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verdelende in hopen. 28 De spinnekop grijpt met de handen, en is in de paleizen der
koningen.

Inleiding
Om met de deur in huis te vallen heb ik de titel van deze brochure als
vraag gekozen, of God een bloeddorstige Barbaar is? Waarom deze
uitdagende vraag? Niet zonder reden. Dat zal blijken uit het vervolg
wanneer u deze brochure leest. Het is mij bittere ernst en niet te doen om
iemand te kwetsen in zijn of haar religieuze gevoelens. Het gaat om de
wijsheid die van Boven is tegenover de dwaasheid die van Beneden is.
Tegenover wijsheid staat immers dwaasheid, en dwaasheid is gelijk aan
waanzin. Wanneer wij de wereld -waarin wij anno 2017 leven- bezien, is
daar niet veel wijsheid in te vinden. Wel waan-wijsheid. Om wijs te
worden moeten wij naar de dierenwereld kijken, waar de mieren en bijen
in een groot samenwerkingsverband werken aan hún wereld om daarin te
overleven en zo gelukkig mogelijk te leven. Ze organiseren zich en
offeren zich op voor de gemeenschap, zelfs zonder overste, koning of
president. De luiaard kan een voorbeeld nemen aan de ijver van deze
beestjes. Ze voeren geen oorlogen zoals wij mensen doen, al eeuwen
lang. Ze verspillen hun tijd niet aan vernietigingswapens en aan de
verwoesting van hun eigen nest zoals wij mensen dat al eeuwenlang wel
doen.
Er zijn dus twee mooie voorbeelden uit het dierenrijk die ons tot
voorbeeld en tot onze beschaming zijn, die een veel hoger niveau van
samenleving tonen dan de onze. Dat zijn de bijen en de mieren. Deze
beestjes kennen in hun volken of kolonies geen conflicten. Ze gedragen
zich geheel onbaatzuchtig. Ze offeren zich geheel op voor de groep. Ze
hebben allen één gemeenschappelijk doel en wijken daarvan niet af. De
samenwerking van deze beestjes is uniek, belangeloos in dienst van het
geheel om te overleven en de soort in stand te houden.
De Bijbel zegt over de mieren het volgende (over de bijen is er geen
specifieke uitleg of aanduiding te lezen) :
Spreuken 30: 24 Deze vier zijn van de kleinste der aarde; doch dezelve zijn wijs, met
wijsheid wel voorzien. 25 De mieren zijn een onsterk volk; evenwel bereiden zij in de
zomer haar spijs. 26 De konijnen zijn een machteloos volk; nochtans stellen zij hun huis
in den rotssteen. 27 De sprinkhanen hebben geen koning; nochtans gaan zij allen uit, zich
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En in Spreuken 6 staat het volgende over de mier(en):
6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs; 7 Dewelke, geen overste,
ambtman noch heerser hebbende, 8 Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert
in den oogst. 9 Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap
opstaan?

In de wereld van de mieren en bijen zien wij dus éénheid en geen
isolement. Isolement is heel nadelig voor mens en dier. Eenzaamheid
knaagt aan mens en dier. Gezins- en groepsverband beschermt volgens
wetenschappers tegen hartkwalen en anderen ziekten. Dat wil niet zeggen
dat we ons niet af en toe terug mogen trekken uit alle drukte van ons
overspannen tijdperk. Vooral in de bossen en wijdse natuur is het goed
om innerlijk tot rust te komen.

Betreedt de Orthodox Gereformeerde Leer der kerken de Weg der
Wijsheid, of berust deze leer op waan-wijsheid?
Wij geven hierna een korte schets waarin die Orthodox Gereformeerde
Leer bestaat:
Men leert dat de Godheid bestaat uit drie personen en tegelijk één God
is, dat is het dogma der heilige Drie-eenheid, de Vader, de Zoon en de
heilige Geest. God noemt men Heere en of het hoofdletters HEERE. De
naam JHWH of Jahweh heeft men vertaald in HEERE Heere. Nu zijn er
veel heren, en heer betekent zoveel als Baäl, dus is dit niet zo’n heel
geschikte naam gekozen door de Statenvertalers. Elk van de drie
4

Is God een Barbaar ?

