen, dat mogen wij volgens
onze politici niet gebruiken.
Het wezenlijke doel van bekering
Het gaat in de Bijbel om de wederoprichting of het herstel van Gods
koninkrijk op aarde onder een hemels bestuur. Dat Godsrijk is door de
geestelijken van de christelijke kerken verplaatst naar een denkbeeldige
hemel, dus van het nu naar het hiernamaals. Het volledige herstel van Rijk
Gods echter komt wél na het huidige tijdperk in een nieuw tijdperk op een
vernieuwde aarde. De aarde moet geheel geschoond en gereinigd worden
van alle verderfelijks wat er in het huidige tijdperk op is gebouwd en
gedaan. In de Bijbel gaat het niet over allerlei andere volkeren buiten
Israël, want Israël is Gods instrument om de aarde te vernieuwen. Alle
twaalf stammen Israëls zijn verkoren tot de hoge taak om de andere goede
(schaap-) volkeren te onderwijzen in de wetten van JHWH en hen te
demonstreren hoe deze functioneren. Dan alleen kan en zal er een
paradijselijke toestand op de aarde komen. Wij leven momenteel in een
wereld vol bedrog die door de kwade (bok-) volkeren is opgezet. Zij
stammen af van het zogenaamde ‘slangenzaad’ uit Genesis 3:15. Zij
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zullen van de aarde afgebracht en verbrand worden, tot as onder onze
voeten, zoals in Maleachi 4 staat.
Waar hoort men in de christelijke kerken nog preken over het te herstellen
Godsrijk dat op de vernieuwde aarde zal worden gevestigd, onder het
koningschap van David? Algemeen hoort men alleen maar preken over
de zogenaamde bekering van de mens tot God, die tot een hemelburger
omgevormd moet worden, om deze aardse woestijn zo goed als mogelijk
is zonder al te veel kleerscheuren weer te verlaten. Men houdt de jeugd en
mensen nog wel voor dat men een nieuw hart moet zien te krijgen en
daarom dient te bidden tot God, maar er wordt ook bij verteld dat alleen
een klein aantal door God van eeuwigheid af uitverkoornen dat zullen
ontvangen en dat de rest als verworpenen naar een eeuwig brandende hel
verwezen zullen worden. Dit is dus niet iets om vrolijk van te worden, en
om daarin een ontfermend en liefdevolle God te mogen zien. Het is dan
ook weinig hoopvol gesteld voor de meeste mensen die wekelijks dit soort
preken over hun hoofden horen uitspreken. Je maakt slechts een hele
kleine kans tot dat groepje uitverkoornen te mogen behoren, en degenen
die er voor worden gehouden tot deze groep te behoren missen zelf in de
meeste gevallen de volle geloofszekerheid.
Helaas, men heeft een totaal onjuist beeld en misvormde voorstelling van
de uitverkiezing, van het heden en van het toekomende, van de hemel en
hel, van de erfzonde en verlossing, en vele dergelijke dingen meer, zie
onze brochures op onze website www.pentahof.nl
De geestelijken van de christelijke kerken hebben wel gelijk dat wij een
nieuw hart dienen te verkrijgen,
dat wil zeggen dat ons hart dat
gesloten is voor God en
geestelijke zaken geopend wordt.
In het hart van het nageslacht van
Adam en Eva -dus niet in het hart
van het Nachash-slangenzaad- zit
een klein geheugen waarin álle
informatie opgeslagen ligt over
God, de schepping en de natuurwetten, en het pad om tot herstel en hoger
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bewustzijn te komen. Zie onze brochures over het geheugen van ons hart
en over ons derde oog no. 407, 408 en 409.
Wij mensen rekenen sinds de (terug)val in Eva en Adam niet meer met
ons hart, maar met ons verstand. Ons verstand leidt ons om de tuin,
waardoor wij denken dat de wereld die we zien buiten ons ligt, en dat de
planten, bomen, dieren en mensen zich buiten ons bevinden. De
christelijke kerk heeft zich hierbij aangesloten en heeft de mensen altijd
gewezen op dat wat buiten hen ligt, dus naar een hemel en hel. Men wist
het wellicht zelf ook niet meer dat hemel en hel in onszelf liggen. Door de
hel uit ons hart te werpen houden wij vanzelf de hemel erin over. Er staat
toch duidelijk de opdracht dat wij ons hart dienen te besnijden, zie
Deuteronomium 10:16 Besnijdt dan de voorhuid uws harten, en verhardt
uw nek niet meer.
