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Transformatie 

Het is de aarde die zorgt voor de wedergeboorte van de zon, en het is de 

zon die zorgt voor de wedergeboorte van de aarde. Dat vraagt wel om 

enige uitleg, en deze uitleg volgt hierna. 

 

Deze wedergeboorte, transformatie, regeneratie of gedaantewisseling 

wordt door het Barneveldse gemeentewapen op niet te overtreffen wijze 

uitgebeeld. De natuur geeft het voorbeeld. 

De vlinder wordt tot vlinder door het 

voorgaande ei dat een larf wordt. Van larf 

wordt het een rups. De rups wikkelt zich in 

een cocon, wordt een pop en sterft af. In de 

cocon vindt het transformatieproces plaats 

doormiddel van de zonnestraling, waarna 

de vlinder verschijnt. Deze wedergeboorte 

neemt ongeveer één maand in beslag. In 

veel culturen wordt de vlinder vergeleken 

met de ziel. Men vergelijkt ook het 

religieuze geloof wel met een vlinder.  

Momenteel is er in het universum  een 

wedergeboorte gaande om het 

zelfbewustzijn van de mensen te laten 

ontwaken. Het moment of tijdstip dat wij momenteel beleven werd 

oudtijds door velen reeds verwelkomd en tegemoet gezien.  De 

veelvratige rups moet omgevormd worden tot een vrije vlinder.  De ego-

zuchtige mensheid moet een wedergeboorte ondergaan om tot een 

liefdevol schepsel getransformeerd te worden. Cel voor cel moet worden 

vernieuwd en gewijzigd. Men noemt dit algemeen een ‘transposition 

burst’. Ons DNA wordt gewijzigd door kosmische invloeden. Dat is 

overal reeds merkbaar. 

 

Tim Harwood geeft een uiteenzetting van dit weder-geboorteproces, om 

van rups tot vlinder te worden. Het is één van de wondervolste natuurlijke 

gebeurtenissen die bestaan. Een rups verandert zich in een soort brei of 

soep nadat ze zichzelf in een cocon heeft gewikkeld, een soort 

doodskleed. Deze brei of soep bevat geen waarneembare cellen of DNA, 

maar wanneer de tijd van transformatie aangebroken is laat een torsie-
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golfsignaal het DNA zich herstellen, waarna binnen enkele dagen de 

cellen een vlinder vormen als nieuwe levensvorm. De energie hiervoor 

komt uit het Galactische centrum. Ook onze DNA-moleculen zullen zich 

binnenkort door deze Galactische energie laten herprogrammeren, zodat 

er een compleet nieuwe mens en mensheid ontstaat.  Dit proces voltooit 

zich zeer snel.  Wij bevinden ons momenteel in een op koolstof gebaseerd 

veelvratig lichaam. Koolstof behoort tot de bouwstenen van alle leven. 

Koolstof heeft het atoomnummer 666, zie http://carbon666.com/ 

http://www.symbolic.be/?CategoryID=285&ArticleID=2036 

 

De rups als veelvraat groeit enorm snel. In enkele weken is hij 3000 maal 

zwaarder geworden dan bij zijn geboorte. De rups vervelt ook een aantal 

malen (5x), want zijn ‘jasje’ wordt vanwege zijn snelle groei steeds te 

klein. Wanneer hij het rups-zijn heeft voltooid, wikkelt hij zichzelf in een 

cocon, een doodskleed en wordt tot een vloeibare brei. Bijna alle 

onderdelen van zijn rups-zijn worden gesloopt en vloeibaar gemaakt. De 

cellen gaan aan het werk om een geheel nieuw lichaam te bouwen, met 

een compleet nieuw ademhalingssysteem. Door de kracht van de zon gaat 

ook de pop vervellen en scheurt de cocon open op een breuknaad die erin 

verweven zit. De nieuwe vlinder kruipt er vervolgens voorzichtig uit en 

pompt bloed in de aders van zijn vleugels. Daardoor kunnen de vleugels 

zich open- en dichtvouwen. 

Er vinden zo te zien vijf transformaties plaats: 

1. De zes korte pootjes van de rups moeten vervangen worden door 

lange poten bij de vlinder 
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2.  De kauwende kaken waarmee de rups de bladen stuk knipt moeten 

vervangen worden door een roltong waarmee de vlinder nectar 

kan opzuigen 

3.  Er moeten ogen worden aangemaakt waarmee de vlinder kan zien 

4.  De vlinder moet vleugels krijgen om ermee te kunnen vliegen. 

Deze vleugels bestaan uit zeer kleine schubben en vormen 

prachtige patronen met mooie kleuren 

5.  De vlinder heeft een geheel nieuw ademhalingssysteem en nieuwe 

ingewanden gekregen, met een nieuw borststuk en een nieuw 

achterlijf. Alsnu is het aerodynamische vlinderlichaam compleet 

en klaar voor gebruik 

 

Ons lichaam moet op gelijke wijze als bij de rups en andere dieren 

omgevormd worden tot een lichtlichaam. Ons DNA bevat momenteel een 

twee-strengen helix, om over te gaan naar 

een 12 strengen DNA. Ons slapende 95% 

junk-DNA zal geactiveerd worden, zodat het 

wedergeboorteproces zich kan voltooien. De 

aarde-Schumann-frequentie speelt hierin een 

voorname rol, zodat wij uit de huidige 

holografische-illusie-3D-droomwereld 

kunnen overgaan in een nieuwe 

werkelijkheid waarvan wij nu nog geen 

enkele voorstelling kunnen maken. De Schumann-frequentie zorgt voor 

de wisseling van fotonen van bewustzijn en DNA.  Onze zon is de 

fotonbelt binnengetreden, en sinds 1987/1988 nam de aarde er twee 

weken per jaar aan deel. Sinds 21-12-2012 neemt de aarde er volledig 

aan deel, wat zal duren tot ongeveer het jaar 4320.  

Sinds de zon de fotonbelt is binnengegaan is op aarde de hoogte van 

vibratie van elk atoom in ons mensen zich aan het wijzigen vanwege de 

elektromagnetische energie. Voor onze waarneming gaat de tijd hierdoor 

sneller wanneer wij dichter bij het zogenaamde nulpunt komen. De 

Schumann-frequentie wordt de hartslag van de aarde genoemd en was 

duizenden jaren lang 7,8 Hertz. Sinds de jaren 1987/1988 gaat de vibratie 

omhoog. Dat is de tijd waarin wij begonnen met de bouw van De 

Pentahof, waarvan het grondplan gebaseerd is op de symboliek van het 

oude Barneveldse Gemeentewapen. De verhoogde frequentie zou nu 
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reeds 12 Hertz zijn, om bij 13 Hertz te stoppen. Het getal 13 is voor de 

illuminati het meest belangrijke getal dat bestaat, zie het USA-

Grootzegel. 

Ook wij zijn sinds de start van de bouw van De Pentahof in september 

1988 nu in 2014 aangekomen, waarbij een belangrijke mijlpaal is bereikt, 

namelijk met het samenstellen van deze 800e brochure of lezing.  Dat is 

een periode van 26 jaren, dat is 2 x 13.  

 

 

Het nulpunt is door oude culturen reeds duizenden jaren terug voorzegd. 

Het Grote Kosmische jaar van 25.920 jaren stelde men zich voor als een 

slang die in zijn eigen staart bijt, en noemde dat de Ouroborus. Tijdens 

het komende nulpunt wisselen de magnetische polen van de zon, maan, 

aarde en planeten en gaan ze allen andersom draaien. De zon zal daarna 

opkomen waar ze nu ondergaat. Dit is reeds meerdere malen in het 

verleden geschied.  De wisseling of transformatie gaat gepaard met 72 

uren volslagen duisternis, dat is drie nachten en drie dagen. De wereld 

erna zal er dan ook heel anders uit gaan zien. De zonneactiviteit is dit jaar 

enorm groot en wisselvallig. Sommige zonnevlammen raakten bijna de 

aarde. Zie bericht vandaag: 

http://www.latimes.com/science/sciencenow/la-sci-sn-solar-filament-

sun-eruption-flare-prominence-nasa-20141006-story.html 

 
This dramatic solar filament is nearly a million miles longA giant filament has 

appeared on the surface of the sun — and NASA’s Solar Dynamics Observatory has captured images of 
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the long, dark formation.  Straightened out, the serpentine filament would measure about 1 million miles 
from end to end, stretching close to halfway around the sun. 

