No.912

Het Nieuwe Tijdperk

No.912

Het Nieuwe Tijdperk

Het Nieuwe Tijdperk

Door P.F.v.d.Meer sr
Pentahof@planet.nl

Dit is uitgave no. 912 van het Lage
Landen Leerhuis

www.pentahof.nl

Datum 05-01-2016
1

2

No.912

Het Nieuwe Tijdperk

Inleiding
Er is in ons leven niets belangrijkers dan dat wij ons verbonden weten
met de natuur, met de grond en met de elementen. En dan gaat het vooral
om de geboortegrond, het zogeheten vaderland. Het is voor onze
geestelijke ontwikkeling van hoofdbelang dat er een materiele
belichaming en doelstelling in ons leven aanwezig is. Die materiele
belichaming dient plaats te vinden op een stuk grond waarop wij ons
kunnen ontplooien en waarop wij verbinding kunnen maken met het
heelal. Wij zijn niet gemaakt om net als de konijnen in een hok te
vertoeven, in een flat of gebouw zonder enige grond. Zoals wij bij
sommige bloemen kunnen zien dat zij met de kosmos verbonden zijn, zo
moeten wij dat ook bij de mensen kunnen zien. Sommige bloemen richten
zich op de zon en openen met het licht-worden hun kelkbladen en bij
donker sluiten ze zich weer. Daaruit blijkt dat ze met de zon en de sterren
zijn verbonden. In oud Egypte hadden alle priesters één hectare eigen
grond. Zij bewerkten zelf hun eigen grond en niet de slaven die er toen
reeds waren. Hun stelling was dat ze geen voedsel van een slaaf wilden
eten, maar alleen producten die ze zelf met eigen handen en liefde hadden
gekweekt. Dat alleen zag men als levend voedsel.
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aan de miljoenensteden als Tokyo, New York, Mumbai, Teheran, Beijing
en andere meer. Er zijn momenteel 27 megasteden op aarde met meer dan
10 miljoen inwoners.
Ruim één miljard kinderen leeft in sloppenwijken.
Wanneer wij mensen op één hectare ons ‘paradijsje’ mogen bouwen, en
wanneer alle mensen op aarde dat mogen doen, zal binnen afzienbare tijd
de hele aarde één groot paradijs zijn. Overheden zijn bang dat de mensen
er zelf niets van terecht zullen brengen. Overheden hebben ambtenaren
in dienst genomen om de mensen regels en wetten voor te schrijven
waaraan zij zich dienen te houden. Alsof het dan goed zal gaan…..?

De Schepper is Licht. Licht dat koelde af tot materie, dus dat is de
materialisatie van de Geest. Waar de Geest van JHWH is, daar is
vrijheid. Wij dienen vrij te zijn om ons te kunnen ontwikkelen zónder
enige overheidsdwang of bemoeienis van anderen. De Schepper wil niet
dat wij slaven zijn van overheden, van banken, van bazen of directeuren.
God heeft er groot plezier in wanneer wij op bijvoorbeeld één hectare
grond ons kunnen uitleven in vrijheid, en ons daarop kunnen ontwikkelen
met ons nageslacht. De Schepper heeft ons niet geschapen om een
levenlang op een stoel achter een bureau te zitten staren naar een
computerscherm, noch om 45 uur per week zomer en winter te werken in
gebouwen die kunstmatig worden verlicht. In de natuur dáár ligt ons
werkterrein. Ook het stadsleven is ongezond, vooral de laatste eeuw door
alle uitlaatgassen.
Wij mensen moeten niet op een kluitje
samenklonteren zoals dat in de megasteden op aarde plaatsheeft, denk

5 Ziet, spreekt JHWH, ik zal ongelukken over de aardbodem zenden, het
zwaard, en de honger, en de dood, en de verderfenis; 6 Omdat
ongerechtigheid de overhand genomen heeft over de ganse aarde, en
haar schadelijke werken zijn vervuld geworden. 7 Daarom spreekt

