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Inleiding 

Er zijn veel vragen in een mensenleven waarop geen direct duidelijk 

antwoord is te geven. 

Wij lezen in Psalm 90  het volgende: 12 Leer ons alzo onze dagen tellen, 

dat wij een wijs hart bekomen. 

Men leerde ons vroeger tellen via een telraam of via onze vingers. Tellen 

is in het leven heel belangrijk, om op je tellen te letten. Dat geldt 

voorzeker als het gaat om het tellen van onze levensdagen. Wanneer wij 

een kind vragen hoe oud het is, krijgen wij prompt het antwoord dat het 

z’n leeftijd in jaren weergeeft met zijn vingers en niet in dagen, noch in 

uren. Toch geeft de Psalmdichter in een vragende vorm aan JHWH aan 

dat hij wenst te leren om zijn dagen te tellen. Welnu, dat is ongewoon. 

Wanneer wij 10, 20 of 60 jaren oud mogen worden, weten wij in de 

meeste gevallen niet uit ons hoofd hoeveel dagen dat zijn. Daar moeten 

we eerst voor gaan zitten en een rekensom opstellen. Dat is 10 jaren maal 

365 dagen, dat zouden dan 3650 dagen zijn. Wanneer wij vervolgens 

zingen in de berijmde psalmen dat de dood ons ieder uur wenkt, kunnen 

wij vervolgens de rekensom maken door 3650 te vermenigvuldigen met 

24 uren, dat is 86.700 uren. Ja, daar staan we nooit bij stil, maar het is 

wel wezenlijk de werkelijkheid. 

 

Wanneer wij een zeer oud mens 

zien afgebeeld op een foto, zoals 

onlangs op Internet een 117 

jarige vrouw, dan dient het ons 

tot nadenken aan te zetten. Er zijn 

immers niet veel mensen die de 

100 jaar bereiken en of zelfs passeren. Er blijft dan ook niet veel meer 

van een mens over dan een vergaan en vervallen hoopje. Een wijs hart  

wordt vervolgens ook maar weinig onder de mensen gevonden, daar de 

meeste mensen leven als of er geen einde aan hun leven zal komen.  Een 

wijs hart stelt echter levensvragen en zoekt er antwoorden op te vinden. 

Vragen als: Wat is mijn bestemming als mens?  En om onze bestemming 

te kunnen verwezenlijken, dienen wij vooreerst te weten wat onze 
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bestemming is, en hoe wij de krachten der natuur kunnen aanwenden om 

die bestemming op zo goed mogelijke wijze te verwezenlijken. Wij 

mensen behoren om onze bestemming te kunnen voltooien te streven naar 

de ontluiking van al onze vermogens, gaven en kwaliteiten.   Daarin 

mogen wij niet worden belemmerd, noch dat wijzelf anderen mogen 

belemmeren. Aan het einde van een werkdag –en ook aan het einde van 

ons leven-  kan een mens slechts met voldoening terugzien op hetgeen hij 

in die dag –of in zijn leven- tot stand heeft gebracht. Dat geeft een gevoel 

van tevredenheid, dat is innerlijke rust. Deze innnerlijke vrede is geen 

zelfbevrediging, maar is een vorm van geluk, de vreugde van iets dat 

lukte.  Hieruit volgt dat onze bestemming de hoogste vorm is waarvoor 

wij dienen te leven, en waarnaar wij de cultuur waarin wij leven dienen 

te beoordelen.  In de 18e eeuw sprak men veel over het ‘natuurrecht’ en 

ook wel over het ‘recht van de rede’.  Daarin zaten echter juist veel 

irrationele elementen. Men zag het als rationeel 

dat ketters werden verbrand, en dat heksen 

werden gewogen en bij het ‘te licht bevonden 

zijn’ ook gedood werden. Een echte heks zou 

gewichtloos zijn, zodat deze door de lucht kon 

vliegen op een bezemsteel. Wij halen er nu onze 

schouders over op, maar nog geen paar honderd 

jaar geleden trok een ketter- en 

heksenverbranding duizenden toeschouwers! 

Deze mensen genoten kennelijk van deze autodafé’s, het terechtstellen 

van andersdenkenden in de naam van God.  