New video provides an amazing view of a recent solar eruption captured by a NASA 

spacecraft orbiting the sun. Material can be seen bursting from the surface of the sun in 

an M-class coronal mass ejection. ( Amy Hubbard ) 

Filaments are enormous clouds of plasma suspended above the surface by magnetic field lines. (Though 

they look dark, it’s just because they’re backlit by the sun; they’re actually the same thing as the bright 
solar prominences that arch out from the sun’s edge.) These features don’t last forever — and when they 
go, they end in a violent eruption of solar particles. “That’s one of the coolest things about a filament — 

when it finally lifts off and you’ll see these million-mile things just rip off the surface of the sun,” said 
astrophysicist Dean Pesnell, project scientist for the Solar Dynamics Observatory 

SCIENCE NOW 

Watch: a lunar transit you could not see from Earth 

http://phys.org/news/2014-10-earth-magnetic-field-flip-human.html 

 

De geladen deeltjes van de zon die het universum ingezonden worden, 

hebben invloed op het aarde-magnetische veld. Daardoor raakt het weer 

van streek, met als gevolg meer aardbevingen, overstromingen, droogten, 

orkanen, vulkanische werking, etc.  

TMS staat voor Transcranial Magnetic 

Stimulation, dat gaat na welke invloed 

en uitwerking magnetische velden 

hebben op de menselijke emoties.  

Solar Cycle 23 produceerde de grootste 

zonnevlammen die ooit zijn 

waargenomen in het jaar 2011, begin 

2012. Momenteel bevinden wij ons in 

Solar Cycle 24, wat ons in een nieuwe 

staat van zijn zal brengen.  Door middel 

van de Fermi Space Telescope is de 65e 

Baktun-cyclus ontdekt in het 

Galactische centrum. Twee grote 

energiebollen van wel 25.000 lichtjaren groot zijn aan elke zijde van de 

Galaxie waargenomen door de NASA.  Deze bollen bevatten een energie 

van wel 100.000 supernova explosies.  De bekende Carl Jung zei dat 

fotonen het beginpunt vormen van een hoger universeel bewustzijn. 

Bewustzijn = fotonen = licht-energie dat ons lichaam binnenkomt en 
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daarin ónze fotonen activeert. Het gaat hierbij om ons derde oog, de 

pijnappelklier. 

Zie:  http://2012thebigpicture.wordpress.com/ 

http://2012thebigpicture.wordpress.com/tag/drake/page/7/ 

 

Op onderstaande site kunt u een mindcontrol-toren (GWEN) zien, 

waarmee men de bevolkingen onder controle meent te kunnen houden: 

http://2012thebigpicture.wordpress.com/2013/10/25/ever-seen-a-mind-

control-tower-bet-you-have/ 

https://2012thebigpicture.wordpress.com/tag/david-wilcock/page/2/ 

 

Door middel van activering van ons 3e oog kunnen wij bovennatuurlijke 

geestes-ervaringen ontvangen en de wereld der geesten betreden. Via 

bepaalde technieken kan men de menselijke gedachten beïnvloeden en 

gevangen houden. De aardse grootmachten als Amerika en Rusland 

hebben dit reeds jarenlang uitgeprobeerd en toegepast.  De R.K.kerk 

maakt hiervan ook gebruik, en reeds in oude culturen als Egypte en 

Sumerië kende men dergelijke technieken. In de nachtelijke uren –tussen 

1 en 4 uur- produceert de pijnappelklier een hormoon dat in onze 

hersenen gevoelens doet ontstaan dat wij verbonden zijn met een hogere 
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levensbron. Door middel van fluor aan de mensen te geven wordt de 

pijnappelklier verkalkt en wordt het aanmaakproces van hormonen 

verstoord.  De pijnappelklier is net als een magneet die de fluor aantrekt, 

waardoor deze zichzelf omzeep brengt. Door fluor in drinkwater toe te 

voegen, in voeding en dranken, etc, houdt men de massa’s in bedwang. 

De Nazi’s pasten deze methode reeds toe in de concentratiekampen.  

Fluor neemt de zetel van ons zielenleven in bezit en verbreekt de band 

met het onzienlijke, zie David Wilcock: Source Field Investigations. In 

veel tandpasta’s zit fluor. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nR-klTa1y54 

 

Om een voorbeeld van metamorfose te zien, zie: 

https://www.youtube.com/watch?v=yzGnrd_ligE 

http://sitsshow.blogspot.nl/2013/08/david-wilcock-source-field.html 
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De vele sproeivliegtuigen die dagelijks chemtrails maken in de lucht 

zullen wel hetzelfde doel dienen, nl om de kosmische energie tegen te 

houden en via barium-gif ons tot slaapwandelaars te maken.  

 

De mens als veelvraat 
Wij mensen leiden een veelvratig bestaan net als de rups en verliezen 

onze levensuitdrukking in de materie, om daarna als mogelijkheid een 

altoosdurend leven in het licht terug te 

mogen vinden. In ons sterfelijk lichaam 

woont de levensgeest die het lichaam in 

stand en in beweging houdt. Dat is een 

natuurgegeven dat wij moeten volgen. Ons 

lichaam is daarbij niet ons individu, maar is 

afhankelijk van deze levensgeest. Ons 

lichaam bestaat grotendeels uit water en 

chemische elementen die van de aarde en 

zon afkomstig zijn. Begaan wij een overtreding tegen de natuurwetten, 

dan zijn wij een zon – daar (zondaar). Wanneer ons lichaam sterft doordat 

de levensgeest ervan wijkt, is de individu niet dood, maar keert terug tot 

de bron, het vormloze, de geesteswereld. Alle geschapen dingen zijn van 

oorsprong vormloos, uit het licht 

afkomstig. Tijdens ons aardse leven is 

ons lichaam zichtbaar, om daarna weer 

opgelost te worden in de aarde zodat er 

geen vorm meer aan te herkennen valt.  

Daarna volgt een nieuwe levenscyclus, 

zoals deze in de natuur o.a. door 

edelgassen wordt aangegeven.  Helium, 

Neon, Krypton, Argon, etc.  zijn niet met 

andere chemische elementen te 

verbinden, maar vormen wel de basis 

voor een nieuw hoger begin. Deze edelgassen vormen de kiemen voor de 

nieuwe levenscyclus. De mens zoekt reeds eeuwen lang naar zijn 

levensdoel, naar het levensprincipe, naar hetgeen de spil is waaromheen 

zijn leven draait. De mens zou –volgens de natuurwetenschapper dr. 

Walter Russell-  net zo goed z’n visnet in de zee kunnen uitwerpen om te 

proberen de zuurstof in het water te vangen.  Wij zouden het anders 
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kunnen zeggen, dat de mens zijn handen zou uitsteken om te proberen de 

sterren te grijpen. Het is een onmogelijkheid. 

In de natuur wordt zowel leven als dood gezien. Dat blijkt ook uit het 

Barneveldse wapen, de rups die afsterft om tot vlinder te worden. En er 

zijn meerdere voorbeelden van transformatie of gedaantewisseling in de 

natuur. Een mannetjeshert werpt elk jaar zijn gewei af om een nieuw 

ervoor terug te krijgen. Een slang werpt elk jaar zijn huid af om er een 

nieuwe te laten zien. Een kikker of salamander ondergaan ook een 

gedaantewisseling 

 

In de natuur zit beweging. De materie is niet dood, en dood of afsterven 

is een omgekeerde beweging, nl. ontbinding. Leven is ontstaan vanuit 

onze Schepper, het Licht, door de zon, en dat is onsterfelijk. Ons lichaam 

bruist ook van leven, van beweging, en toch is ons leven eindig, sterfelijk.  