No.886

Is God een Barbaar ?

personen zou een eigen taak hebben. De Vader is het Hoofd die uitkiest
en alles regelt, de Zoon heeft twee naturen, mens en God tegelijk in één
persoon. De heilige Geest is de toepasser van wat God wil en wat de Zoon
verworven heeft.

Er wordt in deze leer vanuitgegaan dat Jezus historisch is en in de
menselijke gedaante als God op aarde heeft geleefd, en wel als Borg en
Middelaar die zijn bloed heeft gestort als zelfofferande aan God, die
betaling eiste voor de zware schuld van ons mensen. God de Vader zou
toornig zijn op het mensdom vanwege de overtreding van Adam als
verbondshoofd, waarin alle mensen begrepen liggen, en door de
zogenaamde erfzonde mede schuldig zouden zijn en de dood hebben
verdiend. Gods toorn kon alleen gestild worden doordat Jezus zich
vrijwillig overgaf als onzondig mens, om een deel van de mensen te
verlossen als Zijn uitverkoren kerk. Die uitverkoren zouden in de hemel
mogen komen om daar voor eeuwig God te loven en te prijzen. De rest
van de mensheid –namelijk het overgrote deel- zou verworpen zijn, en
als zondaars zouden zij voor eeuwig naar de brandende hel worden
verwezen, om daar te tongkauwen en van dorst te smachten zonder dat er
één druppel water hen wordt gegeven. De uitverkorenen zouden uit vrije
5
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genade worden gered, terwijl ze niet beter zijn dan de anderen die naar
de hel worden verwezen. Men laat God hierin volkomen vrij. Er zouden
slechts twee wegen zijn, de smalle weg ten leven, en de brede weg ten
verderf, zoals door Bunyan aangegeven in zijn boek: De Christenreis.

Concilie van Nicea 325 na Chr.. Kijk eens wat deze ‘christenen’ op hun
hoofden hebben? Dat zijn mijters, een visbek van de god Dagon !
De aarde wordt in deze Leer gezien als een woestijn waardoorheen de
mensen, met name de uitverkoreen, reizen om in de Hemel te mogen
aanlanden nadat zij de doodsjordaan zijn overgestoken. De mens –dus
ook die uitverkorenen- zou bestaan uit lichaam, ziel en geest. Het
lichaam zou sterfelijk zijn en afgelegd worden om terug te keren tot de
aarde waaruit het genomen is. De ziel zou onsterfelijk zijn en terugkeren
tot God, direct na het stervensuur, om door God geoordeeld te worden.
De uitverkoren zijn dan naar hun ziel reeds in de hemel, en de
verworpenen naar hun zielen in de hel. Tijdens de oordeelsdag zouden
de zielen weer met de opgestane lichamen worden verenigd om
geoordeeld te worden.
6
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Om de uitverkorenen op aarde bijeen te verzamelen zou God de
christelijke kerk hebben gesticht met ambtsdragers, met name dominees
om Zijn Woord te laten verkondigen. De ambten zouden door God zijn
ingesteld zoals Apostelen, oudsten en diakenen. Het domineesambt stamt
uit later tijd. De dominees staan echter wel op de hoogste trede van de
ambtsdragers en mogen de sacramenten bedienen, dat zijn ‘heilige
handelingen’, zoals doop en avondmaal.
Men leert dat Jezus op zondag is opgestaan en dat Hij van God verlaten
is geweest, zie Mattheus 27:
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langer zouden gelden. Er zou ook geen verschil meer bestaan tussen de
mensensoorten en rassen. Allen zouden nu gelijk aan elkaar zijn en zich
mogen vermengen. Door de zonde van Cham tegen zijn vader Noach
zouden zijn nakomelingen zwart zijn geworden, en Kanaän vervoekt zijn.
Die vloek zou door Jezus-offer ongedaan zijn gemaakt, zodat
rasvermenging toegestaan zou zijn.

46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA
SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

en dat Hij vergeving zou hebben gevraagd aan de Vader voor de
moordenaars, zie Lukas 23:
34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende
Zijn klederen, wierpen zij het lot

.

