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Waar het over gaat in deze brochure
Er is in deze wereld een wedloop gaande van religies waarin de hemel het
voorlopig (nog) wint van de aarde. Momenteel zien we echter een
keerpunt dat de aarde begonnen is aan een inhaalslag, om tenslotte de
overwinning te behalen. Wij volgen in deze brochure het religieuze spel
op de voet. Het is voorwaar een spannende wedloop, dat verzekeren wij u.
Hoe de wedloop begon
Om een religie te beginnen is niet zo heel moeilijk. Elke ketter heeft zo
zijn letter. Elke geestelijke heeft z’n volgelingen, hoe vreemd zijn
zienswijze ook moge zijn. Het probleem van een religie is, hoe ze zich zal
organiseren, en met welke middelen ze de mensen voorgoed aan zich zal
kunnen verbinden. Mensen zijn weliswaar over het algemeen genomen
kuddedieren. Ze volgen gedwee de massa. Wanneer je als religie eenmaal
één of meer schapen over de dam hebt doen gaan, volgt de kudde vanzelf.
De vraag is hierbij hoe je zo’n kudde jarenlang in bedwang kunt houden,
zodat ze zich rustig houden en jou
van hun diensten en gaven voorzien,
zonder dat ze er erg in hebben dat je
een spelletje met hen speelt.
De religieuze leiders van het
christendom -en ook van andere
religies als bv. de Islam- spelen
allen een wedloop, waarin zij de
hemel als beloning aan de mensen
voorhouden. Zij weten goed dat de mensen op aarde een strijd hebben om
zich staande te houden. Ze weten dat die strijd zwaar is en het leven te
kort om zonder strijd te geraken. Ze weten ook dat er veel kwaad in en
onder de mensen plaatsheeft. Ze weten eveneens dat er veel onkunde
onder de mensen heerst en er weinig of geen kennis is aangaande het
levensdoel en de toekomst. De mensen willen gaarne verlost worden van
de vele aardse zorgen en aardgebondenheid, dood en sterfelijkheid.
Welnu, er wordt in de Bijbel gesproken over de hemel als woonplaats van
de Schepper god. Zie:
Psalmen 115:16 Aangaande den hemel, de hemel is van JHWH; maar de
aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven.
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Jesaja 66:1 Alzo zegt JHWH: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de
voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt
bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?

Deze hemel is door de verschillende religies ingezet als beloning in de
wedloop met de aarde. De hemel wordt door hen voorgesteld als een
uitermate heerlijk oord, dat verreweg verkiesbaar is boven de aarde
waarop de mens een strijd heeft. De aarde is woest en chaotisch geworden
nadat de gevallen geesten erop waren neergedaald vanuit hun hemelse
woonplaats. De overtreding van deze geesten werd de eerste mensen tot
een valstrik, doordat ze aten van de verboden vrucht. Adam en Eva
zouden op aarde in een heerlijke hof zijn geplaatst als bewaarders. In die
Hof van Eden was het goed toeven. Door middel van verleiding zijn Eva
en Adam om de tuin geleid en verspeelden hun mogelijkheid om zich te
vervolmaken en onsterfelijk te worden. Vanwege hun zonde zouden ze
verbannen zijn uit de hof, sterfelijk zijn geworden en een vloek over zich
hebben gehaald, zie Genesis 3:
16 Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart,
namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren; en tot uw man
zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben.
17 En tot Adam zeide Hij: Dewijl gij geluisterd hebt naar de stem uwer
vrouw, en van dien boom gegeten, waarvan Ik u gebood, zeggende: Gij
zult daarvan niet eten; zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt; en met
smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens.
18 Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid
des velds eten.
19 In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde
wederkeert, dewijl gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof, en gij zult
tot stof wederkeren.

De Scheppergod waarmee zij tevoren in vrede leefden, zou hen ter
verantwoording hebben geroepen, waarvoor zij vreesden doordat zij
ineens beseften dat ze naakt waren. Zij kregen van de Scheppergod een
kleed, de aegis, om hun schaamdelen te bedekken. De Scheppergod eiste
van hen niet de volledige verantwoording, doordat Nachash (de slang) hen
had bedrogen. Er werd hen een belofte gedaan, zie Genesis 3:15
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15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen
uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij
zult het de verzenen vermorzelen.