De levensgeest die ons lichaam aandrijft wordt in de Bijbel, in Prediker 

9 het ‘zilveren koord’ genoemd, dat wijst naar elektriciteit.  

In het apocriefe boek Wijsheid staat het volgende: 

 

1:12 Staat niet naar de dood door dwaling uws levens, en trekt het verderf niet over u door werken 

uwer handen. 13 Want God heeft de dood niet gemaakt, en heeft geen vermaak aan het verderf der 

levenden. 14 Want hij heeft alle dingen geschapen om te zijn, en de beginselen der wereld zijn 

heilzaam, en in deze is geen venijn des verderfs, en het rijk der hel is niet op aarde. 15 

Gerechtigheid is onsterfelijk. 

 

2:23 Want God heeft de mens geschapen tot onverderfelijkheid, en heeft hem gemaakt een beeld 

van zijn eigen natuur. 24 Maar door des duivels nijdigheid is de dood in de wereld gekomen, en die 

van zijn deel zijn, die proeven deze. 

6:18 En de liefde is de onderhouding van haar wetten, en de onderhouding der wetten is 

verzekering der onverderfelijkheid, 19 En de onverderfelijkheid maakt dat men nabij God is. 

 

Ons lichaam is naar het Goddelijke beeld geschapen, ergo God 

manifesteert zich in ons mensen, zodat wij in feite van geen dood mogen 

spreken, daar God onsterfelijk is. Wat wij dood noemen is het afleggen 

van een tijdelijke gedaante (de veelvratige rups-gestalte) om daarna 

              De Symboliek van het oude Barnveldse Gemeentewapen   No.800 

 

10 

 

wedergeboren te worden tot een nieuwe 

levens-licht-vorm (de vlinder-gestalte).  

De schepping toont allerlei cycli, en wij 

dienen natuurgedwongen deze 

levenscycli te voleinden, te doorlopen.  

Wij begonnen met onze tijdelijke aardse 

materiele vorm, waarna een licht-

levensvorm pas mogelijk is. De rups 

wikkelt zichzelf in een cocon om daarin 

de doodsslaap te ondergaan. Dat is een 

tijdelijke rustperiode. De rups lijkt dood, 

en ons lichaam lijkt opgezwolgen te 

worden in de aarde. Echter, energie is onvernietigbaar. De atomen 

waaruit wij opgebouwd zijn kunnen nooit meer vernietigd worden. Wij 

keren terug tot het Licht, tot de Levensbron, om een nieuw hoger bestaan 

te ontvangen.  De rups moet door middel van een voor ons onbegrijpelijk 

omvormingsproces veranderd worden in een vlinder, waarbij de zon als 

licht-energiebron actief is.  De rups zelf is totaal blind voor zijn latere 

nieuwe verschijning en zal zijn oude bestaan wellicht ook niet meer 

kunnen herinneren.  De rups kan er geen flauw idee van vormen wat zijn 

nieuwe bestaan zal inhouden. Ook wij mensen zijn totaal onwetend wat 

ons nieuwe bestaan zal zijn. Paulus wijst erop dat de nieuwe toestand  

door niemand gekend is, geen oog heeft het gezien, en geen oor heeft het 

gehoord, zie: 1 Corinthiërs 2:9  maar gelijk geschreven staat: "Wat geen oog gezien 

heeft, en geen oor  gehoord heeft, en in geen mensen hart is opgekomen; wat God bereid  

heeft voor degenen die Hem liefhebben." 

 

Gedaanteverwisseling 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 
Metamorfose in de natuur 

Een gedaanteverwisseling of gedaanteverandering is een verandering van lichaam, of 

in het algemeen van vorm. Andere woorden voor gedaantewisseling zijn metamorfose 

of transfiguratie. 

Metamorfose komt voor bij geleedpotigen en amfibieën. Een gedaantewisseling van een 

mens naar een dier, of van een mens naar een ander mens komt in de realiteit niet voor. 

Het is echter een populair thema in mythen, sprookjes, sciencefiction en fantasy. Een 

gedaantewisseling zou daar kunnen gebeuren door de eigen wil, maar ook door de wil 

van een ander, via magie. 

 



              De Symboliek van het oude Barnveldse Gemeentewapen   No.800 

 

11 

 

Bijna elke cultuur op de wereld kent wel een mythe over gedaanteverwisseling, en bijna 

elk veelvoorkomend dier heeft wel een mythe om zich heen die over 

gedaanteverwisseling gaat. Het dier waar het dan om gaat komt dan meestal veel voor in 

het gebied waar het verhaal ontstaat. Hoewel de meeste mythen handelen over mensen 

die in iets anders veranderen, bestaan er ook mythen over dieren die zichzelf veranderen. 

Tot zover Wikipedia 

Volledige gedaanteverwisseling Uit Wikipedia, de vrije 

encyclopedie gedaanteverwisseling bij wespen Volledige 

gedaanteverwisseling is een eigenschap van onder andere een aantal insectenorden. 

Insecten die een volledige gedaanteverwisseling doormaken heten ook wel 

holometabool en worden gerekend tot de Endopterygota. Het tegenovergestelde is 

onvolledige gedaanteverwisseling.  Uit het ei komt een larve, die meestal niet op het 

volwassen insect lijkt en zich vaak ook met andere dingen voedt. Veel larven zijn echte 

vreters, volwassen insecten voeden zich soms helemaal niet meer. In zeer uitzonderlijke 

gevallen, zoals bij sommige teken (die tot de spinachtigen behoren, en niet tot de 

insecten) komt ook een volledige metamorfose voor. Na een aantal (minimaal drie, 

meestal vijf) vervellingen treedt er een popstadium op, waarin het dier een tijd in 

uitwendige rust verkeert, terwijl het inwendig in de pop een complete vormverandering 

doormaakt. Via het popstadium wordt een rups een vlinder, een made een vlieg of mug 

en een keverlarve (zoals een engerling, of ritnaald) een kever. De imago (de volwassen 

vorm) zoekt een partner en plant zich voort. Bij veel insecten is de als larve 

doorgebrachte levensduur een veelvoud van die als volwassen insect. Een voorbeeld 

zijn de eendagsvliegen, die zelfs maar enkele uren tot dagen na de verpopping sterven, 

maar een jaar als larve onder water doorbrengen. 

Natuurwet 

De natuur liegt niet. De natuur moge grillig zijn, maar ze houdt ons niet 

voor de gek. De natuur toont cycli en metamorfose. Er is een opkomen, 

een zijn, en een weer verdwijnen. Er is drieërlei dood:  

1. De natuurlijke dood als natuurgegeven.  

Dat is een ‘slaap’ welke elk levend wezen dient te ondergaan, om 

omgevormd of wedergeboren te kunnen worden tot een hoger lichtwezen. 

 

2. De geestelijke dood, dat is de verblinding van ons bewustzijn (derde 

oog). Daardoor zijn wij niet meer volledig zelfbewust en bewust van het 

Goddelijke-geestelijke dat onzichtbaar is. De zichtbare werkelijkheid 

blijkt volgens de moderne quantummechanica ongeveer een paar procent 

te zijn. De onzienlijke wereld is dus veel en veel groter. Ook in de bijbel 

staan hiervan voorbeelden, zie Elia: 2 Koningen 6: 
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15 En de dienaar van den man Gods stond zeer vroeg op, en ging uit; en ziet, een heir 

omringde de stad met paarden en wagenen. Toen zeide zijn jongen tot hem: Ach, mijn 

heer, hoe zullen wij doen. 