Jeremia 4:4 Besnijdt u voor JHWH en doet weg de voorhuiden uwer
harten, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem! opdat Mijner
grimmigheid niet uitvare als een vuur, en brande, dat niemand blussen
kunne, vanwege de boosheid uwer handelingen.

De hel zit in ons eigengerichte ego, in al het negatieve in ons. De hemel
is in het liefdevolle positieve hart. Buiten ons is álles slechts een
hologram, een onecht beeld dat door ons verstand is gemaakt via
elektrische invloeden in onze hersenen. Onze uiterlijke ‘werkelijkheid’ is
schijn, een wereld vol bedrog, een fata morgana. Alleen onze innerlijke
werkelijkheid, wanneer ons hart oprecht is geworden, is waarachtig.
Op onderstaande video is uit de mond van Franka Treur te horen hoe zij
zegt afscheid te hebben genomen van God. Begrijp dat goed, dat zij
afscheid heeft genomen van de kerkelijke voorstelling van God. Zij is
nog niet onderlegd genoeg om zich daarin geheel te verweren tegenover
de kerkelijke voorstellingen over God. Thijs van de Brink als presentator
van de EO is met haar in gesprek en heeft zijn ‘god’ Jezus meegenomen
op de zitbank van zijn auto, en heeft het beeld neergezet tussen Franka en
hem in. En af en toe wordt naar deze ‘god’ gekeken en verwezen. Franka
heeft het bij het goede eind dat deze ‘god’ als Jezus reeds lang ervoor
door de Egyptenaren en andere religies werd vereerd onder andere
namen. Zij zou daar een dieper onderzoek naar moeten doen, om dat
meer duidelijk te maken. Zie onze brochures over Jezus op onze website.
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http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1319230
Deze uitzending gemist
gaat over Franka Treur
die niet meer in God (de
kerkelijke god) geloofd.

Naast Franka staat het Jezus-beeld, en rechts Thijs

Het Heil is nabij
Dat is op zeer duidelijke wijze door de profeet Jesaja in hoofdstuk 51
aangekondigd, zie:
3 Want JHWH zal Sion troosten, Hij zal troosten al haar woeste plaatsen,
en Hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof
van JHWH; vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden,
dankzegging en een stem des gezangs.
4 Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor!
want een wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een
licht der volken.
5 Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil trekt uit, en Mijn armen zullen de
volken richten; op Mij zullen de eilanden (kuststreken) wachten, en op
Mijn arm zullen zij hopen.
6 Heft ulieder ogen op naar den hemel, en aanschouwt de aarde beneden;
want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed
verouden, en haar inwoners zullen van gelijken sterven; maar Mijn heil zal
in eeuwigheid zijn, Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden.
7 Hoort naar Mij, gijlieden, die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks
hart Mijn wet is! vreest niet de smaadheid van den mens, en voor hun
smaadredenen ontzet u niet.
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8 Want de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormpje zal ze
opeten als wol; maar Mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en Mijn
heil van geslacht tot geslachten.