 

Bestemming 

De belangrijkste kracht in het streven der mensheid om zijn bestemming 

te voltooien is het machtsmotief. Dat kan ten goede, maar ook ten kwade 

worden aangewend.  De geschiedenis leert ons dat het machtsmotief meer 

ten kwade dan ten goede is aangewend. De overheersing van een kleine 

elite-groep over de rest van de mensen heeft reeds eeuwenlang veel 

ongenoegen  opgewekt bij de eenvoudige burgers.    
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Door alle tijden heen vinden wij bij verschillende volkeren uitingen van 

onbehagen ten aanzien van hun cultuur. Men voelt zich niet gelukkig in 

of met de huidige gang van zaken.  Mensen zoeken naar duurzaam geluk, 

naar echte vrijheid en rust, wat zaken zijn die men zeldzaam zal vinden 

op aarde zolang de machthebbers zich superieur voelen en gedragen.  Er 

zijn dan ook veel factoren die momenteel nog verstorend werken, wat 

uitmondt in oorlog, revolutie, ziekten en ongemakken.  De mensen 

gevoelen zich onvrij als slaven onder hun machthebbers.  De filosoof 

Nietzsche noemde de christelijke moraal er één van de zwakke slaven, 

waarbij de mensen opgeroepen worden door de geestelijken om zich te 

onderwerpen aan de machthebbers.  De mensen mogen volgens de 

machtselite hun gezond verstand en intellect zonder meer niet gebruiken.  

Intellect is immers nauw verbonden met onze rede, en is onmisbaar voor  

een mens om zich in deze wereld te orienteren. Zonder intellect is geen 

cultuur mogelijk. Wie het intellect onderdrukt, schept chaos en 

onvrijheid.  

 

Kunstbeleving is op zichzelf geen intellectuele functie. Het kunstwerk 

dat tot kunstbeleving aanzet kan alleen zijn ontstaan door inspiratie 

vanuit het intellect. Voor de bloei van de cultuur is daarom vrijheid van 

intellect vereist om te voorkomen dat wij en ons nageslacht straks 

allemaal opgeborgen worden in kale 

strakke flatgebouwen. De natuur levert 

ons een grote schat aan diversiteit, en de 

vrijheid van de menselijke geest dient 

hierbij aan te sluiten. Deze vrijheid mag 

niet door middel van allerlei menselijke 

regelgeving beknot worden, of door 

middel van geweld de kop worden 

ingedrukt.   

De natuur kent een zelfordenend beginsel, wat wij overal kunnen zien. 

De natuurwetten zijn niet de natuur zelf. Het ordenend element in de 

natuur is de Wetgever Zelf, de Scheppergod. Een kunstwerk is immers 

 

               Levensvragen anno 2015                                   No.837 

 

4 

 

niet de kunstenaar zelf, maar is een uitdrukking van zijn innerlijk intellect 

en inspiratie.  

 

Wij hebben als mens de zekerheid dat wij er zijn, dat is zintuiglijk 

waarneembaar. En toch kennen of weten wij nog maar bitter weinig van 

ons bestaan, van ons aanwezig zijn op aarde.  Wat wij voor ogen zien 

verandert soms met het moment. Niets lijkt blijvend.  Wij voelen wel dat 

er onveranderlijke dingen moeten aanwezig zijn, 

iets dat wijst naar onsterfelijkheid.  De 

veranderlijke dingen –zo toont de natuur-  gaan 

zich wel omvormen tot onveranderlijke dingen, 

tot hogere dimensies.  Dat wordt o.a. getoond in 

het oude Barneveldse gemeentewapen, de 

gedaantewisseling van een veelvratige rups tot 

een symmetrische vlinder.  Dat noemt men 

metamorfose. Meta = bovenntuurlijk, en morfose 

wijst naar afsterven.  De onveranderlijkheid wijst naar het eeuwige of 

altoosdurende, dat wat boven de tijd verheven is. Er is in ons menselijk 

denken en streven heel wat meer boventijdelijks dan wij ons wel 

realiseren. Dáár willen juist kunstwerken de mensen een impressie of 

indruk van geven.  Een overheid of samenleving heeft de plicht om 

mensen met een zekere aanleg voor iets de gelegenheid te geven deze te 

kunnen ontwikkelen, aangezien door hen dingen van blijvende waarde 

tot stand kunnen worden gebracht.  Indien men Leonardo da Vinci, 

Rembrandt, Vermeer en dergelijke niet hun gang hadden laten gaan, 

zouden wij momenteel hun wereldberoemde nalatenschap moeten 

missen.  Een staatkundig systeem dat alleen oog heeft voor het 

rechtstreekse nut van een samenleving als 

waardetoets, dient afgezworen te worden.  