Jezus zou met de duivel gestreden hebben en diens kop hebben
vermorzeld, zoals in Genesis 3:15 zou staan. Men gelooft in een lijfelijke
duivel, die als geest zich af en toe zichtbaar kan maken, en die Eva als
eerste heeft verleid, en daarna ook Adam. De duivel zou met de grootste
buit als mensenmoorder ervan doorgaan, en God zou slechts een klein
kuddeke gezaligden tot Zich nemen om Hem te prijzen op harpen en te
loven met palmtakken in de hemel. Buiten de kerk zou er geen zaligheid
zijn, aangezien God Zijn uitverkoren kerk zou verzamelen door de kerk
waar het Woord wordt bediend. Wie niet naar de kerk gaat, grijpt naast
de zaligheid en valt buiten de reddingsboot.

Door Zijn lijden en opstanding zou Hij een eeuwige verlossing hebben
aangebracht en Verlosser zijn van Zijn volk, en de Wet hebben vervuld,
zodat de sabbat in het 4e gebod kon verschoven worden naar de 1e dag
der week, en dat de spijswetten en gezette hoogtijden (de feesten) niet

De kerk -althans daar waar de zuivere orthodox-gereformeerde leer
wordt verkondigd- zou van alle eeuwigheid af in de raadsbesluiten Gods
zijn verkoren, waar God de Vader de vraag stelde van “Hoe zal Ik mijn
kinderen verkrijgen?”, waarop de Zoon zou hebben gezegd dat Hij Borg
voor hen wilde worden, en de heilige Geest gewillig zou zijn om de
verdienste van Jezus toe te passen in de harten der uitverkorenen. De
roepstem van God en Jezus gaat wel uit tot alle mensen, maar de heilige
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Geest zou het alleen slechts toepassen in de harten der uitverkorenen,
door hen levend te maken en in Jezus aan te nemen. Het borgwerk zou in
hun harten verklaard en toegepast worden door Zijn bloed. De rest der
mensen is echter wel verantwoordelijk omdat ze het Woord gehoord
hebben, maar niet gehoor hebben gegeven.
De leer der levendmaking en wedergeboorte is echter een heet hangijzer
voor de kerk, aangezien de meeste kerkleden en ‘gelovigen’ er geen
zekerheid van zouden verkrijgen in hun leven, maar evenwel in de hemel
zouden aanlanden. Men neemt teksten als deze: 2Korinte 7:
10 Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot
zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood.

Men past deze teksten toe op
mensen die ongerust in hun
geweten zijn geworden en
bedroefd zijn over hun ellendige
staat. Deze mensen kennen wel
overtuigingen van zonden, maar
missen nog de kennis van de
Borg en de zekerheid van het
geloof. Niet iedere gelovige
zou zo ver komen.
Wie ‘levensdgemaakt’ is, zou
vanwege de zondekennis graag
in het zwart gekleed gaan.
De dominees, geestelijken en
mensen uit de gereformeerdorthodoxe kringen hebben echter grote moeite met wat in Pslam 15 staat:
1 Een psalm van David. JHWH, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den
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zijn schade, evenwel verandert hij niet; 5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen
geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in
eeuwigheid.

Micha 6: 6 Waarmede zal ik JHWH
tegenkomen, en mij bukken voor den
hogen God? Zal ik Hem tegenkomen met
brandofferen, met eenjarige kalveren?
7 Zou JHWH een welgevallen hebben aan
duizenden van rammen, aan tien
duizenden van oliebeken? Zal ik mijn
eerstgeborene
geven
voor
mijn
overtreding, de vrucht mijns buiks voor de
zonde mijner ziel?
8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist JHWH van u,
dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen
met uw God?
Zacharia 8: 16 Dit zijn de dingen, die gij doen zult: spreekt de waarheid, een iegelijk met
zijn naaste; oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. 17 En denkt
niet de een des anderen kwaad in ulieder hart; en hebt een valsen eed niet lief; want al
deze zijn dingen, die Ik haat, spreekt JHWH.