3

4

De Eindtijd
In het apocriefe boek 4 Ezra 15 (en ook in hfst 16) staan over de eindtijd
en het daarna komende nieuwe tijdperk de volgende zaken:
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JHWH: 8 Ik zal niet zwijgen over hun goddeloosheid, die zij roekeloos
begaan, en zal niet verdragen hetgeen zij onrechtvaardig doen. Ziet het
onschuldig en rechtvaardig bloed roept tot mij; en de zielen der
rechtvaardigen roepen zonder ophouden. 9 Zekerlijk zal ik hen wreken,
spreekt JHWH, en ik zal al het onschuldig bloed uit hen tot mij nemen.
10 Ziet mijn volk wordt als een kudde schapen ter slachting geleid, ik
zal nu niet meer dulden dat het in Egypte wone. 11 Maar ik zal het
uitvoeren met een geweldige hand, en een verheven arm: en ik zal dat
land met plagen slaan als tevoren, en ik zal al hetzelve verderven.
23 Het vuur is uitgegaan van zijn toorn en heeft verteerd de
fundamenten der aarde, en de zondaars als aangestoken stro. 24 Wee
hen die zondigen, en mijn geboden niet houden, spreekt JHWH. 25 Ik
zal hen niet sparen; wijkt gij kinderen uit hun macht: en bevlekt mijn
heiligdom niet. 26 Want JHWH kent al degenen, die tegen hem
zondigen, daarom heeft hij hen overgegeven ter dood en ter slachting.
27 Want nu zijn de ongevallen over de aardbodem gekomen, en gij zult
in dezelve blijven. Want God zal u niet verlossen, omdat gij tegen hem
zondigt. 28 Ziet een schrikkelijk gezicht, en zijn aankomst is van de
opgang der zon. 29 Daar zullen natiën van draken uit Arabië komen
met vele wagenen, en gelijk als een wind zal hun menigte gedreven
worden over de aarde, zodat zij allen zullen vrezen en beven, die hen
horen; 30 Namelijk de Karmaniërs razende in hun toorn, en zij zullen
komen als wilde zwijnen uit het bos: en zullen aankomen met grote
kracht, en zullen tegen hen in de krijg staan, en zullen een deel van het
land der Assyriërs verwoesten.
Het Nieuwe Tijdperk
In het Oude Testament staan over het komende nieuwe tijdperk ook veel
profetische voorzeggingen, o.a. in het boek Micha hoofdstuk 4:
1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg van het
huis van JHWH zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij zal
verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem toevloeien.
2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons
opgaan tot den berg van JHWH, en ten huize van den God Jakobs,
5
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opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want
uit Sion zal de wet uitgaan, en JHWH’s woord uit Jeruzalem. 3 En Hij
zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre
toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot
sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen,
en zij zullen den krijg niet meer leren. 4 Maar zij zullen zitten, een
ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal niemand
zijn, die ze verschrikke; want de mond van JHWH der heirscharen
heeft het gesproken. 5 Want alle volken zullen wandelen, elk in den
naam zijns gods; maar wij zullen wandelen in den Naam van JHWH,
onzes Gods, eeuwiglijk en altoos. 6 Te dien dage, spreekt JHWH, zal Ik
haar, die hinkende was, verzamelen, en haar, die verdreven was,
vergaderen, en die Ik geplaagd had. 7 En Ik zal haar, die hinkende was,
maken tot een overblijfsel, en haar die verre henen verstoten was, tot
een machtig volk; en JHWH zal Koning over hen zijn op den berg
Sions, van nu aan tot in eeuwigheid. 8 En gij Schaapstoren, gij Ofel der
dochter Sions! tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige
heerschappij, het koninkrijk der dochteren van Jeruzalem. 9 Nu,
waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen koning onder u?
Is uw Raadgever vergaan, dat u smart, als van een barende vrouw,
heeft aangegrepen? 10 Lijd smart en arbeid om voort te brengen, o
dochter Sions! als een barende vrouw; want nu zult gij wel uit de stad
henen uitgaan, en op het veld wonen, en tot in Babel komen, maar
aldaar zult gij gered worden; aldaar zal u JHWH verlossen uit de hand
uwer vijanden. 11 Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die
daar zeggen: Laat ze ontheiligd worden, en laat ons oog schouwen aan
Sion. 12 Maar zij weten de gedachten van JHWH niet, en verstaan Zijn
raadslag niet; dat Hij hen vergaderd heeft als garven tot den dorsvloer.
13 Maak u op en dors, o dochter Sions! Want Ik zal uw hoorn ijzer
maken, en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken
verpletteren; en Ik zal hunlieder gewin voor JHWH verbannen, en hun
vermogen voor JHWH der ganse aarde. 14 Nu, rot u met benden, gij
dochter der bende, hij zal een belegering tegen ons stellen; zij zullen
den rechter Israëls met de roede op het kinnebakken slaan.
Ook in Jesaja 65 en 66 staan er mooie vooruitzichten over geschreven.
6
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In het boek ‘Een Nieuwe Beschaving” van Vladimir Megre pleit hij
ervoor dat ieder mens op aarde één hectare grond vrij ter beschikking zal
krijgen waarop men zijn familiethuishaven kan vestigen. Is dat te
realiseren in onze tijd? Hoeveel mensen leven er momenteel op aarde?
Zoiets van 7 miljard. En hoeveel vierkante km aardoppervlak is er op de
aarde aanwezig? Het aardoppervlak is ongeveer 510 miljoen km²