Uit de mooie hof werden zij verbannen en kwamen in een woest terrein
van de aarde terecht. Daar werd het een strijd voor hen om te overleven.
Er worden kinderen geboren, Kaïn en Abel, waarvan al spoedig blijkt dat
Kaïns afkomst is van een moordenaar. De werkelijkheid van het kwaad
wordt aan Adam en Eva duidelijk, doordat ze Abel verloren en Kaïn er
vandoor ging. Doornen en distels
groeiden op hun akkers. Met grote
moeite konden ze zich in de
weerbarstige natuur handhaven. De
Scheppergod waarmee zij in de Hof
wandelden was vertrokken en liet hen
aan zichzelf over. Deze God zou ergens
ver boven hen in een hemelse
woonplaats vertoeven. Zij konden daar
onmogelijk bijkomen. In dat hemelse
oord zou het echter alles van goud en
edelgesteente zijn.
Opkomst van religies
In het zogenoemde Oude Testament zien we al vroeg dat er religies
ontstonden. De mensen bundelden zich rondom een religie. Of dat nu
natuurreligies waren of niet doet er niet toe. Het doel van de mensen was
om gezamenlijk via een religie de verre God te zoeken om zich weer met
Hem te verbinden. Het woord religie betekent zoveel als zich te verbinden
met God. Via offers trachtte men de Godheid tevreden te stellen. De
weerbarstige natuur zag men als zijnde in de hand van God of goden.
Wanneer men daar enige invloed op kon uitoefenen, zou dat het bestaan
op aarde wat kunnen verlichten. Onweer en bliksem werd toegeschreven
aan de godheid die vertoornt zou zijn.
Nu waren er onder de mensen toch wel wat meer intelligente lieden, die
zich als bemiddelaars opwierpen, gezien hun magische contacten met de
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goden. Er werden tempels gebouwd en altaren opgericht, om maar zoveel
mogelijk de Godheid gunstig te stemmen. Men leefde in de waan dat
zulks ook nog weleens lukte. De priesterstand werd dus min of meer uit
de behoefte der mensen geboren. De wat slimmere priesters maakten van
de nood een deugd, door van de mensen betaling te eisen voor hun
bemiddelingen. De priesters parasiteerden op het volk, op de massa die
volgens het kudde instinct elkaar volgt. Vervolgens bedachten de priesters
een spel, een wedloop, hoe zij het volk aan zich konden binden, waarvan
zij wisten dat het spel op misleiding berustte. Zij hielden de mensen voor
dat zij vanwege hun zonden zouden sterven en
voor de Godheid zouden moeten verschijnen ter
verantwoording. De mensen werd wijsgemaakt dat
ze een onsterfelijke ziel bezaten, die na hun dood
door de Godheid zou worden geoordeeld. Tijdens
dat Godsoordeel zouden alleen de door de
Godheid uitverkorenen hun straf ontlopen en in de
hemel mogen binnengaan. De meeste mensen
zouden niet tot de verkorenen behoren, en zouden
naar een brandende hel worden verwezen, waar zij
tot in alle eeuwigheden zouden worden gepijnigd,
waar geen enkele druppel water ooit zou zijn om
de tong te koelen.
De religieuze wedloop was op deze wijze in gang gezet, om de mensen
een heerlijke hemel voor te spiegelen, met als tegenpool een
afschuwwekkende hel, waar een vuur eeuwig brandt. Nog steeds varen de
grote wereldreligies wel bij deze voorstelling. Op dit moment in de
geschiedenis ligt de hemel nog een eindje voor op de aarde en de hel.
Niemand onder de mensen verkiest om naar de hel te mogen gaan. Elk
weldenkend mens wil graag naar een heerlijke hemel. De aarde, ja dat zou
slechts een tijdelijk oord zijn vol haken en ogen, wat door de geestelijken
voorgesteld wordt als zijnde een woestijn. Het leven op aarde van de
mens zou dus een moeitevolle woestijnreis zijn, zorgelijk, bitter, vol
angels, doornen en distels. De aarde is op deze wijze geen bekoorlijke
plaats om op te wonen, aangezien slechts een paar procent van de
miljarden mensen in grote weelde leeft, en de rest moet ploeteren om
overeind te blijven. Het overgrote deel der mensen wordt door de
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geestelijken en politici in armoede gehouden, zodat ze hen tot slaven
kunnen houden. In de kerken wordt er dan ook veel gepreekt over een
hemelleven waar men alle zorgen en noden te boven komt. De volgende
liederen uit de bundel van Johan de Heer geven dat duidelijk te kennen:
In de hemel is het schoon, etc.
LIED 59: 1-3 1 In de hemel is het schoon, waar men zingt op blijde toon, met
een altoos vrolijk harte, vrij van alle zorg en smarte; waar men juicht voor 's
Heren troon, in de hemel is het schoon. 2 Lieve Jezus! Gij alleen brengt ons naar
de hemel heen; want vergiffenis van zonden wordt slechts in Uw bloed
gevonden; ware vreugde en zaligheêên schenkt Gij, Heer, en Gij alleen. 3 Lieve
Heiland! Zie ons aan, doe ons naar de hemel gaan, leer ons naar Uw stem te
horen, anders gaan wij wis verloren. Leid ons op de rechte baan, dat wij naar de
hemel gaan.
LIED 23: 1-3 1 Boven de starren en 's hemels boog. daar wordt het Kanan der
rust gevonden, daar is geen smart, geen lijden, geen zonde, daar wist Gods hand
de tranen van 't oog KOOR: Daar is het land het eerlijk oord dat mijn ganse
hart bekoort. 2 Boven de starren is 't Vaderhuis, daar zal geen rouwe of smart
meer wezen; eeuw' ige blijdschap,
LIED 30: 1-3 1 Daar boven is een heerlijk oord, O zo schoon, o zo schoon!
Daar wordt het Eng'lenlied gehoord, o zo schoon, o zo schoon! Geen zonde kent
men daar omhoog. De blijdschap fonkelt in het oog, des zondaars, die voor Jezus
boog, o zo schoon, o, zo schoon! 2 Geen donk're wolk bedekt de lucht, heerlijk
land, heerlijk land!
LIED 31: 1-5 (Wijze lied 30) 1 Wij reizen naar des hemels kust; Wilt gij gaan?
Wilt gij gaan? En zingen 's Heilands lof met lust; Wilt gij gaan? Wilt gij gaan?
Miljoenen zijn reeds aan dat strand, waar God zelf alle leed verbant, kom, ga met
ons naar 't hemels land! Wilt gij gaan?

Ook in de Islam wordt de hemel in de
schoonste geuren en kleuren aan de
mensen voorgesteld. Aan
zelfmoordenaars wordt in de strijd voor
de Islam voorgehouden dat ze na hun
dood in de hemel wel 70 mooie jonge
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maagden zullen krijgen om ermee te mogen vrijen. Dat is dus wel een
zeer aantrekkelijke aanbieding voor jonge mannen! Ook hier wint de
hemel het nog van de aarde! Iedereen
wil graag uit de hel blijven, zo er al
een hel zou bestaan. Rome is er rijk
door geworden, maar ook andere
religies varen er wel bij. Tijdens de
Middeleeuwen werden de grootste en
mooiste kathedralen gebouwd, als
‘voorportalen’ van de hemelse
heerlijkheid. Deze schitterende
gebouwen maakten op de mensen grote
indruk, waar men geld en goed ervoor over had om in die voorgestelde
hemelse heerlijkheid na dit leven te mogen aankomen.
De christelijke kerk heeft de mens een afwijkend zelfbeeld opgedrongen,
een gespleten beeld, waarbij de mens zou bestaan uit lichaam, ziel en
geest. De menselijke ziel zou onsterfelijk zijn, en zou los kunnen
functioneren van het lichaam. Bij het sterven zou de ziel naar God gaan
om geoordeeld te worden. De ziel van de uitverkoornen zou alvast naar de
hemel mogen gaan, om later bij een toekomende opstanding weer
verenigd te worden met een nieuw lichaam in de hemel. De ziel van de
verworpenen zou alvast naar de hel worden verwezen, net als de rijke man
in de gelijkenis van de arme Lazarus, volgens rabbijnse visie. Deze
zienswijze klopt niet, aangezien de mens geen losse onsterfelijke ziel
heeft, maar zelf een levende ziel vormt. De vriend van Jezus heette
eveneens Lazarus, en zijn zusters waren Martha en Maria. Lazarus was
reeds enige dagen gestorven alvorens Jezus hem opwekte, zoals het
beschreven staat. Waar zou Lazarus -dan wel zijn ziel- zijn geweest
tijdens de dagen dat zijn lichaam in het graf lag? Het verhaal rept met
geen woord over het verblijf van Lazarus in een hemel of hel. Wanneer
hij in een hemel zou zijn geweest, zou hij op aarde het niet meer hebben
kunnen uithouden, en had alsdan graag dood gebleven. Wanneer hij in een
hel had geweest, dan wel zijn ziel, dan had hij het van vreugde
uitgeroepen om weer op aarde te zijn. Echter, niets van dat alles!
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Ook het leerstuk van de individuele uitverkiezing, met als keerzijde de
eeuwige verwerping, blijkt een bedenksel of mis-interpretatie van de
christelijke kerk te zijn. Het heeft een schijn van waarheid, maar berust
toch op bedrog. De uitverkiezing in het zogenaamde Oude Testament
betreft het volk Israël, en uit dat volk gaat het om een regerings-eenheid,
een landsbestuur, wat niet inhoudt dat alle andere mensen die niet in de
regering zitten verworpen zouden zijn, in de zin van vernietiging.
Om de mensen des te vaster aan de
christelijke kerk te binden stelde men
sacramenten in, dat zijn heilige
handelingen, die op mysteries berusten. De
Rooms Katholieke kerk heeft er zeven. De
protestanten hebben er twee, wat er nog
twee teveel zijn, want het berust op magie.
De enige heilige handeling die nodig is
voor JHWH doet een mens zelf, namelijk
door zijn hart voor Hem open te stellen, Met (erf)-zonde beladen op weg
door waarachtig berouw te tonen en het naar de hemelpoort
verbond in te willigen.
Wat zegt de Bijbel werkelijk over de hemel, de aarde en de hel?
Wat zegt de Bijbel werkelijk over de oorsprong van de schepping, van de
mens, van de toekomende dingen?
Wat toont de Bijbel en de natuur ons over de eindzege van de religieuze
wedloop om de hemel, de aarde of de hel?
Wij zullen er beknopt in deze brochure een antwoord op geven, met
verwijzing naar onze brochures over deze onderwerpen, die u kunt vinden
op onze website: www.pentahof.nl
De christelijke kerk lijkt de wedloop om de hemel te winnen. Reeds 2000
jaar neemt ze het voortouw. De valse pen der schriftgeleerden (zie Jeremia
8:8) heeft het christendom voorzien van een heilig boek, wat naar men de
mensen wil doen geloven door God zou zijn geïnspireerd. De christelijke
kerk heeft haar mensen een groot assortiment aan geboden, inzettingen en
feesten gegeven, die berusten op menselijke inzichten, zie:
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Mattheüs 15:9 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van
mensen zijn.