16 En hij zeide: Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer, dan die bij hen zijn. 

17  En Elisa bad en sprak: JHWH, open hem toch de ogen, opdat hij zie. Toen opende 

JHWH den knecht de ogen, dat hij zag; en zie, toen was de berg  vol vurige paarden en 

wagens rondom Elisa. 

 

3. Er is een altoosdurende dood, het niet meer zijn en kunnen deelnemen 

aan de natuurorde van transformatie. 

De eeuwige dood is voor de werkers der ongerechtigheid, voor het 

slangenzaad. Deze goddelozen zullen tot as worden onder onze voeten, 

zie Maleachi 4.  

 

In het apocriefe boek Wijsheid staat in hoofdstuk 1:13 dat Elohim de 

dood niet heeft gemaakt, en dat Hij zich niet verheugt over de ondergang 

der levenden. Het betreft hier de geestelijke en eeuwige dood. In 2:24 

staat: Maar door de naijver van de duivel is de dood in de wereld 

gekomen, en zij die hem toebehoren zullen hem zoeken. Dit betreft weer 

de geestelijke en eeuwige dood. De natuurlijke dood is immers een 

natuurgegeven. 

 

De mens is een levende ziel, een 

lichaam waarin het Goddelijke 

als levensgeest alles in beweging 

brengt en houdt.  Bij het sterven 

verlaat  deze levensgeest het 

lichaam. Het begrip ‘ziel’ wordt 

hier dikwijls aan gekoppeld, wat 

verwarrend is. Deze levensgeest 

is het ‘zilveren koord’ zoals dat 

in het Bijbelboek Prediker wordt genoemd, en bestaat uit elektriciteit. De 

Schepper is Licht, Elektra, en tot Hem keert onze elektra terug, aangezien 

energie niet vernietigd kan worden.   

 

Ons lichaam keert terug naar de aarde via de doodsslaap. De mens is een 

levende ziel. De ziel is niet een vluchtig onzichtbaar deel in ons dat 

tijdens ons sterven naar een hemel of hel zou verhuizen. Er is geen enkel 
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getuigenis in de Bijbel van mensen die gestorven en weer opgewekt 

zouden zijn dat zij de hemelse heerlijkheid zouden gesmaakt hebben, 

noch dat zij in de hel in het onuitblusselijk vuur het uit hebben 

geschreeuwd.   Lazarus, de vriend van Jezus, die enkele dagen dood was 

en weer tot leven werd geroepen, vertelt totaal niets over een hemel of 

hel. En hij zou het moeten weten. Wanneer hij in de heerlijke hemel zou 

zijn geweest, zou de aarde voor hem onleefbaar zijn. Wanneer hij in een 

hel zou zijn geweest, had hij niet kunnen zwijgen om iedereen ervoor te 

waarschuwen.  Het blijkt dat de hemel en hel verzinsels zijn waardoor 

Rome rijk is geworden. De leer van de onsterfelijke ziel is afkomstig uit 

Egypte en van de Griekse filosofen. Wanneer wij vandaag de geestelijken 

horen preken en spreken, komt men al gauw in de hemel wanneer men 

maar naar de kerk gaat en bijdraagt aan de kosten. Om naar de hel 

verwezen te worden moet men het wel heel erg bont hebben gemaakt op 

aarde.  

 

Hier volgt een kort stukje uit de Odes van Salomo over het Paradijs hfst  
11:16: Hij heeft mij naar Zijn Paradijs gebracht, waar de rijkdom en het genot van JHWH 

is. Ik heb daar bomen gezien die prachtig zijn en rijke vruchten dragen. Hun kroon 

bestond uit natuurlijk loof. En de rivier van vreugde heeft hen bevochtigd. Ik heb JHWH 

ervoor aanbeden, en gezegd: O JHWH, gezegend is degene die in uw Paradijs geplant is. 

…. Er is veel plaats in het Paradijs, en daarin is niets wat geen voordeel brengt, maar 

alles draagt vrucht. Eer zij aan U, o Elohim, voor de vreugde die in het eeuwige Paradijs 

is. 

Op het Barneveldse Wapenschild zien we een stukje van het Paradijs, een 

symbiose of samenwerkingsverband in de natuur. 

 

Wederopstanding (beter = wederverschijning) 
De zogenaamde wederopstanding of 

komende metamorfose die ons te 

wachten staat bevat een afbraak van 

ons huidige lichamelijke bestaan van 

vlees en bloed. Met deze afbraak gaat 

een algehele afbraak gepaard van alle 

huidige maatschappelijke, politieke, 

religieuze en andersoortige systemen 

die berusten op onderdrukking, slavernij en geweldpleging, om plaats te 

maken voor nieuwe vrije en liefdevolle structuren. Deze opbouw zal geen 
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lange periode in beslag nemen, maar zeer snel zich voltrekken, zoals ook 

de rups tot vlinder wordt getransformeerd in een vrij kort tijdsbestek.  Er 

komt een vernieuwde aarde en een rijk van vrede, waar geen heersers, 

maar slechts dienaren zullen leven en wonen.  

 

Wij dienen –net als de rups- onze kringloop te voleinden. Ons lichaam 

sterft en wordt begraven. Dat is de meest natuurlijke gang van zaken. 

Zoals water verdampt en in de lucht voor ons oog onzichtbaar wordt, en 

daarna toch weer als regen terugkeert, zo verdwijnt ons lichaam in de 

aarde. Er blijft schijnbaar niets van over, en toch keert het terug maar dan 

op een andere wijze. De christelijke kerk heeft daar het leerstuk van de 

opstanding der doden van gemaakt, de zogenaamde ‘wederopstanding 

des vleses’.  

 
 Samenvatting Heidelbergse Catechismus zondag 22, vraag en 

antwoord 57 en 58, 7 april 2013,  

1Corinthe 15:35-68  

Vr.57. Wat troost geeft u de opstanding des vleses? Antw. Dat niet alleen mijn ziel 

na dit leven van stonden aan tot Christus, haar Hoofd, zal opgenomen worden a, maar 

dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn 

ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden b.  

a Lu 16:22 Lu 23:43 Php 1:21,23 b Job 19:25,26 1Jo 3:2 Php 3:21  

Vr.58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige 
leven? Antw. Dat, nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart 

gevoel a, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor 

gehoord heeft, en in geens mensen hart opgeklommen is, en dat, om God daarin 

eeuwiglijk te prijzen b.  

a 2Co 5:2,3 b 1Co 2:9 

 

De apostolische Geloofsbelijdenis belijdt ook in artikel 11 de 

Wederopstanding des vleses.  Dat is onjuist, aangezien de huidige 

lichamelijke verschijning van vlees en bloed niet zal terugkeren. Er 

komt een geheel vernieuwd lichaam, een lichtlichaam. Wij zijn uit het 

Licht voortgekomen en keren daar weer naar terug als vervolmaking 

van onze levenscyclus.   
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Wij zijn onwetend over het hiernamaals, zo goed als een rups er geen 

flauw benul van heeft hoe hij omgevormd 

kan worden tot vlinder.  Het is ons niet 

bekend gemaakt wat er na dit leven volgt. 

Jezus heeft er geen enkele uiteenzetting of 

theorie over gegeven, en de Bijbel zwijgt 

erover. Jezus geeft alleen aan hoe wij in het 

leven hebben te leven. Slechts in het Boek der 

Natuur zien we er voorbeelden van, waarover 

straks meer. Wat wij weten is, wat in Jezus 

Sirach 17:1 staat dat JHWH de Adamiet uit 

de aarde geformeerd heeft, en hij hem daar 

zekerlijk naar terug zal laten keren.   

Wat wij weten is dat de zon onze levensbron is, en dat onze levenskracht 

bestaat uit elektriciteit. Deze levensenergie keert na ons leven weer terug 

naar de zon en vindt daar rust. In het centrum van de Galaxie en van de 

zon heerst volkomen rust, zoals ook in het oog van een orkaan.  