Kunst dient ons boven de werkelijkheid 

op te heffen door middel van ontroering.  

Hoe en waarom wij iets schoon vinden en 

ons laten ontroeren is niet uit te leggen.  

Het ontroerende gevoel bij het zien en 

 

 



               Levensvragen anno 2015                                   No.837 

 

5 

 

aanschouwen van een bijzonder kunstwerk 

behoort tot het onuitspreekbare. 

Schoonheid heeft een ongekende waarde.  

De Nachtwacht van Rembrandt, en het 

Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci, 

en het Melkmeisje van Vermeer zijn 

onvervangbaar. Het zijn 

verwerkelijkheidsvormen van de kunst. 

Wanneer deze kunstvoorwerpen worden 

gestolen, vernield of vernietigd, verdwijnt 

weliswaar niet de waarde ervan, maar 

slechts de bijzondere bestaansvorm.   

Mensen kunnen onsterfelijke prestaties leveren, de één in het klein, een 

ander in het groot.  Vandaar dat sommige kunstenaars onsterfelijk zijn. 

Meestal waren het tijdens hun leven personen die veel moeite en armoe 

op hun levenspad tegenkwamen. Zij hebben echter onsterfelijke 

prestaties geleverd, aldus ds.mr. Ed van der Kaaij in zijn boek “De echte 

Jezus onthuld”, p.254.  

 

 Alle dingen die onze gezondheid en levenslust bevorderen werken mee 

aan onze bestemming. Dat kunnen o.a. de schoonheid en vormgeving zijn 

zoals die zichtbaar is in de bouwkunst of in andere kunsten.  

  

 Bestemming en bezit:   Citaat Mr. J.J Boasson (uit: De Bestemming van 

de mens) 

Tegenover de bestemming van de mens is de private eigendom nimmer 

een absoluut recht….. 

De eigenaar heeft zijn goed te beschouwen, niet uit het oogpunt van zijn 

toevallige persoonlijke belangen, maar uit dat van de bestemming der 

mensheid, waarin zijn bestemming en die zijner familie mede haar plaats 

hebben.  Het is begrijpelijk dat, in verband met de beperktheid van ’s 

mensen inzicht en met de affecties, die toewijding vergemakkelijken, 

deze plicht in de practische werkelijkheid en om versnippering en 
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onzekerheid en wanorde te voorkomen, beperkingen ondergaat tot engere 

groepen als gezin, familie, stad, staat, kerk, partij, enz.   

Reeds in de tijden van de meest dogmatische erkenning van de vrijheid 

van eigendom werd ontneming en beperking daarvan in het openbaar 

belang, zoals belastingheffing als vanzelfsprekend aanvaard en in 

grondwetten vastgelegd. Het proces der beperking is in de laatste jaren 

intenser en sneller geworden en het vindt zijn hoogste geestelijke steun 

en ook zijn grenzen niet in leuzen, noch in politieke machtsverhoudingen, 

maar in hetgeen de bestemming des mensen eist in elke concrete situatie, 

waarin beperking of vrijheid van eigendom ter sprake komt.  Het beginsel 

is reeds aangegeven door Thomas van Aquino, met instemming 

aangehaald in de Encyclike “Rerum Novarum”, 1891.  Hij geeft de 

voorkeur aan private boven gemene eigendom wegens de grote prikkel 

tot verwerving, betere zorg voor eigen dan voor gemeenschappelijke 

eigendom en ter voorkoming van getwist, maar ten aanzien van het 

gebruik der zaken moet de mens zijn eigendom niet behandelen “als zijn 

eigene, maar als gemeenschappelijke, opdat hij gemakkelijk daarin 

aandeel geve voor de behoeften der anderen”. ……………….. 

Het is de algemene gedachte, dat de eigendom als een rentmeesterschap 

voor God is te beschouwen (Psalm 24:1).   ………………… 

Maar onder heerschappij der Bestemming heeft ook die vrijheid haar 

grenzen, opgelegd door de noodzakelijke eerbied van de mens voor de 

natuur en techniek in deze zin, dat het ook een Robinson (Crusoë)  in zijn 

eenzaamheid moreel niet vrijstaat b.v. dieren te mishandelen of natuur- 

of arbeidsproducten, die eerbied vorderen, nodeloos te beschadigen of te 

vernietigen.  