Ongeveer 365,5 miljoen km² van het aardoppervlak (71%) is met
water bedekt tegen 144,5 miljoen km² (29%) land.

Megre doet het voorstel om aan iedere Rus één hectare familiegrond te
geven waarop hij zijn familie-thuisgrond kan inrichten. Volgens Megre
levert dat de Russische staat veel voordelen op wanneer zij zijn
voorstellen zullen gaan uitvoeren. Megre geeft aan ene Anastatia de eer
van het aan hem aangereikte programma ervoor.
Megre stelt het volgende voor: “Ieder gezin dat daartoe de wens kenbaar
maakt, krijgt 1 ha grond kosteloos toegewezen, voor de duur van het
leven en met het recht op overdracht door erfopvolging, voor de
inrichting van een familiethuisgrond. De producten die op de
7
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familiethuisgrond zijn voortgebracht, evenals de grond, zijn vrijgesteld
van belastingen”.
Het zal volgens Megre een aanzienlijke verbetering van de ecologische
toestand te zien geven. Op een eigen stuk grond gaan de mensen immers
uit vrije wil bomen planten, ongeveer 200 per gezin, en 2000
bessenstruiken per gezin, en 50 vruchtbomen per gezin. Wanneer 10
miljoen mensen dit gaan doen worden er 2 miljard bomen geplant, en 20
miljard bessenstruiken en 500 miljoen vruchtbomen.
Het zal herstel te zien geven van de bodemvruchtbaarheid. Mensen gaan
de grond verbeteren wanneer zij deze hun levenlang mogen gebruiken.
Mensen willen gezond zijn en gaan kwalitatief hoogwaardig voedsel
verbouwen. Iemand die zijn eigen voedsel verbouwd zal niet zo gauw
gifstoffen, kunstmest en gemanipuleerd zaad gebruiken. Er zal dus een
hoge kwaliteit voedsel komen én er zullen meer gezondere mensen
komen. De bevolkingsaanwas zal erop vooruitgaan. Er zullen meer
biologische producten komen, beter en zuiverder water en schonere lucht.
Mensen willen graag iets voor zichzelf hebben, een thuishaven, een eigen
stekje, een stuk grond waarop zij zich kunnen uitleven. Dat is ook Bijbels,
te lezen in het zogenaamde Oude Testament, waar elke Israëliet een stuk
grond kreeg toegewezen bij zijn geboorte. Er werden geen grote steden
gebouwd in oud Israel, wat meer dorpsgewijze bewoond werd.
Hun eigen stekje, hun eigen familiethuishaven zullen de mensen
verdedigen, beschermen en er zuinig mee omgaan. Daarop kunnen zij
immers hun kinderen en nageslacht laten opgroeien in veiligheid. Op de
familiegrond kunnen de gezinnen zich in alle rust vormen en men kan er
begraven worden in een familiegraf. Het is immers van groot belang
waar en hoe kinderen ter wereld komen en hun eerste indrukken
opvangen en later hun eerste stapjes zetten. De criminaliteit zal in
familiethuislanden tot nul dalen. Dat kunnen wij momenteel reeds zien
bij sommige natuurvolkeren als de Baduy, de Kogi, Hopi, etc. Daar zijn
geen verslavingen, geen zelfmoorden, etc. Zie onze brochures 631, 793.
8