De christelijke kerk heeft -net als in het verleden- een heel leger valse
profeten, priesters en geestelijken op de been gebracht, blinde leidslieden
die het volk misleiden, zie en het volk heeft het graag alzo.
Mattheüs 15:14 Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien
nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen.

Zij -het christendom- heeft talloze zeer mooie gebouwen laten verrijzen,
die men voorzien heeft van de naam "Godshuizen", kerken, kathedralen,
waar God dichter bij de mensen zou staan als erbuiten. Men kan er dan ook
horen dat er buiten de kerk geen zaligheid is. En nog veel dichter kan men
bij God en de hemel komen wanneer men een graf
koopt in of naast de kerk. Dan moet je wel een rijke
stinkerd voor zijn.
De christelijke kerk heeft echter het volk beroofd
van haar ware identiteit, van haar burgerschap, van
de verbonden en beloften. Het volk in het Westen
van Europa en andere blanke landen weet niet meer
dat het nakomeling is van de twaalf stammen Israëls in de verstrooiing. De
christelijke kerk heeft het volk de ware Godsnaam doen vergeten en er de
nietszeggende titel HEERE of Heer voor in de plaats gegeven. Heer = Baäl,
zie
Jeremia 12:16 En het zal geschieden, indien zij de wegen Mijns volks
vlijtiglijk zullen leren, zwerende bij Mijn Naam: Zo waarachtig als JHWH
leeft! gelijk als zij Mijn volk geleerd hebben te zweren bij Baal, zo zullen zij
in het midden Mijns volks gebouwd worden.
Jeremia 23:27 Die daar denken om Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten,
door hun dromen, die zij, een ieder zijn naaste, vertellen; gelijk als hun
vaders Mijn Naam vergeten hebben door Baal.

Zoals gezegd heeft de christelijke kerk ook de tijden en wetten van JHWH
gewijzigd. De sabbat op de 7e dag als rustdag heeft de kerk verplaatst naar
de zondag als 1e dag van de week. De Goddelijke feesten worden niet meer
onderhouden, en ook de Goddelijke kalender is in onbruik. Ze heeft haar
volgelingen een gewijzigd Godsplan (verlossingsplan) voorgeschoteld. Ze
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dreigt haar leden dat ze niet regelrecht tot God mogen naderen, maar
slechts via een bemiddeling van een middelaar en de geestelijken. Zij heeft
en houdt de mensen voor dat de mens door de val van Adam en Eva zó
door en door slecht en zondig is geworden, zodat hij zijn vrije wil verloren
is, dood door zonden en misdaden is, geheel onbekwaam tot enig goed en
geneigd tot alle kwaad (zie de Heidelbergse Catechismus).
De mens zou zwaar bij God in het krijt staan, een hemelhoge schuld
hebben die hij niet in staat is ooit af te betalen. Daarenboven zou elk mens
dat ter wereld komt beladen zijn met een lading erfzonde, wat hij uit
zichzelf nooit zou kunnen kwijtraken.
Het Godsplan -wat wij plan A zullen noemen- staat te lezen in het
zogenaamde Oude Testament. Daarin wordt God als Schepper voorgesteld,
die de naam JHWH - Jehoewah draagt, de Ik zal zijn die Ik zijn zal. Deze
God is Zelf de Verlosser Israëls, en elke Israëliet staat het vrij tot Hem te
naderen in erkenning van zijn eigen zondig hart, in schuldbesef en
ootmoedigheid. Deze God wordt verschillende namen toegekend, als:
Koning van Israël, Redder, Rotssteen, Burcht, Toeverlaat, Geneesheer,
Hulp, Leidsman, Herder, Rechter, Helper, Kroon, Bevrijder, Bron,
Voleinder, Ontfermer, etc.
Het volk Israël is door JHWH verkoren als eersteling, als eerstgeboren
zoon, om tot een voorbeeldvolk te zijn. Het volk mocht zich absoluut niet
vermengen met andere rassen, soorten en volkeren. Volgens de christelijke
kerk mogen alle mensenrassen zich nu wel vermengen en deelnemen aan
het christelijke geloof.
Zij mochten zich ook niet met de goden der omliggende volkeren inlaten.
Zij ontvingen het Verbond, de Wet der 10 geboden op twee stenen tafelen.
JHWH verbond Zich aan Zijn volk, en vroeg om wederhorigheid,
inwilliging van het verbond, dus gehoorzaamheid, trouw en liefde.
Wanneer het volk JHWH vreesde en Zijn wetten onderhield zou het lang
leven en het beloofde land mogen behouden. Het zou voor hen een hemel
op aarde zijn indien ze in Zijn wegen zouden wandelen. Het tegendeel
lezen wij:
Psalm 81 : 13
"Maar Mijn volk wou niet
Naar Mijn stemme horen;
Israëël verliet
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Mij en Mijn geboôôn;
't Heeft zich and're goôôn,
Naar zijn lust, verkoren.