Wanneer wij als het herstelde Israël der twaalf stammen het heil hebben
ontvangen, zullen wij van ons land, tot voorbeeld van de wereld, een
Paradijs maken, als de Hof van JHWH. Nu nog moeten wij ons schamen
wanneer er inheemse volkeren zijn die het er veel beter afbrengen dan
wij. Als voorbeeld noemen wij de Baduy, een stam in Indonesië,
ongeveer vier uur rijden vanaf
Jakarta. Zij leven heel natuurlijk,
net als hun voorouders en verre
voorouders. De kern van de Baduy
leeft zonder elektriciteit, zonder
radio, tv, telefoon, schoenen,
spijkers, vervoermiddelen, zeep,
etc. Zij hebben geen criminaliteit
en leven geheel harmonieus. Ze
hebben vaste regels om de
gemeenschap te beschermen. Ze
houden van een goede balans tussen mens en natuur. Zij vinden, dat
wanneer een mens zijn lusten volgt, de balans in de natuur verstoord
wordt en er rampen volgen. De Baduy hebben een kleine binnenkring en
een grotere buitenkring. In de binnenkring is alles gratis, en daar
bevinden zich de meest serieuzen. Ze werken allen met de handen,
niemand heeft eigen grond, en alles is gemeenschappelijk. Ieder krijgt
driemaal per dag gratis eten. Ze houden een grote voorraad aan voedsel
aan, wanneer bijvoorbeeld oogsten mochten mislukken. Scholen zijn er
niet, daar volgens hen de scholen alleen maar kennis geven en géén
wijsheid. Zij geven juist wijsheid aan hun kinderen. De natuur is hun
leermeester. Ze vinden het belangrijker dat hun kinderen alles weten over
zaden, groei en landbouw, dan dat ze een hoofd vol kennis zouden
hebben. Zonder allerlei opleidingen hebben de Baduy een goed en rustig
leven. Men haalt zelf alle medicijnen uit de jungle. Ook hebben ze een
eigen regering, maar politie is er niet. Ze geloven in een Opperwezen.
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JHWH Zelf zal Zijn heerlijkheid tonen over het herstelde Sion. Lees eens
Jesaja 33. God is niet de god zoals ze hem in de kerken belijden, en ook
niet zoals ze Hem soms in de Bijbel afschilderen. Prof. dr. A.J.Th. Jonker
schrijft in zijn boek ‘Het Vaderhuis’ dat de vertalers van God een beul
hebben gemaakt in Hebreeën 12:6 Want dien JHWH liefheeft, kastijdt
Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.
Het gaat meer over liefdevol straffen, maar niet geselen zoals beulen
doen. In werkelijkheid straft God ook niet, maar straft een mens zichzelf.
Religies hebben van God een onzichtbare persoon gemaakt, die ergens
hoog boven in een hemel woont. Daar zou Hij een soort dagelijkse
boekhouding bijhouden van elk mens op aarde. Goede en kwade zaken
zouden door Hem worden genoteerd,
om aan het eind van het leven en of bij
de opstanding te worden voorgehouden
aan elk mens, om daarop schuldig en of
vrij verklaart te worden. Deze God zou
alwetend en alomtegenwoordig zijn,
zodat het voor Hem een kleine moeite
is om van 7 miljard mensen op aarde
dagelijks hun gangen en daden te
observeren en op te tekenen. Deze
kerkelijke God heeft speciale wensen. Wie daaraan niet voldoet kan
rekenen op wraak en verbranding. Deze God is ook dol op geld, en Hij
heeft de milde gevers hartelijk lief. De ambtsdragers in de kerken volgen
Hem hierin gaarne, daar Hij hen goed betaalt voor hun noeste arbeid,
want een dorsende os mag men niet muilbanden. De kerkelijke God
woont gaarne in prachtige gebouwen, als kerken, kathedralen en tempels,
die men dan ook Godshuizen pleegt te noemen. In deze prachtige ‘Godspaleizen’ geeft men de gelovigen een voorgevoel van het hemelse, wat
zeer aanstekelijk werkt. De akoestiek en de geometrische bouw van deze
tempels werkt stimulerend en verslavend. Wie hier op aarde reeds in deze
hemelse voorhoven mag arbeiden hoeft zich zijn leven lang niet meer te
bekommeren om vuile handen of zware arbeid. Dan is je kostje
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metterdaad gekocht en veiliggesteld.
In het Reformatorische Dagblad
14-01-2013 geeft de heer S. D. Post
antwoord op een vraag over de
nieuwe hemel en nieuwe aarde.