Het gaat in al deze teksten over een juiste rechtvaardige leefwijze, net als
in de Bergrede.
Onoverkomelijk is voor hen wat in Psalm 25:13, Psalm 37 wel 5x
geschreven staat over de rechtvaardigen die het gezegende aardrijk zullen
beërven. Ps.37:29 De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk
bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen.

berg Uwer heiligheid? 2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn
hart de waarheid spreekt; 3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen
kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste; 4 In wiens ogen de
verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH vrezen; heeft hij gezworen tot
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U kunt op onze website uitgebreid over alle voornoemde leerstellingen
en afwijkingen lezen: www.pentahof.nl
Waartoe is de aarde geschapen? Jesaja 45 geeft het antwoord:
12 Ik heb de aarde gemaakt, en Ik heb den mens daarop geschapen; Ik ben het! Mijn handen hebben
de hemelen uitgebreid, en Ik heb al hun heir bevel gegeven 18 Want alzo zegt JHWH, Die
de hemelen geschapen heeft, Die God, Die de aarde geformeerd, en Die ze
gemaakt heeft; Hij heeft ze bevestigd, Hij heeft ze niet geschapen, dat zij ledig
zijn zou, maar heeft ze geformeerd, opdat men daarin wonen zou: Ik ben JHWH,
en niemand meer

Op de nieuwe aarde zal met mooi zijn

Jesaja 65:17-25

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.

Jesaja 66: 22-24
Deze gedeelten zijn dan ook moeilijke hoofdstukken voor hen om te
verteren. Zefanja 3:9, Jeremia 32:18-19,
43 en hfst 33:12-18, Haggai 2:9-23 en
Zacharia 6:12.
Dat de rechtvaardigen niet naar de hemel
zouden gaan, maar op de vernieuwde
aarde mogen wonen, dat er daar nog
sterfelijke mensen zijn, en dat er daarop
nog woningen worden gebouwd en er
vruchten worden gegeten, staat wel in contrast met het hemelleven
waarin men geloofd.
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Er resteren voor de orthdox-gereformeerden nog enkele heikele vragen
die wij hen voorleggen, nl.
1. Waar is de ziel van de gestorven Lazarus, die naar zijn lichaam
reeds in een staat van ontbinding zou hebben verkeerd en in het
graf gelegen heeft en weer opgewekt werd door Jezus, geweest
tijdens zijn grafperiode? In de hemel? Dan zou hij toch nooit
op aarde meer hebben kunnen leven in een zondig lichaam?
Indien zijn ziel in de hel was geweest, dan zou hij toch iedereen
wel vermaand hebben hoe erg het daar zou zijn, indien er een hel
zou bestaan?
2. Indien Jezus door Zijn offer aan God voor de zonden alles zou
hebben betaald, wat heeft God ons mensen dan nog te vergeven?
Waar afbetaald is, is geen vergeving meer noodzakelijk.
3. Indien God de grote Eén is, hoe kan Hij dan verdeeld worden
naar het Egyptische concept in drie, zoals Osiris, Isis en Horus?
4. Indien Gods Wet eeuwig en overbrekelijk is, hoe is het dan
mogelijk dat het vierde gebod verschoven is naar de zondag?
Lees eens Psalm 119 over de heerlijkheid van Gods Wet(ten).
5. Hoe kan door een offer van Jezus een fysiek onrein beest rein
zijn geworden zodat men dat vlees zou mogen eten? Het laken
12
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dat Petrus zag vol met allerlei dieren heeft niet de betekenis dat
het eten van onreine of reine dieren geoorloofd is. Het doel ervan
was dat Petrus met Cornelius omgang mocht hebben.
6. Wie wordt in de Bijbel de enige Verlosser van Israel genoemd ?
Zie Psalm 19:15, 78:35, Jesaja 41:14; 43:14; 44:6,24; 48:17;
49:7,26; 54:5,8; 60:16; 63:16;
7. Waar is het onomstotelijke bewijs dat Jezus echt geleefd heeft op
aarde? Wij weten geen exacte geboortedatum, weten niets tot zijn
12e jaar en ook niets tot zijn 30e jaar.
8.
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10. Waarom vieren de christenen feesten die niet door JHWH zijn
ingesteld, en de feesten die Hij wel ingesteld heeft vieren ze niet?
Kerstfeest, Paasfeest, Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag, en 2e
Paasdag en 2e Pinksterdag zijn geen instellingen van JHWH.
Terwijl Hij Israel 3 Hoogtijdagen heeft gegeven, die in totaal 7
feesten omvatten, ontleend aan de landbouw, Pascha met de
ongezuurde broden,
Feest der Eerstelingen, en het
Loofhuttenfeest, met de Grote Reinigingsdag Yom Kippoer en
het Slotfeest.