Ja, het volk Israël maakte het erger dan de heidenen. Onze verre
voorvaderen dachten niet aan hun Schepper, maar verwekten Hem tot
toorn. Ze werden daarom uit hun land verdreven, raakten hun ware
identiteit kwijt, verloren hun naam Israël, werden gelijk aan de heidenen.
JHWH liet zeven lange straftijden van 360 jaren over hen komen!
Wat nog overbleef in het land Kanaän was een restje mensen dat sterk
vermengd was, wat tijdens de terugkeer uit Babel de naam ‘Jood’ ontving.
Verder waren er nog Samaritanen in Samaria en Benjaminieten in Galilea.
Er vormden zich in Kanaän verschillende soorten mysteriescholen, die elk
een eigen religieuze visie er op na hielden. Veel ervan was door deze
scholen overgenomen uit mysterie- en natuurreligies o.a. uit Egypte,
Sumerië, Griekenland, India, etc. Uit deze mysteriescholen is het
christendom ontsproten, als een schijnbaar nieuwe religie. Zij voerde een
nieuw gewijzigd Godsplan, wat wij het ‘Godsplan-B’ zullen noemen. Het
vroege christendom dat vanuit deze mysteriescholen is ontstaan had een
verlossingsplan bedacht voor de mensen, waarin er geen onderscheid meer
werd gemaakt tussen Israël en de heidense volkeren. De christelijke kerk
zou het nieuwe geestelijke Israël zijn. De kerk ging dan ook zending
bedrijven, zwarte zieltjes winnen, om haar macht te vergroten. Mede door
haar toedoen via de politiek konden kleurlingen en andere rassen vrij naar
onze landen worden gebracht, aanvankelijk als slaven, maar later als vrije
heren, die graag de pot verteren. De bekende schrijver Gerard Reve schreef
over hen in 1974 het volgende: "O Nederland ontwaak. Gooi al dat zwarte
tuig eruit. Ons land voor ons. Op naar de Blanke Macht".
Ook voor de zwarten werd weer de wedloop tussen de Hemel en de Hel
ingezet, als zijnde twee waakhonden die vechten om één been, waarna
blijkt dat een derde ermee vandoor gaat. De christelijke kerk heeft de
hemelse waakhond Pluto om de hemelpoort te bewaken, en de helhond
Cerberus heeft men voor de ingang van de poorten der hel geplaatst. De
aarde is voor de christelijke kerk van nul en gener waarde, een terrein als
een woestijn, waardoorheen men zo spoedig mogelijk dient te reizen, om
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zo weinig mogelijk kleerscheuren op te lopen. Toch zal de aarde het
winnen in de toekomende tijd, waarover later meer. De christelijke kerk
leerde dat er een nieuw verbond was gegeven door God, waarin God als
Schuldeiser wordt voorgesteld, die met een eigen Zoon en een heilige
Geest een soort drie-eenheid vormt. Een
moeder ontbreekt in deze visie. De Zoon
zou mens zijn geworden om de zonden der
ganse mensheid op zich te nemen en af te
betalen door te sterven. God zou van zijn
rechten niet kunnen afzien, zou geen zonden
kunnen vergeven dan via het bloedige
afschuwelijke mensenoffer van zijn Zoon, Maar ‘t blij vooruitzicht dat mij
die Hij daartoe zou hebben laten geboren streelt
worden uit een maagd.
Merkwaardig dat het God Zelf is die in het Oude Testament de zonden
vergeeft aan een iegelijk die zich schuldig kent. In het Nieuwe Testament
zou het vervolgens Jezus zijn die aan God de schuldprijs afbetaald.
Wanneer dat zo zou zijn, heeft God niets meer te eisen, en dus ook niets
meer te vergeven.
De Zoon vormt zelf reeds een mysterie, wat echter wijst op een aloude
mythe, afkomstig uit Egypte, de mythe van Osiris, Isis en Horus. Het gaat
in deze mythe om de hergeboorte van de zon op 25 december.
Het christendom weet niets te vertellen over de geboortedatum van haar
belangrijkste figuur, die de naam Jezus werd gegeven. Er is niets of zeer
weinig over zijn jeugd bekend. Slechts drie jaren aan het einde van zijn
leven zijn bekend. Wat er in de vier evangeliën over Hem is geschreven
zijn géén ooggetuigenverslagen, maar overleveringen van horen-en-zeggen.
Verder zou hij onmogelijke wonderen hebben verricht, zelfs doden hebben
opgewekt. De oorspronkelijke geschriften van de evangeliën zijn
zoekgeraakt, en wat er nu nog aan geschriften overig is, zijn kopieën en
kopieën van kopieën. Evenwel heeft het christendom met haar totaal
nieuwe ideeën, dogma’s, geloofsbelijdenissen en gebouwen het heel ver
gebracht, door tot de grootste wereldreligies te behoren. Het christendom
heeft in haar wedloop om de hemel een hemels vooruitzicht, waarbij alle
aardse leed vergeten zal zijn, en de uitverkoornen eeuwig en altoos zullen
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mogen staan voor Gods troon met palmtakken in hun handen en kronen op
hun hoofden, om God voor altoos groot te mogen maken.
In veel liederen wordt de hemel bezongen, en ook in de psalmen is de
hemel erin betrokken. Wij kennen allen wel het volgende lied:
daarboven juicht een grote schaar'
van kind'ren voor gods troon,
verlost van zond' en van gevaar
tot eer van's vaders zoon.
nu klinkt het lied:"de heer zij prijs,
die aan het kruishout stierf
en in het hemels paradijs
een plaats voor ons verwierf:
'hoe kwamen z'in in dat heerlijk oord?
zij hoorden jezus' stem,
geloofden in zijn dierbaar woord
en gaven 't hart aan hem.
wij wensen ook daarheen te gaan,
naar 't oord van vreugd en vree,
o, lieve heiland, neem ons aan,
dan zingen voor ook eens mee.
dan klinkt ons lied:"de heer zij prijs,
die aan het kruishout stierf
en in het hemels paradijs
een plaats voor ons verwierf:'

Voorstelling van de hemel

Ten onrechte wordt in Psalm 43 de suggestie gewekt dat de mens na een
korte lijdenstijd op aarde naar de hemel zal gaan. Het gaat in deze psalm
niet over een hemel, noch over een hemelleven.
Psalm 43 : 4
Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.
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Psalm 16:6
Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend,
Waarvan in druk 't vooruitzicht mij verheugde.
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde.
De lieflijkheen van 't zalig hemelleven
Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.

Lees vervolgens eens wat er in Psalm 16 zelf
staat. Daarin is in het geheel geen sprake van
een zalig hemelleven:
9 Daarom is mijn hart verblijd, en mijn eer verheugt zich; ook zal mijn
vlees zeker wonen.
10 Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat
Uw Heilige de verderving zie.
11 Gij zult mij het pad des levens bekend maken; verzadiging der vreugde
is bij Uw aangezicht; liefelijkheden zijn in Uw rechterhand, eeuwiglijk.