Vandaaruit spiraalt het licht al golvend naar buiten om er na verloop van 

tijd weer naar terug te keren. Onze Schepper had voor ogen om organisch 

leven te bouwen, wat niet in de zon zelf kon plaatsvinden. Vandaar dat 

de aarde tot een leefbare planeet door Hem is gemaakt vanuit de zon. De 

zon is de levenskiem waarnaartoe alle levensvormen weer terugkeren. De 

levensenergie van de zon stroomt in ons lichaam door 72.000 nadis, dat 

zijn energiebanen. De twee meest belangrijke daarvan noemt men Ida en 

Pingala, die een soort dubbele helix vormen, zoals afgebeeld in de 

Caduceus of Mercuriusstaf. Ida en Pingala worden als slangen afgebeeld, 

wat wijst naar elektra, de zogenaamde kundalinie-energie.  

 

Het Boek der Natuur  
Het zogenaamde “Boek der Natuur” 

toont oneindigheid, onafgebrokenheid. 

Als symbool ervan is de lemniscaat, een 

achtvorm of lus. De twee energiebollen 

in de Galaxie –de fotonengordel-  

vormen zo’n lemniscaat of lint. De zon 

maakt ook in z’n loopbaan een 

lemniscaat. Het symbool voor 

 

1.  
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oneindigheid staat dus afgebeeld in de sterren van de Melkweg. 

Wetenschappers hebben met de herschel-infrarood telescoop in het 

centrum van ons sterrenstelsel het beeld opgevangen van een 

gasformatie. Deze gasformatie heeft de vorm van een liggende acht (8). 

De filosoof René Descartes zei: “De idee van oneindigheid is ingegeven door 

de natuur, die veel volmaakter is dan de mens. Het bestaan van een dergelijke 

oneindigheid bevestigt het bestaan van God”.  

De kunstenaar M.C. Esher heeft de mobiusband of lemniscaat getekend. 

In zijn werken toont hij verschillende beelden van het oneindige, zoals in 

Cascade, Water dat eindeloos stroomt en de trap die op en af gaat.  De 

zogenaamde ‘Knoop van Salomo’ toont volmaakte symmetrie, en ook de 

Tibetaanse knoop.  In de Ouroboros 

wordt dit ook weergegeven.  Voltaire zei 

het reeds: “Uit het niets kan iets beginnen. 

Daaruit blijkt dat er oneindigheid van 

duur is”.  Ook het getal Pi is oneindig, 

3,14 …vvv……De oude Egyptenaren 

kenden ook de god van de oneindigheid, nl Heh (dat betekent 

oneindigheid). De farao’s aanbaden de god Heh tijdens hun aardse leven 

en hoopten dat deze god hun na hun dood de mogelijkheid zou geven van 

een eeuwig leven.  

De vraag of de schepping een begin en einde heeft is niet te 

beantwoorden. De meeste vertalers van Genesis 1 gaan daar wel vanuit. 

Zij vertalen het eerste vers van Genesis als volgt: In den Beginne…….. 

Het gaat echter in Genesis 1 niet om een tijdstip of begin, maar om een 

Beginsel. Het Hebreeuwse olam is niet een tijdsaanduiding, maar wijst 

op een onafgebroken duur, of een zeer lange 

periode, maar niet eindeloos. Zie onze 

brochures 205 en 360. Olam zou hetzelfde 

betekenen als het Griekse aion. Een aion is 

een tijdvak, wat foutief vertaald is door 

eeuwig of eeuwigheid, alsof het om een 

nimmer eindigend iets zou gaan. Het 

Hebreeuws kent geen woord dat met 

eeuwigheid overeenkomt, als een tijd die 

nimmer eindigend zou zijn.  

Zie:http://www.goedbericht.nl/aeoon.html 
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Een kwal is een waterdier dat het toonbeeld is van onsterfelijkheid. Een 

kwal herprogrammeerd zijn cellen, waardoor de kwal zichzelf verjongt. 

Wanneer een vlinder dat ook zou kunnen, zou deze zichzelf weer in een 

rups kunnen veranderen, wat niet het geval is. In het boek van Antonio 

Lamúa “Het boek der Oneindigheid”, p.42 zie het verslag over de kwal.  

 

Het heelal is volgens Isaac Newton ook oneindig, bevat het geen 

middelpunt en kan het niet instorten. In het universum werken alle 

lichamen samen om te kunnen overleven. 

In ons DNA-molecule ligt ook iets van 

het oneindige afgedrukt. Het dupliceert 

(repliceert)  zichzelf steeds. Dat houdt in 

dat elk individu van het nageslacht één 

molecuul van zijn voorganger erft en zelf 

één nieuw gevormd molecuul ontvangt. 

Het nieuwe organisme dat erdoor ontstaat 

bevat dus altijd één deel van zijn 

voorganger, zodat het DNA in de nog komende geslachten voort blijft 

leven.  

Er bestaat ook nog een onsterfelijke cellijn, die de naam Hela draagt, naar 

de Amerikaanse Henriëtte Lacks. Deze hela-cellen kunnen zich 

onbegrensd vermenigvuldigen wanneer de condities gunstig blijven. De 

cellen zijn afkomstig van een tumorweefsel. Buiten het menselijke 

lichaam zijn 

normale cellen 

gedoemd te sterven 

voordat ze hun 50e 

splitsing bereiken, 

maar de helacellen 

niet. Zij kunnen 

buiten het lichaam 

voortleven en 

verouderen niet. 

Normale cellen 

kunnen niet buiten ons lichaam leven. Materie bezit onverwoestbaarheid, 

wat door A. Lavoisier werd ontdekt. De massa –dat is de hoeveelheid 
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materie-  is onverwoestbaar, zelfs bij verbranding. Dat sommige mensen 

zich laten verbranden uit angst voor een laatste Godsoordeel, helpt hen 

dus niet.  De wet van behoud van materie kan door niets ongedaan 

worden gemaakt. Materie wordt volgens deze wet niet geschapen noch 

vernietigd, maar kan slechts getransformeerd worden. En dáár gaat het 

hele proces in de schepping om! 

Tardigrada’s of beerdiertjes zijn ongewerveld en leven in vochtige 

omgevingen. Zij kunnen hun stofwisseling tijdelijk stilzetten 

(cryptobiose), bijvoorbeeld tijdens een winterslaap. Hun 

lichaamsgewicht kan van 85% teruggaan tot 3%. Zij kunnen hierdoor 

extreme kou, straling, hitte of droogte doorstaan, zelfs bij min 273 graden 

Celsius en of bij plus 151 graden. Zij kunnen zich in 10 – 15 minuten 

echter weer laten terugkeren in hun normale leven, en kunnen 70 jr oud 

worden en zijn niet onsterfelijk.   

 

 

Hoe snel de levenscyclus gaat, is 

afhankelijk van de tijd van het jaar. Hoe 

meer licht en warmte, hoe sneller de 

ontwikkeling gaat. Uitgaande van 

minimaal 16 uur licht per dag, duurt de 

complete levenscyclus van het groot 

koolwitje (van eitje tot vlinder) ongeveer 

35 à 36 dagen. 

 

 

Van eitje tot vlinder (van Internet) 
Hoe vlinders leven kan je ook bekijken bij de filmpjes. 

De eitjes komen na ongeveer vier dagen uit. De rupsjes zijn dan zo klein 

dat je ze bijna niet ziet.  

Het enige wat de rupsen doen, is eten, 

poepen en groeien. Omdat hun vel niet 

mee kan groeien, vervellen rupsen zo'n 

vijf keer. Voordat ze dat doen, gaan ze 

twee dagen stilzitten. Je kunt ze dan beter 

niet storen.  
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Als de rupsen genoeg gegeten hebben, gaan ze zich verpoppen. Ze 

hechten zich met spinsel vast aan de wand van de kooi. De rups mag nu 

niet meer gestoord worden. Na 1 tot 2 dagen vervelt de rups voor het 

laatst en komt de pop tevoorschijn.  