Waarom kon God de hele uitverkiezing niet achterwege laten en
alle mensen die uit Adam zijn voortgekomen zaligen, want dan
zou de duivel er niet met zo’n grote buit vandoor hebben kunnen
gaan, en God maar een karig klein kuddeke over hebben
gehouden?

9. Waarom noemen de christenen de gebouwen waarin zij
samenkomen ‘Kerken”, aangezien de Godheid niet in tempels
woont die door mensenhanden gemaakt zijn? Handelingen 17: 24
De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een
Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij
Zelf allen het leven, en den adem, en alle dingen geeft; En Lees ook Jesaja 66:1.
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11. Welk boek alleen is met de vinger Gods geschreven? Het boek
der Natuur, dat niet voor leugens en misleiding vatbaar is,
onveranderlijk en getrouw. Waarom is het Boek des Oprechten
–en zijn andere zogenaamde apocriefe geschriften en pseudoapocriefen- niet in de Bijbel opgenomen? Het Boek des
Oprechten wordt tot tweemaal toe in het O.T. genoemd, zie
Jozua 10:13, 2Samuel 1:18
12. Eist JHWH offers ter voldoening van de menselijke schuld? Zie
Jesaja 66:1-3, Psalm 51:18-19, 1Samuel 15:22, Psalm 40:7,
13. Waarom passen christenen Jesaja 58 niet op zichzelf toe?
14
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De vraag of God een bloeddorstige Barbaar is heeft een schijn van
waarheid, gezien de vele duizenden bloedoffers die de Israelieten
meenden te moeten brengen. Bij de inwijding van de Tabernakel en van
deTempel zijn door Mozes en Salomo, en later ook door enkele koningen
duizenden dieren gedood,
2Kronieken 7: 5 En de koning Salomo offerde slachtofferen van runderen, twee
en twintig duizend, en van schapen, honderd en twintig duizend. Alzo hebben
de koning en het ganse volk het huis Gods ingewijd.

Dat moet –indien dit werkelijk zo heeft plaatsgevonden- één groot
bloedbad geweest zijn, met de gevaren van besmettelijke ziekten. Wat
moest men met al die karkassen en ingewanden en beenderen doen? Eiste
JHWH de bloedige moord van Zijn enige Zoon tot verzoening van onze
zonden?
Wat eist JHWH dan wél van ons mensen? Lees dat nogmaals in
Psalm 15, en in Micha 6:6-8.
1 Een psalm van David. JHWH, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op
den berg Uwer heiligheid?
2 Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid
spreekt;
3 Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen
smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
4 In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die JHWH
vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
5 Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den
onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.

En in Psalm 37 staat ook het leven der rechtvaardigen beschreven en
hetgeen zij verkrijgen, nl het gezegende nieuwe aardrijk.
God is LIEFDE en Zijn Wet is volmaakt, zie Psalm 119. Jeremia 31
waarin JHWH betuigt dat Hij alle geslachten Israels lief heeft gehad met
een eeuwige liefde, en dat Hij Zijn Wet in hun harten zal schrijven en hen
zal verzamelen en zij Hem allen zullen kennen en Hij hun
15