 

Verbond 

Het woord verbond wijst naar verbinding, verbinding tussen twee of meer 

partijen.  Er moet wederzijds vertrouwen in elkaar zijn, aangezien er 

zonder wederzijds vertrouwen geen vorm van samenleving mogelijk is. 

Dat wederzijdse vertrouwen wortelt in de eenheid aller dingen. De oud-

secretaris-generaal van de VN Oe-Thant zei eens, dat wanneer de 

volkeren zouden samenwerken er grote dingen tot stand zouden komen. 
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Men mag er voor of tegen zijn wat men te CERN in Geneve uitvoert, 

maar wat er daar aan een technisch hoogstandje tot stand is gebracht door 

de samenwerking van ongeveer 12.000 technici vanuit 123 landen, is 

uitermate knap te noemen. Wat hun experimenten zullen uitwerken zal 

de naaste toekomst ons leren. Het gaat 

ons om het onbaatszuchtige in de 

samenwerking waardoor het bijna 

onmogelijke toch binnen ons bereik valt.  

Om nu voor de Staat der Nederlanden en 

de plaatselijke overheden de weg tot een 

vruchtbare samenwerking te bereiden,  

hebben wij gemakshalve de Veluwse 

Israel Vrijstaat opgericht zodat men niet 

vanuit plichtsgetrouwheid de ‘overtredingen’ der burgers van de door 

henzelf opgestelde regelgeving door middel van handhaving en 

geweldpleging zouden behoeven uit te voeren. Immers, het gebruik van 

geweld en dwang kan en dient als staat tegenover andere staten, of als 

overheidsambtenaar tegenover de burgers, achterwege te blijven. Dit 

voorkomt het vernietigen of de teloorgang van o.a. kunstwerken, waarvan 

men het schone nog niet inziet, of in kan zien. Het is om die oorzaak 

geboden om een verbond met elkaar aan te gaan, in navolging van artikel 

1 van het UVRM: 

 Artikel 1  Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten 

geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich 

jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. 

http://oddstuffmagazine.com/buildings-slope.html 

Kijk eens op bovenstaande website welke grote gebouwen er zijn 

gebouwd wereldwijd, kunstig en apart. 

 

Wij hebben als mens de zekerheid dat wij er zijn, zintuiglijk 

waarneembaar.  Evenwel kennen wij nog maar bitter weinig van ons 

bestaan, van ons zijn op de aarde.  Alles verandert voor onze ogen bij het 

moment. Wij voelen echter wel dat er meer moet zijn dan het 
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veranderlijke. Er is iets dat onsterfelijk is.  De veranderlijke dingen –dat 

toont de natuur-  gaan zich omvormen tot hogere dimensies, tot 

onveranderlijkheid. Dat nu wordt op weergaloze wijze aangegeven op het 

oude Barneveldse gemeentewapen in een symbiose, nl de metamorfose 

of gedaantewisseling. Meta = bovennatuurlijk, en morfose  = afsterving. 

De onveranderlijkheid 

noemen wij het 

eeuwige, dat wat boven 

de tijd verheven is. Er 

is in ons menselijk 

denken en streven heel 

wat boventijdelijks dat 

wij ons niet realiseren. 

Dáárop willen de echte 

kunstwerken ons 

wijzen, aan herinneren.  De overheid, een samenleving, heeft de plicht 

om de burgers met een zekere aanleg voor iets kunstzinnigs de 

gelegenheid te geven om dat te kunnen ontwikkelen, aangezien door hen 

dingen van blijvende waarde tot stand kunnen worden gebracht. Een 

staatkundig systeem dat alleen oog heeft voor rechtstreeks nut der 

samenleving als waardetoets, dient afgewezen te worden.    