De Christenreis van John Bunyan
Het veel gelezen boek van John Bunyan over de reis van een christen uit
Stad Verderf (op aarde) naar de hemelse stad van God, geeft twee wegen
aan waarheen een mens zou reizen, nl.. naar de hemel op de smalle weg, en
naar de hel op de brede weg. Het is een wedloop om de hemel en of de hel.
De aarde is hierbij het loopterrein, de loopbaan waar de wedstrijd
plaatsvindt. De overwinnaars voor de hemel worden gelauwerd met de
kroon des levens. De verliezers worden naar de hel verwezen. De aarde
wordt in het boek als een gevaarlijke plaats afgeschilderd. Christen gaat op
reis en ondervindt veel tegenstand en verzoekingen. Uiteindelijk komt hij
toch bij de hemelpoort aan. Op verzoek van de engelen die daar als
wachters staan moet hij drie dingen tonen die hij aan het begin van zijn
tocht (het kruis) heeft ontvangen, waarna ze hem toelaten. Het Paradijs ligt
volgens Bunyan niet op aarde, maar in de hemel.
Dat de aarde als een soort doorgangshuis werd/wordt gezien wordt
duidelijk uit de volgende uitdrukking uit een couplet van het Wilhelmus:
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,‘‘t zal hier haast zijn gedaan.

14

De Religieuze wedloop

No. 711

God zou van Zijn rechten niet kunnen afzien, geen zonden kunnen
vergeven dan via het gruwelijke mensenoffer van een eigen Zoon. Met de
hemel voor ogen en de gezaligden als loon op Zijn arbeid zou de zoon het
bloedoffer hebben gebracht. De hemel wint het nog steeds van de aarde en
zeker van de hel, die in alle eeuwen zal branden. Daarin is het tongkauwen
en versmachten van dorst, want water is daar niet, alleen vuur. Althans zo
leert het de christelijke kerk. De leugens van de christelijke kerk zijn
nagenoeg waterdicht en supersnel. Eeuwen lang had ze een voorsprong op
de aarde en hel. De hel zoals ze deze leerde is echter een klinkklare leugen,
een verzinsel uit de oude mythologieën en door Dante in komedie gezet.
De duivel is ook een bedenksel van mensen om angst aan te jagen en
paniek te zaaien. Ook al is de christelijke leugenleer nog zo snel, de
waarheid achterhaalt het wel.
Bijna 20 eeuwen zijn reeds
voorbijgegaan, waarin de leugens
regeerden. De tijd van de leugens
is voorbij, het christelijke geloof
taant. Veel kerken worden
gesloten omdat de mensen het
laten afweten. De christelijke kerk
verliest haar macht. De mensen
worden wakker. Het ware Israël
wordt identiteit bewust. De
ontwaking is niet meer te stuiten,
niet meer tegen te houden. Het
religieuze bedrog wordt openbaar.
Wereldwijd zorgt internet en
zorgen andere factoren voor
bewustwording.
De aarde gaat het écht winnen van
de hemel en van de hel!
De christelijke kerk heeft andersdenkenden eeuwenlang vervolgd, verbrand
en verbannen uit haar midden. Ketter- en heksenverbrandingen (auto-dafés
tot meerdere eer van God) vonden regelmatig plaats om de schrik er goed
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bij de mensen in te houden. Zelf was en is de christelijke kerk -met name
Rome- een homo- en lesbo-nest. Er is de laatste tijd heel wat vuil naar
boven gekomen, en de beerput is nog lang niet leeg. Hoe kan het ook
anders zolang het celibaat wordt gehandhaafd
Christenen hebben ook eeuwenlang de Bijbel gelezen zonder te beseffen
wat er werkelijk stond en waar het om ging. Veel psalmen worden
gezongen alsof het om de hemel zou gaan, terwijl het in werkelijkheid om
de aarde gaat.
Wanneer men Psalm 25:6 zingt moeten de laatste regels toch wel opvallen,
en tot nadenken stemmen!
Psalm 25 : 6
Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.

In Psalm 37 wordt er wel vijf maal op gewezen dat de rechtvaardigen de
aarde zullen beërven, zie:
3 Beth. Vertrouw op JHWH, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed
u met getrouwigheid.
9 Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die JHWH
verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten.
22 Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten; maar zijn
vervloekten zullen uitgeroeid worden.
27 Samech. Wijk af van het kwade, en doe het goede, en woon in
eeuwigheid.
29 De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid
daarop wonen.
34 Koph. Wacht op JHWH, en houd Zijn weg, en Hij zal u verhogen, om de
aarde erfelijk te bezitten; gij zult zien, dat de goddelozen worden uitgeroeid.
Mattheüs 5:5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk
beerven.
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Beste mensen, het gaat in de Bijbel niet om een hemel of hel, maar om de
gezegende aarde. De hemel is van JHWH, en de aarde heeft Hij aan ons
gegeven, zie
Psalmen 115:16 Aangaande den hemel, de hemel is van JHWH; maar de
aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven.

Het Godsrijk of Koninkrijk Gods is niet in de hemel, maar op aarde. Dat
Rijk staat wel onder Goddelijk bestuur vanuit de hemel, maar wordt op
aarde verwezenlijkt. Israël, de twaalf stammen uit de verstrooiing, zal de
leiding ontvangen van dat Rijk. In Daniël 2 wordt het het ‘Stenen
Koninkrijk’ genoemd. Wij dienen van de aarde een paradijs te maken, een
oord van vrede, rust, schoonheid en harmonie. Alle profeten spreken van
een herstel van de aarde en de regering via het Davidisch koningschap.
Vrede op aarde, en wel via David en zijn zaad, zoals in Psalm 89 staat te
lezen, en ook in Jesaja, Jeremia en Zacharia.
Duidelijk wordt dat JHWH maar één verbond heeft met één volk, waarin
andere ‘schaap’-volkeren mogen delen, en de ‘bok’-volkeren van de aarde
zullen worden verwijderd. De aarde zal van alle kwaad gereinigd worden.
De christelijke kerk als zodanig zal geen functie meer hebben. Er zal geen
misleidende geestelijke stand meer zijn, die teert op de goedgelovigheid
der mensen. Alleen waarheid en oprechtheid zullen zegevieren. Daar zal
Zijn volk weer wonen naar Zijn raad, zie Psalm 69:
14 Gij, hemel, aard' en zee, vermeldt Gods lof;
Laat al wat leeft Zijn trouw en goedheid prijzen;
Want God zal aan Zijn Sion hulp bewijzen,
En Judas steen herbouwen uit het stof.
Daar zal Zijn volk weer wonen naar Zijn raad,
God eeuwig hun Zijn volle gunst betonen;
Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad,
Zij, die Zijn Naam beminnen, erf'lijk wonen.