No.886

ongerechtigheid zal vergeven. Hij heeft beloofd het koningschap Davids
te herstellen, Jeremia 33:15-26 en hun gevangenis zal wenden,
God is geen Barbaar en een God van verwarring, maar een God van
Vrede en Liefde, 1Korinthe 14:33.
Over de persoonlijke verantwoordelijkheid van een mens kan men in
Ezechiel 18 het volgende lezen:
20 De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet dragen de
ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de
ongerechtigheid des zoons; de gerechtigheid des rechtvaardigen zal op
hem zijn, en de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn.
21 Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden, die hij
gedaan heeft, en al Mijn inzettingen onderhoudt, en doet recht en
gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven.
22 Al zijn overtredingen, die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht
worden; in zijn gerechtigheid, die hij gedaan heeft, zal hij leven.
23 Zou Ik enigzins lust hebben aan den dood des goddelozen, spreekt
JHWH; is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve?
Plaatsvervanging kan niet, noch bemiddeling. Zie onze website
www.pentahof.nl
Over de duivel en hel, wat bedenksels zijn van Rome en de rabbijnen,
deze zijn gebaseerd op heidens gedachtegoed, zie onze brochures no.
448, 963, 331.
Dat Cham en zijn nageslacht vanwege de vloek van Noach zwarte negers
zouden zijn geworden berust op een gedachtenkronkel. Zoiet is genetisch
onmogelijk. De zwarten worden in Genesis 1-3 als ‘wezens des velds’
aangegeven, waarvan een zekere Nachash –wat ongelukkigerwijze
vertaald is door ‘slang’- Eva heeft verleid. Nachash is een eigennaam die
men niet moet vertalen. Zending onder de zwarten is geen Goddelijke
opdracht. Het gaat om Israel en de verloren schapen van de huizen Juda
en Israel, die aan de heidenen gelijk waren geworden.
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Mattheus 27:46 Er staat niet in het Grieks de vraag ‘waarom hebt Gij Mij
verlaten?’, maar: Door Uw kracht heb ik overwonnen.
http://bijbelse.blogspot.nl/2007/02/eli-eli-lama-sabachtani.html
'Eli, Eli, lama sabachtani ' (
).
Deze woorden zijn in het Nieuwe Testament in het Grieks vertaald en
als volgt in het Nederlands overgezet: "Mijn God! Mijn God! Waarom
hebt gij mij verlaten?" De vertaling in het Grieks is onjuist en bijgevolg
ook de Nederlandse vertaling van het Grieks. De oorspronkelijke
Hebreeuwse tekst betekent: "Mijn God! Mijn God! Hoe hebt gij mij
verheerlijkt!" Het zijn goed Hebreeuwse, oude Hebreeuwse woorden en
het werkwoord sabach (voetnoot 1) betekent 'verheerlijken' en beslist niet
'verlaten'. Maar in de tweeëntwintigste Psalm van het Oude Testament
staan in het eerste vers de volgende woorden in de oorspronkelijke tekst:
Eli, Eli, lama 'azabtani' (

)

Volgens o.a. de Zuid Afrikaanse vertaling: Lukas 23:34 En JaHWeshua
se: Vader, vergeef hulle nie, want hulle weet wat hulle doen.

Over de orde des heils en geloofszekerheid, zie mijn boek:
Geloofszekerheid, ineens en voor altijd. Over de Uitverkiezing en
Verwerping, zie onze brochures: 132, 367 en 374.
De juiste vertalingen van Mattheus 27:46 en Lukas 23:34,
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Zijn er nog goede dingen in het kerkelijk orthodox gereformeerde
volksdeel?
Ja zeker. Een zekere levensernst is er bij een groot deel aanwezig. Er
wordt op de kortstondigheid van het leven gewezen. De psalmen worden
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in de meeste gevallen eerbiedig gezongen. De kleding is overwegend
netjes, hoewel de zwarte kleding in wezen kleurloos is, terwijl de eerste
christenen in het wit gekleed gingen en in het wit werden begraven.

No.886

Wie heeft lust Jahweh 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.

Opheusden kerkgebouw met het Baphomet duivelsteken in het raam
Het zijn onder de orthodox gereformeerden overwegend ‘gelovigen’ die
net als de drie blinden, die een verslag moesten geven over hoe een olifant
eruit zag, de plank misslaan. Men leeft bij foutieve voorstellingen, ver
bezijden de werkelijkheid. Moge er naar aanleiding van deze brochure
ernstig onderzoek plaatsvinden. Om terug te keren tot de God van Israel,
de God der Waarheid, die lust aan Waarheid heeft, zodat men Psalm 25:6
opnieuw met aandacht en ontzag leert zingen:
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Waartoe dient de orthodox-gereformeerde leer?
Het is om de mensen in angst te houden binnen de kerkmuren. O wee,
wie over de kerkmuren heen durft te kijken, en nog erger wie over de
kerkmuren heenspringt naar de vrijheid. Wie afwijkt van de alom
vermaarde ‘zuivere geloofsleer’ wordt als een ketter gebrandmerkt. In
vroeger tijden belandde men op de brandstapel, zoals Calvijn een aandeel
had in het verbranden van de Spaanse arts Michael Servet, en dus
medeplichtig was aan diens dood. Angst werkt verlammend. Mooie
voorbeelden van helden en van sommige dieren die geen angst vertonen
zijn er, zoals bepaalde geiten die op steile bergwanden klimmen, zie
afbeeldingen, en mensen die met gevaar van hun eigen leven anderen uit
bedreigende situaties redden. Zie: www.carnegiefonds.nl/

No.886

Hamer bepaalde wetmatigheden (de vijf biologische natuurwetten)
briljant geformuleerd.