 Kunst dient ons boven de werkelijkheid op te heffen door middel van 

ontroering. Hoe en waarom wij iets schoon en mooi vinden is meestal 

niet uit te leggen. Het gevoel dat in ons opkomt tijdens het zien van een 

bijzonder kunstwerk behoort tot het onuitsprekelijke, dat wat een mens 

intrigeert en in beslag neemt. Sommige kunstwerken zijn zó waardevol 

dat ze niet in geld zijn uit te drukken. De Nachtwacht van Rembrandt, het 

Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci, het Melkmeisje van 

Vermeer, etc.  zijn onvervangbaar. Het zijn verwerkelijkingsvormen van 

kunst. Wanneer deze kunstvoorwerpen zouden gestolen worden of 

vernield, verdwijnt nog niet hun waarde, maar slechts hun bijzondere 

bestaansvorm. Tijdens oorlogsbombardementen , of tijdens zogenaamde 

‘Handhavingen’ van menselijke wetten door overheden, kunnen wel de 
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vormen verdwijnen, maar niet de waarde. Waarde en gerechtigheid zijn 

in die zin onvergankelijk.  

 

De gehele aarde is van JHWH, onze Scheppergod. Hij heeft de aarde aan 

ons gegeven als woonoord, als levensruimte, die bewerkt en beheert moet 

worden volgens wetmatigheden. Wij mensen zijn het die voor evenwicht 

dienen te zorgen, en niet voor 

verstoring van de natuur.  De natuur 

is geen dood ding, maar een levend 

organisme.  De natuur is instaat zich 

te verzetten tegen het wanbeheer dat 

wij uitvoeren.  Wanneer wij 

doorgaan met het voeren van 

wanbeleid zal het binnen korte tijd 

met ons afgelopen zijn. De natuur 

maakt korte metten.  De natuur zal ons letterlijk verzwelgen door middel 

van zeer grote natuurrampen. Wat wij de natuur hebben aangedaan 

tijdens één of twee generaties is schrikwekkend. Wij hebben zo goed als 

alle aardolie en aardgas uit de aarde naar boven gehaald en gebruikt. Ook 

de goud en zilvermijnen zijn bijna leeggeroofd. Andere ertsenmijnen zijn 

zo goed als leeg, en het lijkt erop dat wij het kantelpunt zijn gepasseerd, 

waarbij de aarde zich op ons zal wreken.  Wij leven in de eeuw waarin 

de grootste veranderingen zover wij weten plaatsvonden. Wij allen 

worden in die maalstroom meegezogen. Wij staan in het heden, hebben 

een verleden, en we kijken naar de toekomst. De blik op de toekomst is 

het allerbelangrijkste waarvoor wij momenteel staan. Hoe geven wij ons 

nageslacht(en) een betere wereld? Hoe laten wij onze nageslachten 

voortbestaan?  

Wij zijn met ons verleden verweven dat nog niet zo heel lang achter ons 

ligt. Wij kunnen ons verleden niet afdanken als een voorbije ouwe goeie 

tijd waarin alles nog primitief of ouderwets was. Wij hebben een taak 

vanuit ons verleden ontvangen de aarde tot een Paradijs te maken. Wat 

hebben wij gedaan? Wij hebben de aarde tot één groot internationaal dorp 

gemaakt, vol industrieterreinen waar onze leef-producten worden 
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vervaardigd, ver van onze moestuin verwijderd,. De aarde staat vol 

gebouwen, veestallen voor de vleesconsumptie, wegen voor onze 

mobiliteit, kabels voor electravoorzieningen, rails voor de spoortreinen, 

etc. Inmiddels zijn veel plant- en diersoorten uitgestorven vanwege onze 

‘welvaart’.   

De waarden als schoonheid en waarheid kunnen nooit in z’n geheel door 

één mens worden beleefd noch verwerkelijkt, dit vanwege hun enorme 

grote verschillen en veelheid.  Er zijn echter wel intensiteiten van 

beleving en verwerkelijking van kunst of waarheid, wat een groot gevoel 

van voldaanheid geeft.  De bestemming van ons mensen eist dat wij 

waarden beleven én deze zelf verwerkelijken voor zoveel ons vermogen 

dat toelaat.  In waarheidsliefde ligt de mogelijkheid voor ons mensen om 

een grote eenheid te vormen, dit als belangrijk element van onze 

bestemming. Hiervan zijn gelukkig vele en mooie voorbeelden te geven.  