De religieuze wedloop om de hemel loopt ten einde. Er is slechts één
waarheid, één waar weten, één geheiligde kennis van de Ene God van
Abraham, Izaak en Israël. Die God schiep slechts één boek, namelijk het
boek der natuur. Dat boek staat vol wijsheid, schoons, volmaaktheden,
bewonderenswaardigheden. Hij is getrouw. Het is een boek vol geheimen
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zónder dogmatische mysteries. De geheimen laten zich ontdekken. Wie er
een schitterend boek over wil lezen, kan het boek van Priya Hemenway ‘De
Geheime Code’ aanschaffen..
De hel
De hel moet als locatie -gezien het Augustiniaanse dogma van de
uitverkiezing van enkelen en als keerzijde de verwerping van velen- wel
stukken groter zijn dan de hemel. In de hemel zou een zeer grote schare die
niemand tellen kan bij God mogen verkeren. Percentsgewijs echter zouden
deze uitverkoornen ten opzichte van de verworpenen slechts ongeveer één
procent uitmaken tegen 99% der mensen die naar de hel zouden verwezen
worden. De hel moet dan volgens deze berekening enorme afmetingen
hebben. De vraag is vervolgens waar de hel als locatie zich bevindt?
Volgens de Bijbelse vertaling en interpretatie
ervan zou de hel zich in het binnenste van de
aarde bevinden. Inderdaad is het daar wel erg
warm en vuurvol. In Numeri 16 lezen wij dat de
mensen van Korach, Dathan en Abiram ‘levend
ter helle’ voeren, zie:
33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was,
levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij
kwamen om uit het midden der gemeente.

De hel zou volgens deze gegevens in de aarde liggen. Wanneer wij ervan
uitgaan dat er momenteel bijna 7 miljard mensen op aarde leven, en er de
afgelopen 6000 jaar ongeveer 30 miljard mensen op aarde geleefd hebben,
moet de hel wel heel erg groot zijn om 99% ervan op te kunnen bergen.
Overlijdensberichten en rouwkaarten
Wanneer wij de rouw-advertenties lezen in de christelijke dagbladen
menen de meeste nabestaanden dat hun overledenen ‘goed weg zijn’ -dat
wil zeggen: naar de hemel zijn verhuisd. Bij iemand die overleden is horen
we dan ook dikwijls de vraag waar of deze zich nu bevindt. Er zijn volgens
de kerkleer twee mogelijkheden nl. een hemel en of een hel, en Rome kent
zelfs een vagevuur. Op de rouwkaarten staat meestal dat ‘de HEERE .....
die en die..... heeft thuisgehaald’, etc. Het is dan ook voor de nabestaanden
een zekere troost wanneer men hoop heeft dat de overledene een goede ruil

18

De Religieuze wedloop

No. 711

heeft gedaan. Dit geldt zeker voor jonge kinderen die sterven, en wanneer
ze ‘gedoopt’ zijn moeten de ouders er niet aan twijfelen -volgens het
doopformulier- dat kun kinderen naar de hemel zijn gegaan.
De Bijbel leert daarentegen dat de doden niet met al weten. Er is geen
bezinning in het graf.
Prediker 9:5 Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de
doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun
gedachtenis is vergeten.
Job 7:9 Een wolk vergaat en vaart henen; alzo die in het graf daalt, zal
niet weder opkomen.
Psalmen 6:5 (6-6) Want in den dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U
loven in het graf?
Prediker 9:10 Alles, wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht;
want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid
in het graf, daar gij heengaat.

Het hemelrijk
Rome geeft voor de sleutelen van het hemelrijk te bezitten. Dat
is de kerkelijke macht, om de hemel te openen en te sluiten.
Het logo van het Vaticaan geeft deze twee sleutels te zien.
Buiten de kerk géén zaligheid. Op die wijze worden de
mensen naar de kerk gedwongen om eens in de hemel te
mogen aanlanden..
De nieuwe aarde
Wanneer wij de profeten lezen over de aarde die hersteld zal worden van
alle wonden die de mensen haar de afgelopen eeuwen hebben toegebracht,
geeft dat een hoopvolle verwachting en blij vooruitzicht.
Lees eens wat er in Jesaja 65:17:25 over geschreven staat:
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.
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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.
24 En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal
Ik antwoorden; terwijl zij nog spreken, zo zal
Ik horen.
25 De wolf en het lam zullen te zamen weiden,
en de leeuw zal stro eten als een rund, en stof
zal de spijze der slang zijn; zij zullen geen
kwaad doen noch verderven op Mijn gansen
heiligen berg, zegt JHWH.

En in Jesaja 66:22 ....
22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken
zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt JHWH, alzo zal ook ulieder
zaad en ulieder naam staan.
23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van
den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor
Mijn aangezicht, zegt JHWH.
24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden
zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en
hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing
wezen.

En in Joël 3:17-21 ......
14 Menigten, menigten in het dal des dorswagens; want de dag van JHWH is
nabij, in het dal des dorswagens.
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15 De zon en maan zijn zwart geworden, en de sterren hebben haar glans
ingetrokken.
16 En JHWH zal uit Sion brullen, en uit Jeruzalem Zijn stem geven, dat hemel
en aarde beven zullen; maar JHWH zal de Toevlucht Zijns volks, en de Sterkte
der kinderen Israels zijn.
17 En gijlieden zult weten, dat Ik JHWH, uw God ben, wonende op Sion, den
berg Mijner heiligheid; en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden
zullen niet meer door haar doorgaan.
18 En het zal te dien dage geschieden dat de bergen van zoeten wijn zullen
druipen, en de heuvelen van melk vlieten, en alle stromen van Juda vol van
water gaan; en er zal een fontein uit het huis van JHWH uitgaan, en zal het dal
van Sittim bewateren.
19 Egypte zal tot verwoesting worden, en Edom zal worden tot een woeste
wildernis, om het geweld, gedaan aan de kinderen van Juda, in welker land zij
onschuldig bloed vergoten hebben.
20 Maar Juda zal blijven in eeuwigheid,
en Jeruzalem van geslacht tot geslacht.
21 En Ik zal hunlieder bloed reinigen,
dat Ik niet gereinigd had; en JHWH zal
wonen op Sion.