Een paar dagen nadat de vlinders zijn uitgekomen, gaan ze paren en 

leggen ze nieuwe eitjes op verse koolbladeren. Dan kun je de cyclus 

op-nieuw zien.  

Tot zover Internet 

 

Nog enkele bijzonderheden over vlinders: 
Er zijn ongeveer 160.000 soorten vlinders op aarde. Vlinders zijn zeer 

geliefd bij het grote publiek, vooral bij kinderen. Vlinders zijn dan ook 

mensvriendelijk. Ze bijten niet en steken ook niet.  Ze zijn sierlijk, mooi 

gevormd en kleurrijk.  Vlinders vormen een belangrijke schakel in de 

natuur, aangezien ze eitjes leggen waaruit rupsen voortkomen, die voor 

veel vogels een lekkernij vormen. Maar meer nog dat vlinders een grote 

rol spelen in de bestuiving van planten. Tenslotte, vlinders bezitten een 

bio-klok en zijn het ultieme voorbeeld der natuur voor transformatie.  

 

Uit de Odes van Salomo nog enkele 

mooie spreuken: 
15:1  Zoals de zon is voor hen die het daglicht 

zoeken, alzo is mijn vreugde in JHWH. Want Hij 

is mijn zon, en zijn stralen hebben mij opgewekt, 

en Zijn licht heeft alle donkerte van mijn gezicht 

verdreven. 

15:9 Dood is voor mijn aangezicht vernietigd, en 

het dodenrijk is tot niets gebracht door Zijn 

woord. Eeuwig leven van JHWH is verrezen in de 

adamiet zijn aarde, en is aan Zijn getrouwen 

bekend geworden, en is mild gegeven aan allen die 

op Hem vertrouwen. 

15:15 De schatkamer van het licht is de zon. 

Ut het boek Wijsheid:  8:17  Deze dingen 

heb ik in mijn hart overlegd, dat er onsterfelijkheid 

gelegen is in het samenleven met de Wijsheid.  

 

 

 

 

De algemene kenmerken van 

een vlinder:  1 A=voorvleugel, 

B=Antenne, C=Oog, D=Tong, 

E=Borststuk, F=Scheen, 

G=Achterlijf, H=Achtervleugel, 

I=Vleugelstaart of slip 
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Vergankelijkheid 

In brochure 794 is van de nog jonge dr. Tobi Muller (Zuid Afrika) een 

redevoering opgenomen over de vergankelijkheid.  

Wij zullen hier nog een toelichting geven over onze vergankelijkheid aan 

de hand van ons DNA.  Onze Telomeren –dat zijn de uiteinden van onze 

chromosomen die ons tegen veroudering beschermen-  zijn eindig. Bij 

gewone celdeling 

gaan er steeds 

stukjes telomeren 

verloren, wat 

uiteindelijk leidt tot 

het niet meer goed 

functioneren van de 

celdelingen. In feite 

zouden de 

menselijke cellen 

oneindig kunnen 

voortleven indien ze 

zich zouden kunnen 

blijven delen, 

wanneer de telomeren niet ingekort zouden worden. Dan zou het 

verouderingsproces gestopt kunnen worden, nl wanneer het enzym 

telomerase langdurig geactiveerd zou kunnen worden. Dit was kennelijk 

het geval bij de mensen die voor de zondvloed leefden, die bijna 1000 

jaar oud werden.  Op de vernieuwde aarde zullen de mensen weer hoge 

leeftijden bereiken, waarna zij de gedaantewisseling door middel van het 

afsterven zullen ondergaan om een nieuw lichtlichaam te verkrijgen. Het 

gaat er bij onsterfelijkheid dus niet om, om het lichaam van vlees en bloed 

eeuwig in stand te kunnen houden. Wetenschappers in Amerika en 

Spanje hebben het TA-65 ontdekt dat het gen voor telomerase kan 

activeren. Is men op weg om de eeuwige jeugd te verkrijgen van onze 

huidige lichaamsgesteldheid? Dat gaat niet lukken, aangezien vlees en 

bloed het Rijk Gods niet kunnen beërven. Vlees en bloed kan niet in de 

hogere levensdimensies overgaan.    

 
Citaat: http://www.creasynth.nl/metaVlinder.html 

 

1.  
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 Een creatieve actie zoals het gebruik van een metafoor heeft tot doel om buiten 

bestaande routines of denkpatronen te komen en nieuwe mogelijkheden te zien. 

Niet dat die mogelijkheden er eerst niet waren, maar ze waren niet zichtbaar. Een 

goede vergelijking is te maken met de metamorfose van de rups naar vlinder. 

Als de rups de roep hoort gaat hij zich verpoppen. Deze verandering die de rups 

in een pop verandert is van een veel grotere omvang dan alle veranderingen die 

het eerder heeft ondergaan. Dit is de metamorfose. Volkomen nieuwe structuren 

zullen verschijnen. Complete metamorfose is een dramatische transformatie. Het 

nieuwe wezen lijkt in niets meer op het oude. "Wie, " vraagt Lao Tze zich af, 

"ziet in de rond dartelende vlinder de worm die over de aarde kroop?" Toch is 

de vlinder feitelijk hetzelfde wezen. Alleen de verschijningsvorm is een andere. 

Op een dieper niveau waren latente structuren, die zijn ontplooit in deze nieuwe 

fase van zijn leven. Vastgesteld is dat de eerste beginselen van de pop en 

volwassen structuren aanwezig zijn in de volwassen rups. Bovendien is ontdekt 

dat enkele van de structuren reeds aanwezig zijn in het eitje! (vergelijk de 

‘eikeltheorie’ ABC van XYZ neergroeien) 

Ze zijn van het eerste begin deel van het organisme, maar zijn latent aanwezig 

en worden ‘imaginal disks’ genoemd. Deze naam duidt op vage beelden. Naar 

het zich laat aanzien wachten deze schijven hun tijd af tot de voorwaarden 

geschikt zijn om de volwassen vorm zichtbaar te maken. De volwassen vorm 

heet dan ook imago. De vlinder is het imago van het insect dat voorheen een rups 

was. De verbazingwekkende metamorfose van rups naar vlinder heeft historisch 

gezien in veel culturen 

aandacht gekregen. De 

vlinder was als het ware 

uit de dood opgestaan. De 

oude Grieken zagen de 

ziel het lichaam verlaten 

in het lichaam van een 

vlinder. De Azteken 

beschouwden de vlinders 

boven de velden in 

Mexico als de herboren 

zielen van gestorven 

krijgers. En de 

Egyptenaren maakten 

mummies die veel lijken op de verpopte rups. De vlinder is dan ook een symbool 

van de ziel. De ziel die we bijvoorbeeld zoeken in samenwerking en organisaties. 

En de ziel kent twee kanten, de energiegevende kant van bezieling en de 

energievretende kant en die noem en we wel eens zielig. Als we denken aan 
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competentie-management lijkt dit op het ‘ontpoppen’ van latente structuren, de 

competenties die wachten op het tijdstip en de omstandigheden dat zij op de 

voorgrond kunnen treden. Bovendien lijkt dit op de ontwikkeling van onbewuste 

beelden zoals de archetypen van Jung. 

 

Het Goddelijke Omkeerproces 
De aarde –of beter gezegd de Schepper- maakt zich op om álles om te 

keren in ons zonnestelsel. De aarde is bezig zich om te keren., ze is reeds 

begonnen de klimaatzones door te schuiven waardoor evenwicht en 

zwaartekracht kan verschuiven. Dit gebeurt niet eens in de duizenden 

jaren zoals de wetenschappers ons voorliegen, maar veel sneller... 