Waarheidsliefde bevordert de zuiverheid van inzicht. De bestemming van 

de mens houdt in dat elk mens tot zijn hoogst mogelijke bloei zal geraken, 

met tegelijk de drang om anderen ook tot hun hoogste ontplooing te laten 

komen. Tot de bestemming van ons mensen behoort dat wij onze 

medemensen als gelijken zien en alzo behandelen. Hierop berust artikel 

1 van de verklaring van de Universele Rechten voor de mensen (URVM).  

Elk mens heeft een vrijheidsgevoel, en dat maakt de kern uit van zijn 

bewuste zelfontplooiing. De bestemming van de mens drijft hem altijd 

naar diens innerlijke vrijheid.    

 

Is het leven een waagstuk? 

Er is een spreekwoord dat als volgt luidt: Wie niet waagt, wie niet wint. 

In het boek van mr. J.J. Boasson “De bestemming van de mens”, haalt de 

schrijver een gezegde aan van J.J. Thomson, namelijk: “Wij weten, dat –

wat komen mag- toch hij slechts wint, die waagt”.  
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http://www.grindtv.com/bike/trials-rider-vittorio-brumotti-tempts-fate-

on-a-rail-60-feet-above-ground/#tovBWE2ZEvupRDGq.97 

 

Trials rider Vittorio Brumotti tempts fate on a railing 60 feet above 

ground 

April 08, 2015 by Pete Thomas 

image: http://cdn.grindtv.com/wp-content/uploads/2015/04/cycle2.jpeg 

 

Vittorio Brumotti thinks about 

his mom during his harrowing 

rides; video screen grab 

Vittorio Brumotti rarely goes 

anywhere without his bike, 

and wherever the trials 

specialist goes he tends to 

astonish people with his 

incredible riding and balancing skills–and his ability to cheat death. 

The accompanying footage, featured by Watch TV’s new show, “The World’s 

Most Talented,” shows Brumotti riding his bike atop a narrow steel railing 

designed to prevent people from falling 60 feet to the rocky coastline below. 

image:  The riding, on a rail about the width of his tires, begins at 1:40. 

But the lead-up is worth watching as Brumotti, holder of 10 Guinness World 

Records, discusses the importance of recognizing fear and how he’s able to focus 

during his more harrowing rides. 

“I think about my mom,” the 34-year-old Italian explains in the footage. 

image: http://cdn.grindtv.com/wp-content/uploads/2015/04/cycle.jpg 

 

In het apocriefe boek Wijsheid 17:11 staat:  Vrees is dan ook niets anders 

als het prijsgeven van de hulpmiddelen van verstandig overleg 

 

Mensen zijn soms grote waaghalzen en zetten hun leven op spel om maar 

ergens in uit te kunnen blinken.  Wij mogen geen waaghalzen zijn, maar 

mensen met een verantwoordelijkheidsgevoel voor onszelf en anderen.  

Wij dienen daarbij te weten dat er een onzichtbare Hand van de Schepper 

is die ons leidt en bestuurt, wanneer wij in afhankelijkheid leven. Gaan 
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wij echter los van JHWH onze eigen gang, dan zien wij dikwijls dat wij 

de rampen over onszelf uitroepen.  

 

Macht en Religie 

Religie is gebaseerd op mythen, waarbij het niet zozeer om 

waarheidsvinding gaat en om kennis van zaken, maar om blind geloof.  

De religie dient op deze wijze niet de goedgelovige menigte, maar dient 

het machtssysteem wat erachter schuilgaat.  Religie verdeelt de mensen 

in gelovigen én ongelovigen. De massa’s ongelovigen zouden verworpen 

worden, gereed om in een brandende hel voor alle eeuwen geworpen te 

worden. Slehts enkelen zouden door de goede God uitverkoren zijn om 

in de hemel te komen wonen. Volgens Napoleon is religie de 

levensverzekering van de machtselite. Religie  weerhoudt de armen ervan 

de rijken te vermoorden en in opstand te komen tegen de onderdrukkende 

overheden.  De ex-premier Balkenende zei op 17 februari 2008 vanuit het 

Catshuis dat wij zonder geloof niet kunnen functioneren.  De politiek 

heeft aldus ook geloof nodig om zich staande te kunnen houden, om de 

mensen blind te houden voor de ware gedaante van de politiek.  De grote 

wereldreligies zijn allen gebaseerd op mythen uit Egypte en Sumer, 

gemengd met Romeinse, Griekse en Perzische invloeden. Horus werd 

reeds 3000 jaar voordat er van Jezus sprake was aanbeden. Hij werd in 

een kribbe gelegd waar herders naar hem kwamen kijken.  Op z’n 30e 

jaar werd Horus gedoopt, verzocht in een woestijn, kreeg later 12 

discipelen, genas zieken, 

verrichtte wonderen, werd 

gedood aan een kruis tussen twee 

kriminelen, stond na drie dagen 

weer op en zal 1000 jaar regeren. 