GEEST: LICHAAM, door Peter den Haring (stichting Olivijn)
Hoe komen we toch aan al die kortzichtigheid? De regulier medische
wereld beschouwt ziekte nagenoeg uitsluitend als een kwaadaardigheid,
een poging van een externe vijand om de getroffen mens te vernietigen.
Op zich is dat begrijpelijk. De logica van deze halve medische opvatting
begrijp je meteen als je kijkt naar de overbrenging van Rabiës-bacteriën
na de beet van een hondsdolle vos of hond. Hap, au, ziek. Ook teken zijn
onze overzichtelijke vijanden. Goed, best, die beten staan volop in het
nieuws. Ander voorbeeld: veel vakantiegangers kennen het fenomeen
van de voedselvergiftiging. Foute bacteriën! Vijanden! Of laten ze ons
simpelweg zien, dat onze natuurlijke weerstand door IETS is
ondermijnd?
Alerte mensen weten dat wat in de psyche gebeurt, doorgaans zichtbaar
wordt in het lichaam. We reageren immers (bewust of onbewust)
permanent op energetische acties uit onze omgeving. De gevoeligheden
van hoogsensitieve mensen zijn bekend en van het noodlot van de
stralingszieken kan je op internet voorbeelden zat vinden. Ingewikkelder
ligt de wijze waarop de mens een trauma verwerkt. Dat proces volgt
eveneens een biologisch overlevingsprogramma. Daarin heeft Ryke
21

BANG, BANGER, BANGST
Angst is de nummer Eén ziekte van de geest. Karin van Baelen schrijft in
het door haar vertaalde boek van Björn Eybl ZIELSOORZAKEN VAN
ZIEKTE over die Germaanse Geneeskunde: “Een langdurige of ernstige
ziekte vormt meestal een thema in iemands leven. Het spirituele doel is
een verandering van de totale persoonlijkheid zodat je als individu
werkelijk emotioneel vrij kan worden. Het is belangrijk dat de focus die
meestal gericht is op de buitenwereld, verplaatst wordt naar de
binnenwereld. En dat je je eigenwaarde van binnenuit kan gaan voelen.”
Het boek is hier als gratis PDF te lezen. (Tot zover Peter den Haring)
Wie God in werkelijkheid is
Dan hebben wij het niet over allerlei goden die afgoden zijn, maar ook
de enige God en Schepper JHWH, die een verbond met Israel sloot. In
Exodus 20 lezen wij de 10 verbondswoorden.
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Men hoort der vromen tent weergalmen
1

Toen sprak God al deze woorden, zeggende:

2

Ik ben JHWH uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis,

uitgeleid heb.
hebben.

4

3

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht

Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis

Van hulp en heil ons aangebracht;
Daar zingt men blij, met dankb're psalmen:
"Gods rechterhand doet grote kracht.

maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen
onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de
aarde is.

5

Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want

Ik, JHWH uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der
vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het
vierde lid dergenen, die Mij haten;

6

En doe barmhartigheid

aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn
geboden onderhouden.

Vers 14 Gij zijt mijn God, U zal ik loven,
Verhogen Uwe majesteit;
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven;
U prijz' ik tot in eeuwigheid.
Laat ieder Jahwehs goedheid loven,

Psam 99: 2 God, die helpt in nood, Is in Sion groot; Aller volken macht,
Niets bij Hem geacht; Buigt u dan in 't stof, En verheft met lof 't Heilig
Opperwezen; Wilt het eeuwig vrezen.

Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;

Ps 97:7 Gods vriendelijk aangezicht. Een barbaar heeft toch niet een
vriendelijk aangezcht, dat vrolijkheid en licht heeft?

Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Tenslotte waar het voor ieder mens op aankomt, een zelfgetuigenis uit
Psalm 118: Vers 7 berijmd wie ‘’God’ voor mij is: :
De vraag of God een Barbaar is, is met bovenstaande psalmversen
beantwoord.

Jahweh is mij tot hulp en sterkte;
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang;
Hij was het, die mijn heil bewerkte,
Dies loof ik Hem mijn leven lang.
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