Nieuwsbericht 17-10-2014: Magnetisch veld wordt verstoord 

Dr. Tony Phillips van NASA spreekt over een belangrijk evenement, want een ompoling 

van het magnetisch veld op de zon vindt slechts om de 11 jaar plaats. Of we daar op Aarde 

veel van gaan merken is nog maar de vraag, want het lijkt zich vooral af te spelen in de 

heliosfeer (gebied waar de zonnewind aanwezig is). Als deze geïoniseerde deeltjes van 

de zon doordringen (via de heliopauze) richting onze magnetosfeer kan er spectaculair 

noorderlicht ontstaan (poollicht). 

 

Wetenschap liegt opnieuw mensen voor 

, zie berichtgevingen Nasa 2002 - 2005 

Ompoling aarde.. ( Nu.nl onderstaand 

bericht) 

Magnetisch veld aarde kan sneller 

omkeren dan gedacht 

De laatste keer dat het magnetisch veld 

van de aarde omkeerde (768.000 jaar 

geleden), gebeurde dat binnen honderd 

jaar, blijkt uit nieuw onderzoek. Dat is 

veel sneller dan tot nu toe gedacht werd. 

Magnetisch veld aarde kan sneller omkeren dan gedacht 

De internationale studie verschijnt woensdag in het tijdschrift Geophysical Journal 

International.  

De poolomkering heeft al vele malen 

plaatsgevonden in de geschiedenis. 

Niet alle mechanismen die de 

verandering opwekken, zijn precies 

bekend. Een belangrijke reden van de 

omkering is dat deze te maken heeft 

met veranderingen in de stroom van 

gesmolten ijzer in de aardkern. 

 

 



              De Symboliek van het oude Barnveldse Gemeentewapen   No.800 

 

23 

 

Tot nu toe werd gedacht dat een omkering enkele duizenden jaren in beslag zou nemen, 

maar het lijkt de laatste keer een stuk sneller gegaan te zijn. 

Voorafgaand aan de omkering was er een periode van instabiliteit in het magnetisch veld 

die meer dan 6.000 jaar duurde. Ook waren er twee 2.000 jaar durende momenten in die 

6.000 jaar waarin de kracht van het veld heel zwak was. De echte omkering gebeurde pas 

tegen het eind van de meest recente zwakke periode. 

Wanneer een volgende omkering plaats zal vinden, is niet bekend. Op dit moment zwakt 

het aardmagnetisch veld al geruime tijd af. 

 
http://www.alternet.org/environment/brace-yourself-america-polar-vortex-coming-back 

http://phys.org/news/2014-10-earth-magnetic-field-flip-human.html 

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/08/06/nasa-confirms-suns-magnetic-

field-is-about-to-flip/ 

 

Het Goddelijk omkeerproces is reeds duizenden jaren aangekondigd door 

de profeten in de Bijbel. Zie o.a.: 

 
Haggai 2:22  en Ik zal den troon der koninkrijken omkeren en de machtige 

koninkrijken der volken verdelgen; en Ik zal beiden, de wagens en hunne ruiters, 

omkeren, zodat paard en man terneder zullen vallen, een iegelijk door het zwaard 

van den andere. 

Jesaja 13:19  Alzo zal Babel, de luister der koninkrijken, de pracht en hoogmoed 

der Chaldeën, omgekeerd worden door God, 

gelijk Sodom en Gomorra; 

Jeremia 20:16  Dat die man zij als de steden, 

welke JHWH heeft omgekeerd zonder zich te 

ontfermen; hij hore des morgens gejammer en 

des middags gekerm. 

Jeremia 50:40  gelijk God Sodom en Gomorra 

met hare omstreken heeft omgekeerd, spreekt 

JHWH, dat niemand daarin woont en geen 

mens aldaar huisvest. 

Jesaja 13:11  Ik wil den aardbodem bezoeken 

wegens zijne boosheid, en de goddelozen 

wegens hunne ondeugd, en wil aan den 

hoogmoed der trotsen een einde maken, en de hoovaardij der geweldigen 

vernederen; 

Deuteronomium 29:23  dat Hij al uw land als zwavel en zout verbrand heeft, dat 

het niet bezaaid kan worden en niets daarin wast, noch enig kruid daarin opgaat; 
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gelijk Sodom, Gomorra, Adama en Zeboïm omgekeerd zijn, welke de Heer in 

zijnen toorn en in zijne verbolgenheid omgekeerd heeft, 

 

Wat hoog is wordt laag, en wat laag 

is wordt hoog, zie Jesaja 40:.  

3 Een stem des roependen in de 

woestijn: Bereidt den weg van JHWH, 

maakt recht in de wildernis een baan 

voor onzen God! 4 Alle dalen zullen 

verhoogd worden, en alle bergen en 

heuvelen zullen vernederd worden; en 

wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei 

gemaakt worden. 5 En de heerlijkheid van JHWH zal geopenbaard worden; en 

alle vlees te gelijk zal zien, dat het de mond van JHWH gesproken heeft. 

Het Goddelijke omkeerproces ligt in de natuur ingebakken, ook in de 

Melkweg, zie afbeelding: 

 

Ook in het wapenschild van onze Veluwse Israel Vrijstaat is het 

Goddelijke Omkeerproces aangegeven. In het midden ziet u drie 

gemeentewapen schilden, waarbij in alle drie sprake is van transformatie, 

van gedaantewisseling, zie verdere uitleg op onderstaande weblink: 

http://www.veluwse-israel-vrijstaat.nl/pages/viv---wapen.php 

 

De huidige wereld als rupsenbestaan 
Kunnen wij ons nog wel een wereld voorstellen zonder grenzen, zonder 

staten, zonder overheden, zonder geweld, zonder dwang, zonder geld, 

zonder belastingen, zonder ziekten en dood, zonder oorlogen, zonder 

corruptie, zonder haat, zonder zelfzuchtige concurrentie, zonder 

kerncentrales, zonder gevangenissen, zonder dier-gevangenissen of 

megastallen, ja zonder enige wanklank?  Maar dan een wereld vol 

vreugde, liefde, samenhorigheid, wederzijds dienen, geluk, overvloed, 

trouw, welvaren en welzijn, vrijwilligheid, begrip, toegenegenheid. Een 

wereld en mensheid die in vrede met elkaar leeft, waar geen criminaliteit 

heerst, waar men geen sloten op de deuren heeft, waar men geen 

1.  
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beveiligingscamera’s ziet, geen straaljagers of kanonnen hoort, geen 

brullende motoren, geen zendmasten, geen windmolens, geen helikopters 

en vliegtuigen, geen paleizen, geen overheidsgebouwen, geen 

ziekenhuizen, geen belastingkantoren en politiebureaus, geen 

gemeentehuizen, geen kerken en moskeeën, geen banken, geen 

verzekeringsgebouwen, geen onogende kunstwerken, geen theaters, geen 

casino’s, geen bordelen, geen mega-steden, geen popfestivals,  geen 

hekken en bordjes met verboden toegang, geen voetbalstadions,  geen 

auto’s, geen motoren, geen treinen, geen vrachtwagens, geen 

motorschepen, en ga zo maar een tijdje door met opsommen.  Een 

dergelijke wereld is voor ons ondenkbaar. Wij zouden naar een eiland in 

de Stille Oceaan moeten gaan om daar rust te vinden, waar mensen nog 

geen kans hebben gekregen om daar 

een onleefbare cultuur te scheppen. 

Maar ook daar zouden we nog 

geconfronteerd worden met de 

chemtrails in de lucht waarin barium 

gif zit, en met lege flessen en 

zwerfvuil op het strand, en met een 

grote dosis straling en radioactiviteit als gevolg van ons spelen met 

nucleaire installaties.  Ook daar zou een schip met piraten of allochtonen 

aan kunnen landen. Ook daar zouden houtdieven hun slag kunnen slaan 

door de bossen om te zagen voor export.   