Uit het antwoord lijkt het dat hemel
en aarde zullen samensmelten, en alle
tegenstellingen zoals die er nu zijn
zullen verdwijnen. Maar wat blijft er
dan nog over? Een hemel-aarde? En
wat doen de bewoners daar de ganse
dag? Volgens Post zullen zij zich geheel op God richten, altijd genieten,
je verwonderen, koesteren, zingen, aanbidden, etc. Post vraagt aan de
jongelui of ze daar wel zin in hebben. Zin is een soort luilekkerland
leventje zoals de jetset van deze wereld? Ja, daar zullen veel jongeren en
ouderen wel voor te vinden zijn. Maar wat zegt de Bijbel over het leven
op de vernieuwde aarde? Er moet gewerkt, gebouwd, herstelt, beplant en
bevolkt worden. Zie Jesaja 65:
16 Zodat, wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in den God der
waarheid; en wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij den God der waarheid,
omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn, en omdat zij voor Mijn ogen
verborgen zijn.
17 Want ziet, Ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde; en de vorige
dingen zullen niet meer gedacht worden, en zullen in het hart niet opkomen.
18 Maar weest gijlieden vrolijk, en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen Ik
schep; want ziet, Ik schep Jeruzalem een verheuging, en haar volk een vrolijkheid.
19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk; en in
haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des
geschreeuws.
20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud
man, die zijn dagen niet zal vervullen; want een jongeling zal sterven, honderd
jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.
21 En zij zullen huizen bouwen en bewonen, en zij zullen wijngaarden
planten, en derzelver vrucht eten.
22 Zij zullen niet bouwen, dat het een ander bewone; zij zullen niet planten, dat het
een ander ete, want de dagen Mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms, en
Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.
23 Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring; want zij zijn het
zaad der gezegenden van JHWH, en hun nakomelingen met hen.
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Post heeft gelijk dat wij de hemel-vraag anders dienen te stellen aan onze
kinderen. Niet dat een kind Gods naar de hemel gaat, maar dat de Bijbel
spreekt over nieuwe hemelen (meervoud) én een nieuwe aarde. Lazarus
was al drie dagen gestorven. Dan zou hij toch in de hemel moeten zijn
geweest volgens de traditionele opvatting. Wanneer hij dan weer tot
leven gewekt werd, moet dit leven een hel voor hem zijn geweest, en zou
hij zeer boos moeten hebben gereageerd. Hij zou dus hebben kunnen
vertellen hoe het hemelleven was. Niets van dat alles. Het blijkt dat de
kerkelijke opvatting en zienswijze niet in overeenstemming is te brengen
met de gegevens uit de Bijbel.
Post denkt dat de kinderen op de straten van goud in het hemelse Nieuwe
Jeruzalem zullen spelen, naar Zacharia 8:5. Helaas, daar gaat het niet
over in Openbaringen 20-22. Zacharia 8 gaat over het herstelde aarde
Sion en nieuwe aardse Jeruzalem.
Het blijkt dat theologie -het christelijke geloof- géén wetenschap is,
aangezien haar uitgangspunt de onbewijsbare verborgen God is, waar
geen verder wetenschappelijk onderzoek naar kan worden gedaan. Men
moet altijd in mysteries eindigen, en het volk naar verborgenheden
verwijzen. Theologie gaat er wel vanuit dat God bestaat. Echte
wetenschappen kunnen aantonen wat er gesteld wordt, zoals in
natuurkunde, mathematica, geometrie, biologie, waardoor meer en meer
het ontstaan van het leven duidelijker wordt. Deze exacte wetenschappen
maken het de theologie steeds moeilijker, zodat theologen de pijlers
onder hun leerstellingen zien wegvallen. Het is best ingewikkeld, en
zeker als men een kerkelijk systeem wat moeilijk te onderbouwen is kostwat-kost wil gehandhaafd zien.
Wat mij betreft zou ik de theologen en geestelijken die geen
handenarbeid verrichten aanbevelen vooral een ambacht te leren, of zich
te bekwamen in één of ander beroep, zodat ze zich dienstig mogen stellen
op de nieuwe aarde, indien ze daarop een plaats mogen innemen. Er zal
daar geen kerkelijke instelling meer zijn waarvan zij zullen kunnen
trekken. De opdracht om daadwerkelijk te doen wat van ons gevraagd
wordt kunt u lezen in Jesaja 42:20 en 24.
Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen verslijten.