Al deze beloften voor de nieuwe
(vernieuwde) aarde kan men maar
moeilijk op de hemel toepassen. JHWH
is Israëls Verlosser, Hij alleen, zie Jesaja 43:11, 45:21 en Hosea 13:4. Hij
zal ons verlossen van alle kwaad, van alle bedrog, en van alles wat door de
boze geesten en hun nazaten de aarde is aangedaan. De aarde is uitgebuit
op een verschrikkelijke wijze. De aarde heeft ontzettend veel onschuldig
bloed moeten indrinken. De aarde zal zich wreken, want wie tegen zijn
eigen nest zondigt, is niet waard daar langer in te verkeren.
De ’dag van JHWH’ is de dag der gerichten, het grote keerpunt in de
geschiedenis, waarin de aarde gereinigd zal worden en vernieuwd, om weer
tot een leefbaar oord te worden, tot een paradijs. Wanneer wij de
hedendaagse gang van zaken op aarde bezien, de vervuiling, de uitbuiting,
de tegennatuurlijke leefwijze der mensen, de industrialisatie, de geldhandel
en economische slavernij, etc. kan een kind het aanvoelen dat het mis gaat
met de aarde en menselijke samenleving. Er komt wat nieuws. Dit tijdperk
loopt ten einde, maar dat houdt niet in dat de aarde vernietigd wordt. Er
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volgt een betere tijd, een ontwaakte sterk gereduceerde mensheid mag weer
opnieuw beginnen.
Maleachi 4:1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle
hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de
toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt JHWH der heirscharen, Die hun
noch wortel, noch tak laten zal.
2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid
opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en gij zult uitgaan, en
toenemen, als mestkalveren.
3 En gij zult de goddelozen vertreden; want zij zullen as worden onder de
zolen uwer voeten, te dien dage, dien Ik maken zal, zegt JHWH der
heirscharen.
4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht, die Ik hem bevolen heb op Horeb
aan gans Israel, der inzettingen en rechten.
5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag
van JHWH komen zal.
6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der
kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

Het doel van de Schepping
De Schepper is Eén, en het heelal vormt een eenheid. Deeltjes van de
schepping kunnen alleen worden gezien als ze meetbaar zijn. Zijn deeltjes
eenmaal met elkaar verbonden en in interactie geweest, dan zijn ze
onverbrekelijk met elkaar verbonden als tweelingzielen. Zo zit de natuur in
elkaar, en zo hoort een echt huwelijk te zijn. In het ganse heelal hangt álles
aan elkaar als een éénheid. Wat in de Melkweg plaatsheeft, heeft gevolgen
voor de aarde en andere sterrenstelsels. Ook voor ons DNA en bewustzijn
heeft alles wat plaatsvindt in het heelal gevolgen. Dat kunnen wij
momenteel zien aan de poolwisseling die in de zon plaatsheeft anno
augustus 2013, wat grote storingen in de natuur veroorzaakt. Ons
universum blijkt niet alleen te zijn, maar maakt deel uit van een
multiversum. Ons heelal maakt deel uit van een nog veel groter geheel dat
bestaat uit ontelbare universums. Dat multiversum zou er altijd zijn
geweest, dus eeuwig zijn, ook al geeft het woord eeuwig niet aan wat wij
ermee willen aangeven. Ons universum heeft een zeker nieuw begin
gehad, een herstel, een vernieuwing, en dát wordt in Genesis aangegeven.
De aarde, de planeten, de materie, het is afgekoeld licht/energie, en alles
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heeft een bewustzijn. De materie, de aarde, de stof is niet dood. In al wat
leeft is een bewustzijn aanwezig. Ons vermogen om te denken is
afhankelijk van de materie, van onze hersenen. Energie en materie hebben
fysieke eigenschappen. Massa is aan alles verbonden wat fysieke
eigenschappen heeft en wat volume inneemt. Daaronder valt niet
bewustzijn, hoewel bewustzijn wel de materie zou hebben voortgebracht.
Wij bezitten slechts bewustzijn via ons lichaam als materiële ‘computer’.
Wanneer bewustzijn geen materieel instrument bezat, kon het zich ook niet
ontwikkelen. En het doel van de Schepper met ons is, dat wij ons
bewustzijn ontwikkelen. Dat is nu juist iets dat de geestelijken en politici
van ons af willen pakken, onder censuur willen houden. Wij mogen van
hen geen vol-bewuste mensen worden.
Wij hebben reeds eerder gesteld dat een losse ziel niet bestaat, niet kan
functioneren zonder een fysiek lichaam. Nu heeft materie de eigenschap
dat het op de duur weer uit elkaar valt. Dat is zoveel als sterven, de
natuurlijke dood. Immers, de Scheppergod alléén bezit onsterfelijkheid.
Adam bezat geen onsterfelijkheid, en wij bezitten geen onsterfelijk deeltje
dat ‘ziel’ heet. De materie -het heelal- heeft om zich te kunnen ontplooien
wezens nodig met bewustzijn, o.a. de mensen. De materie heeft een
voorbijgaand karakter en is er slechts tijdelijk. Wij mensen zijn eindig,
sterfelijk, waaraan niet is te ontsnappen. Wat er bij Adam en Eva
plaatsvond was, dat hun bewustzijn stervende verdonkerde, bijna
uitdoofde. Hun derde oog (de pijnappelklier) verschrompelde, waardoor
geestelijke blindheid ontstond. Nu is het geestelijke deel van ons niet los te
denken van ons lichamelijke deel als losse ziel, die in een hemel of hel zou
kunnen functioneren zónder lichaam. Wij vormen een onlosmakelijke
eenheid. En toch is het met de dood niet afgelopen. Er is meer. Ook al is
het dat wij schijnbaar geen spoor van ons lichaam nalaten wanneer wij in
het graf geheel ontbinden, evenwel blijft er iets van ons achter. Energie is
onvernietigbaar, en wij zijn uit energie gemaakt. Er blijven atomen van ons
achter, en deze bevatten het totale informatiepakket wat wij tijdens ons
aardse bestaan hebben ontwikkeld aan bewustzijn. Water bevat informatie,
zie dr. Masaru Emoto: http://www.youtube.com/watch?v=tAvzsjcBtx8
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Het vocht van ons lichaam -ons lichaam bestaat voor ongeveer 65% uit
water, en het oppervlak van de aarde wordt door 71% water bedekt- komt
weer in de aarde en lucht terecht. Dat bevat ónze informatie die eraan
toegevoegd is. Ons fysieke lichaam houdt wel op te bestaan, en ook ons
bewustzijn. Bewustzijn-informatie zit niet slechts in onze atomen die tot de
materie behoren, maar wordt tevens overgedragen aan energievelden die
zich in en rond de aarde bevinden als opslagplaatsen. Deze
velden zijn fysiek aanwezig, hoewel wij ze niet kunnen zien.
Deze velden bezitten en slaan bewustzijn op. Ze worden wel
kwantumvelden genoemd. Het zou hier om donkere materie
gaan, zoals men dat noemt. Die velden zijn dus wel fysiek,
maar niet materieel, en ze zijn wetenschappelijk bewezen
aanwezig te zijn. Er zijn informatieve boeken over, o.a. van
Lynne Mc. Taggert.
Het informatiepakket echter is niet hetzelfde als bewustzijn, maar bevat
wel bewustzijn. Ons lichaam is de tijdelijke informatiedrager, nl.. dat deel
wat in ons hoofd als brein wordt aangegeven. Dit informatiepakket kan
gekopieerd worden en doorgestuurd naar het kwantumveld. Onze hersenen
hebben dan ook een dubbele functie, nl.. om informatiedrager te zijn én
om zender te zijn van de informatie naar het kwantumveld. Dat laatste
gebeurt waarschijnlijk ‘s nachts tijdens onze slaap. Men zou ons lichaam
kunnen zien als informatiedrager, en het informatiepakket als ziel, en ons
bewustzijn als geest. Dus lichaam, ziel en geest, maar dan wél als
onverbrekelijke eenheid.
Wij mensen bevinden ons op aarde in een proces van ontwikkeling van
lager naar hoger, een vervolmaking, waarbij wij eens ons fysieke lichaam
zullen achterlaten. Ons bewustzijn zal echter blijven bestaan in het
kwantumveld dat zich buiten ruimte en tijd bevindt. Dat kan worden
aangeduid als zijnde een nieuw ‘geestelijk lichaam’. In dat nieuwe
‘lichaam’ krijgen wij alsdan toegang tot de algehele kennisbron die in het
kwantumveld aanwezig is. Op gelijke wijze krijgen wij via internet toegang
tot alle informatie die er aanwezig is. Wij zien dan ook dat kennis niet een
individueel privilege is, maar gemeenschappelijk bezit, waaraan wij allen
een bijdrage leveren, en ook allen profijt van zullen trekken. Dat is het
volkomen bewustzijn wat onsterfelijk en eeuwig is. De geestelijken en
politici hebben deze kennis ons willen onthouden, en ons een hemel en hel
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voorgespiegeld, wat hen veel geld opleverde. Bij de dood gaat onze
persoonlijkheid niet verloren, aangezien deze niet behoort tot de
vergankelijke dingen, maar behoort tot onze multi-dimensionale identiteit.
Elk ding heeft een eigen identiteit. Een kind, een jongeling, man of vrouw,
of oude van dagen. In elke periode van ons leven is er een eigen identiteit,
tot we volgroeid zijn, en die oogst of gerijpte identiteit gaat niet meer
verloren. Op de nieuwe aarde zullen echter alleen de rechtvaardigen mogen
wonen. Het is dus zaak recht van aard te zijn, voor de nieuwe aarde!
En zijn Godgeheiligd zaad, zal ‘t gezegend aardrijk erven! (Psalm..25:6
berijmd).
De aarde (lees: waarheid) heeft het uiteindelijk gewonnen van de niet
bestaande hemel en hel. De aarde en haar volheid behoort JHWH toe.
Eenmaal zal (Jesaja 11:9) de aarde zal vol van kennis van JHWH zijn,
gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. De aarde is goed, heel de
schepping is goed. Het kwaad is op de aarde neergedaald door geesten die
hun standplaats in de waarheid hadden verlaten. JHWH heeft in de aarde net als zaad in een hof- gerechtigheid gezaaid, en dát zal te zijner tijd
ontkiemen en vruchten geven. Zie Jesaja 61:
11 Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in
hem gezaaid is, doet uitspruiten; alzo zal JHWH gerechtigheid en lof doen
uitspruiten voor al de volken.