 

Het is nu nog onvoorstelbaar dat wij ooit een lege aarde te zien krijgen, 

waarop een zeer grote schoonmaak heeft plaatsgevonden. Een schone 

aarde waarvan alle menselijke werken die gewogen werden in de 

Goddelijke weegschaal en te licht waren, vernietigd zijn. 

Zouden de meeste mensen wel in een dergelijk geschoonde wereld 

kunnen leven? Zouden ze kunnen wennen aan de omstandigheid dat we 

alle schijnzekerheden moeten missen?  Daar zijn dan geen mobieltjes 

meer, geen i-pads, geen computers, geen radio’s en tv’s, geen sirenes, 

helemaal niets meer van al dit soort mens-verslavende dingen. Geen 

alcohol, geen bier, geen tabak, geen chemische drugs, geen chemische 

tabletten van de farma-industrie, geen abortus provocates, geen 

vaccinaties, geen gemanipuleerd en bewerkt voedsel, geen vlees, geen 

schadelijke dierlijke producten, geen bloedtransfusies, geen 
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orgaantransplantaties, geen crematies, en geen enkel ding wat het milieu 

en ons lichaam schade aandoet. Geen politici, geen politie, geen 

deurwaarders, geen controle-ambtenaren, geen handhavers, geen 

militairen, geen lopende-band arbeid, 

geen slaven, geen burgemeesters maar 

burger-dienaren, geen koningen, geen 

presidenten, geen ministers, geen 

dominees, maar alleen nog dienaren van 

elkaar. Uitendelijk zal er één Handhaver overblijven: JHWH. 

 

Het lijkt erop dat een dergelijke voor ons gevoel lege samenleving niet 

kan bestaan. Mensen zijn bang dat ze dan elkaar zullen beroven, 

vermoorden, bedreigen en bedriegen. De Bijbel leert in het NT immers 

in Romeinen 3 dat de mens totaal verdorven is, en in de Heidelbergse 

Catechismus staat dat de mens vannature geneigd is God en zijn naaste 

te haten, en dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd 

zijn tot alle kwaad. Het is waar, we hoeven geen hoge pet op te hebben 

voor de mens als mens. Maar er is ook nog zo iets als algemene goedheid 

van JHWH waardoor er een leefbare samenleving mogelijk is.  Wat 

zeggen de profeten en wat is de leer van Jezus? Dat een dergelijk 

opgeschoonde aarde wel degelijk bestaan kan en bestaansrecht heeft, en 

ook dat die nieuwe aarde er zal komen. 

Daar zal geen geweld meer worden 

gehoord. Daar zullen alleen nog 

rechtvaardigen zijn. Daar zal vrede en 

harmonie heersen. Daar zal niemand 

nog zeggen dat hij ziek is. Daar zal 

geen tiran meer zijn, en geen 

belastinginner die de torens telt,  zie 

Jesaja 33. 

Die wereld zonder leed en tranen, vol vreugde en bloei komt eraan! 

 

Goed beschouwd is de aarde waarop wij nu leven een nest wat wij 

dusdanig bevuild hebben dat het onleefbaar is geworden. Wij gedragen 

ons als dwazen, als verslaafden, die van Gods schitterende schepping een 

spelonk der moordenaars hebben gemaakt. Er hebben in 6000 jaar tijds 

ontelbare oorlogen plaatsgevonden, waarbij miljoenen slachtoffers 

1. 
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vielen, wat een onbeschrijfelijk leed 

veroorzaakte. Het bloed der 

onschuldigen roept van de aarde naar 

de hemel.  Wij hebben de aarde 

beroofd van haar bronnen, wij hebben 

het water op aarde bevuild, de lucht 

en bodem verontreinigd, en het vuur 

aangewend om elkaar te vernietigen. 

Wij hebben zelfs als christelijke 

naties (Amerika)  het atomaire vuur gebruikt om een volk (Japan) dat  

zich reeds overgegeven had af te straffen. Wij als mensheid op aarde –

indien het een Goddelijk experiment zou zijn-  zijn mislukt. Zijn er dan 

in het geheel geen positieve dingen te melden?  Jawel, die zijn er zeker, 

maar dan meer in de individuele sfeer. Zodra de mensen zich gaan 

organiseren of er zakelijke aspecten bijkomen, ontspoorde het positieve. 

Dat hebben we in de politiek gezien, in de religies en in allerlei 

maatschappelijke structuren. Er zijn beste nobele feiten te melden, maar 

dan voornamelijk in de privésfeer.  In Indonesië leeft de Baduy-stam in 

volkomen vrede, zonder vormen van gezag en cultuur, zonder 

criminaliteit en staatsonderwijs. En dat gaat voortreffelijk. Wij moeten 

ons in ons zogenaamd christelijk-democratische Westen enorm diep 

schamen. Christenen konden beter weten, beter doen, betere voorbeelden 

geven. Christenen hebben de mond wel vol van menslievendheid, 

naastenliefde, normen en waarden, vrijheid, gelijkheid, vrede op aarde, 

en nog een hele rij christelijke ‘deugden’.  Intussen gaan christenen elkaar 

wel te lijf en wordt geweld gebruikt door christelijke overheden wanneer 

hun burgers niet hun wetjes 

gehoorzamen. Men baseert 

zich op Romeinen 13 dat 

christenen altijd overheden 

dienen te gehoorzamen, en 

dezen het zwaard niet 

tevergeefs dragen. Dat hier van 

een groot misverstaan sprake 

is, wordt duidelijk daar Jezus tegen Petrus zei nadat hij een oor met zijn 

zwaard van een man had afgeslagen, dat zij die het zwaard nemen, door 

het zwaard zullen vergaan. Geweld lost niets op en roept om geweld.    

1. 
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De  nieuwe wereld als vlinderbestaan 

Het Goddelijk omkeerproces wordt door de profeet Haggaï als volgt 

omschreven:  

2: 22 Spreek tot Zerubbabel, den vorst van Juda, zeggende: Ik zal de hemelen en 

de aarde bewegen. 23 En Ik zal den troon der koninkrijken omkeren, en 

verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen; en Ik zal den wagen 

omkeren, en die daarop rijden; en de paarden, en die daarop rijden, zullen 

nederstorten, een iegelijk in des anderen zwaard.  
 

De nieuwe tijd wordt door de profeten 

aangekondigd, zie Habakuk 2 en 3, en 

Zephanja 3:1-9, waaraan de grote Dag van 

JHWH voorafgaat.  

 

Jesaja 66:22 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. 

60:21 En uw volk zullen allen te zamen rechtvaardigen zijn, zij 

zullen in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; zij zullen zijn een 

spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik 

verheerlijkt worde. 

22 De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig 

volk; Ik, JHWH, zal zulks te zijner tijd snellijk doen komen. 
 

26 oktober 2014  Vladimir Poetin neemt deel aan  een zeldzaam livestream 

evenement met Russia Today en lost salvo’s richting de ‘New World Order’. Met 

de leider van een belangrijke macht die los gaat op wat ooit een 

‘samenzweringstheorie’ was, zullen de Amerikanen op gaan zitten en kennis 

nemen of blijven ze in hun slaap? Gelukkig zijn er velen die er wel aandacht aan 

schenken en Poetin belooft vrijuit en naar waarheid hier te spreken: We hebben 

een hard en bot gesprek nodig, wordt ons verteld, want de wereld verandert snel, 

iedereen kan het zien, en het wordt steeds gevaarlijker voor ons allemaal 

waarschuwt Poetin. Zal deze wereld die om ons heen evolueert een wereld zijn 

van nieuwe regels of geen regels? Zolang de individuele vrijheid voor altijd 

doorleeft, en overheden over de hele wereld CORRECT terugkeren naar hun 

enige ware rol als onderdanige dienaren van de mensheid, zal deze ‘nieuwe 

wereld’ een wereld zijn waarin we allemaal vreedzaam kunnen leven. 

 