Horus werd het “Lam Gods” 

genoemd, het ‘Brood des 

Levens”, en zijn symbolen waren 

de herdersstaf, het 

ichthussymbool en de wijnrank.  Horus was de gepersonificeerde zon, de 

sun, waar men zijn dag vierde op de eerste dag der week, de zondag.  
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Jezus als Christus is zo te zien nagebootst van Horus.  Mythras echter 

toont ook evenveel overeenkomsten met Jezus, en ook Bachus, Dyonisus, 

etc.   Al deze goden vormen met een vadergod en geest een drie-eenheid.  

 

De basis van deze religies die alle genoemde goden vereren, blijkt de 

astronomie te zijn, de verering van de hemellichamen.  Op 25 december 

werd door deze religies de terugkeer van het licht gevierd, de 

zonnewende.  Ongeveer op 22 december staat de zon op z’n laagste punt 

bij het teken van het Zuiderkruis, en wordt zodoende de zon ‘gekruisigd’, 

om na 72 uur weer op te staan (het Jona-teken). Op 24 december staat de 

ster Sirius (als ster van Bethlehem)  in het Oosten helder te stralen, en 

staat vervolgens in één rechte lijn met de ‘Drie Koningen”.  De 12 

discipelen wijzen naar de 12 dierenriemtekens.  

We zien aan al deze feiten duidelijk dat de kerkelijke dogma’s en 

geloofswaarheden berusten op mythen, die allen wijzen naar de 

wedergeboorte van de zon. Niet alleen de 

zon, maar ook Venus, Saturnus, 

Mercurius en anderen doen mee in deze 

atronomie-verering. De Islam is immers 

ook een maan-religie.  Wie een religie 

aanhangt raakt daardoor zijn kritische 

denkvermogen kwijt. Religie denkt voor 

jouw en geeft je een illusie in de hand, 

een fopspeen.  Oudtijds waren de natuurkrachten voor de ouden 

onverklaarbaar en kende men niet goed de invloeden van de planeten op 

de aarde en haar bewoners. Die krachten werden gezien alszijnde goden. 

Nu wil dat niet zeggen dat de enige ware Scheppergod geen gebruik 

maakt van de hemellichamen. Hij heeft de zon, maan, planeten en sterren 

allen geschapen als een veelheid van de éénheid, of vanuit de éénheid 

uitgaande om er uiteindelijk weer tot terug te keren.  

Zo mogen wij zien op Zijn Hoge Hand die alles leidt. Noach werd 

gewezen op de regenboog in de wolken, en ook dát teken is er vandaag 

de dag nog om ons te wijzen op de trouw van JHWH, en op Zijn Hand 
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die ook ons leidt. Hieronder een aantal foto’s van de regenboog die 

‘smorgensvroeg te zien was boven Kootwijkerbroek 

 

 

Wat staat ons te wachten? 

De vraag wat ons in de nabije toekomst te wachten staat behoort ook tot 

de levensvragen die in veler harten leven. Wanneer wij in het Oude 

Testament van de Bijbel hoofdstuk 24 van de profeet Jesaja lezen, blijkt 

dat er nog een zeer grote natuuramp wordt voorzegd, zie:  

Jesaja 24: 1 Ziet, JHWH maakt het land (of de aarde) ledig, en Hij maakt het 

woest; en Hij keert deszelfs gestaltenis om, en Hij verstrooit zijn inwoners. 

2 En gelijk het volk, alzo zal de priester wezen; gelijk de knecht, alzo zijn heer; 

gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouw; gelijk de koper, alzo de verkoper; gelijk 

de lener, alzo de ontlener; gelijk de woekeraar, alzo die, van welken hij woeker 

ontvangt. 

3 Dat land zal ganselijk ledig gemaakt worden, en het zal ganselijk beroofd 

worden; want JHWH heeft dit woord gesproken. 