Zie ook van J en M Henschel:
C:\pentahof.nl\Brochures\boeken\Hensche
hemel wint het van de aarde.pdf

l\De

Uit het boekje van de 17e eeuwse predikant Jakobus Koelman "De Plichten
der Ouders" citeren wijhet volgende over de hel.
Bladzij 141.
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Spreekt tot hen (de kinderen) menigmaal op het ernstigst van de hel, en van
de straf der verdoemden; hoe zij op eene gansch vreeselijke wijze zijn
gevallen in de handen van den levenden God, die zoo heilig, regtvaardig,
magtig en zondewrekende is, en die Zijne oneindige wijsheid en magt
verheerlijken wil, in hen te straffen; hoe hune zielen worden gestraft, niet
alleen met het verlies en missen van de heerlijke en troostelijke
tegenwoordigheid Gods, en van de gelukzaligheid van den hemel, hetwelk
evenwel weinig minder dan een halve hel is, en zoo zal beseft worden,
maar ook met angst, en bangheid, en tormenten, door den indruk van Gods
vurigen toorn op hen, en van de pijlen van den Almagtigen, wat nare en
bange gedachten en ijselijke beseffen en inbeeldingen zijn daar hebben;
wat een bezwarende droefheid, verzinkende vrees en schrik, en helsche
nepen en uiterste wanhoop zij in hun zielen hebben; dewijl Gods toorn, als
water op hen uitgegoten is, en zij boordevol daarmede vervuld zijn: wat
eene hel zij in zich zelven zullen hebben, terwijl zij in de hel zijn, van wege
hunnen conscientiën, dewelke als een nooit stervende worm hen knagen en
scheuren zullen; en wat een storm in hunnen geest, zal zijn, van wege den
wind van Gods toorn; hoe hunnen lichamen na den dag des oordeels mede
zullen gepijnigd worden, liggende in den poel die brandt van vuur en
sulfer, hoe hunnen oogen in hun hoofd zullen branden, hunne tongen
brullen en gekauwd worden van pijn, hunne handen en voeten braden, en
hun vleesch roosteren, en geen deel des lichaams vrij zal zijn van de
verslindende vlammen van dit schrikkelijke vuur der hel; dragende grooter
en zwaarder straffen, dan indien gesmolten lood of pek in hunne
ingewanden gegoten werd, of hun lichaam door wilde paarden in stukken
gerukt werd, of hunne borst opgen gerukt werd, en hun hart en vleesch met
brandende tangen uit hun lijf getrokken wierd; grooter en heviger pijnen,
dan indien zij tegelijk al de ziekten en pijnen hadden, die hier in dit leven
verdragen worden ...................en op deze wijze gaat Koelman nog een
poosje door met de verschrikkingen van de hel op te sommen ...... tot hij
uitroept: O eeuwigheid! eeuwigheid! eeuwigheid! hoe wijd is de
eeuwigheid! hoe oneindig en onmetelijk! ....... O schrikkelijk! ijselijk! O
blinde wereld! O uitzinnige zondaars! ..... O eeuwigheid, die is de hel van
de hel!
Vervolgens gaat Koelman over om de hemelse heerlijkheid te
beschrijven......................zij zullen áltijd, altijd, altijd, ja zonder meting van
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tijd, tot in alle eeuwigheden, volmaaktelijk zalig zijn! O gelukzalige
zielsverrukkende eeuwigheid!
De beoordeling van bovenstaande beschrijving van de hel en hemel door
Jakobus Koelman, laat ik over aan de welwillende lezer of lezers.
Uit het blad ‘Uit het Woord der Waarheid’ augustus 2013 het volgende
gedicht over de hemel:
Welk vooruitzicht voor de vromen!
Heiland, wij zien Uw gelaat
als wij in Uw hemel komen,
waar de vreugde nooit vergaat!