4 Het land treurt, het verwelkt; het aardrijk kweelt, het verwelkt; de hoogsten 

van het volk des lands kwelen. 

5 Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, 

zij veranderen de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. 

6 Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest 

worden; daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden, en er zullen 

weinig mensen overblijven. 

7 De most treurt, de wijnstok kweelt, allen die blijhartig waren, zuchten. 

8 De vreugde der trommelen rust; het geluid der vrolijk huppelenden houdt op, 

de vreugde der harp rust. 
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9 Zij zullen geen wijn drinken met gezang; de sterke drank zal bitter zijn 

dengenen, die hem drinken. 

10 De woeste stad is verbroken, al de huizen staan gesloten, dat er niemand 

inkomen kan. 

11 Er is een klagelijk geroep op de straten, om des wijns wil; alle blijdschap is 

verduisterd, de vreugde des lands is heengevaren. 

12 Verwoesting is in de stad overgebleven, en met gekraak wordt de poort in 

stukken verbroken. 

13 Want in het binnenste van het land, in het midden dezer volken, zal het alzo 

wezen, gelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen, wanneer de 

wijnoogst geëindigd is. 

14 Die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen; vanwege de 

heerlijkheid van JHWH zullen zij juichen van de zee af. 

15 Daarom eert JHWH in de valleien, in de eilanden der zee den Naam van 

JHWH, des Gods van Israël. 

16 Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen, tot verheerlijking des 

Rechtvaardigen. Doch nu zeg ik: Ik word mager, ik word mager, wee mij! de 

trouwelozen handelen trouwelooslijk, en met trouweloosheid handelen de 

trouwelozen trouwelooslijk. 

17 De vrees, en de kuil, en de strik over u, o inwoners des lands! 

18 En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vreze vlieden zal, die zal in 

den kuil vallen; en die uit den kuil opklimt, die zal in den strik gevangen worden; 

want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan, en de fondamenten der aarde 

zullen beven. 

19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneen 

gescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden. 

20 De aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en 

weder bewogen worden, gelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op 

haar zijn, en zij zal vallen, en niet weder opstaan. 

21 En het zal geschieden te dien dage, dat JHWH bezoeking doen zal over de 

heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den 

aardbodem. 

22 En zij zullen samenvergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en zij 

zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht 

worden. 

23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als 

JHWH der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor 

zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. 

               Levensvragen anno 2015                                   No.837 

 

16 

 

 

Er gaat volgens deze profetie een grote reiniging plaatsvinden op de 

aarde. Hoe dat komt en waarom dat geschieden moet, zullen wij in 

brochure 839 bespreken, waarin het zal gaan over de éénheid aller 

dingen. Het zal gaan over samen – levingen, en de onbalans die door 

menselijk toedoen is ontstaan in de natuur en cultuur.  

De reiniging is noodzakelijk om een nieuw begin mogelijk te maken, om 

het oude af te leggen. Het gaat uiteindelijk om de Godsregering, dat 

JHWH weer regeren zal op de berg Sion en te Jeruzalem dat zich in het 

Noord Westen van Europa hoofdzakelijk bevindt.  

Een  mooi kunstwerk of 

een zielsroerend 

muziekstuk doet als het 

goed is de rillingen over 

onze rug gaan. Zo zal het 

aanschouwen van de 

vernieuwde hemel en 

aarde ons –de 

overlevenden- verbaasd 

doen staan kijken, om in 

verbazing uit te roepen: 

Hoe groot zijt Gij en hoe 

groot is het goed dat U 

voor ons weggelegd hebt! 

Is er een bewijs dat God bestaat? Er is geen bewijs dat Hij niet zou 

bestaan. Er is wel een bewijs dat het universum bestaat zoals wij dat zien 

en waarnemen. Volgens de moderne kwantumfysica berust al het 

zichtbare op een illusie, aangezien het atoom nagenoeg leeg is. Er is ook 

een bewijs dat alles in het universum een eenheid vormt, die voor ons 

onmeetbaar is en oneindig lijkt. Dat is het bewijs dat hetgeen wij niet -of 

nog niet- zien voor onze waarneming ook niet bestaat. Daar hebben de 

religies als antwoord ‘geloof’ op bedacht.  Het gaat niet om een onzeker 

geloof, maar om het zeker weten, het vertrouwen op JHWH.  

 