No.912

Het Nieuwe Tijdperk

Men laat toch niet zoals dat nu gaat een mens een zeer hoog bedrag
betalen voor een stukje grond om het recht te verwerven dat hij zich daar
mag vestigen wanneer hij wordt geboren en daarna volwassen wordt,
waarop hij zijn woning kan bouwen? De aarde is niet van de mensen maar
van de Schepper. Wij zijn geen eigenaren van de grond, het is bruikleen.
Megre stelt het volgende: “Wij zouden eens moeten nadenken over wat
wij op deze Aarde hebben gedaan. En dat kan het best in duidelijke taal.
Laat ieder van ons een klein stuk grond in bezit nemen, heel zijn verstand
en spiritualiteit bundelen en een heel klein, maar concreet paradijs
creëren. Laat hij één klein stukje grond op een grote planeet veranderen
in een bloeiende tuin, waarbij hij zijn spiritualiteit een materiele
belichaming geeft zoals God dat heeft gedaan. Als miljoenen mensen dit
gaan doen in een heleboel landen, dan zal de hele Aarde veranderen in
een grote bloeiende tuin, waar geen oorlog is, omdat miljoenen mensen
helemaal opgaan in hun scheppingswerk. En als de Russen dan naar
Zwitserland of Duitsland gaan, zal het slechts zijn om de contemplatie
van prachtige levende oases te genieten, en de ervaring in zich op te
nemen van een materialisatie van ware spiritualiteit.”
Megre lijkt te denken dat de mensen onderling allemaal oorlogvoerders
zijn wanneer ze geen eigen grond bezitten om zich daarop te kunnen
ontplooiien. Dat is tevergezocht. Het zijn juist de psychopatische
wereldleiders die hun burgers in oorlogen drijven, of de achter hen
wegschuilende elite illuminati.
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Voorrecht De ongeveer 1 miljard aardbewoners die het voorrecht
hebben om in een rijk land te wonen, gebruiken gemiddeld per persoon
6,4 ha. Voor de drie miljard inwoners in landen met een
middeninkomen is dat 1,9 hectare, de overige 2,3 miljard armeren in de
wereld verbruiken slechts 0,8 ha. Wordt het niet eens tijd voor rijke
westerlingen, wellicht de christenen voorop, om te beseffen dat onze
ruimte ten koste gaat van de totale ruimte die we wereldwijd te besteden
hebben? En weten we dat armeren eerder de klos zijn van een uitgeputte
aarde, dan rijken
Hoeveel aarde is er per mens? De aarde is een, naar menselijke
maatstaven, enorme planeet, maar het aantal mensen is eveneens enorm.
Vandaar dat bepaalde overbelaste hulpbronnen steeds meer in de
verdrukking komen. Hoeveel land, zee en overige aardse geneugten
zouden er zijn als we de aarde eerlijk over alle mensen zouden
verdelen?
Oppervlak, land en zee
Op aarde wonen naar schatting bij het schrijven van dit artikel voor
VisionairNL, augustus 2013, 7,1 miljard mensen.
De aarde heeft een totale opppervlakte van 510 miljoen vierkante
kilometer. Dat lijkt veel, maar hiervan is er 70,8% zee en 29,2% land en
landijs. Dit betekent dat voor u, wereldbewoner, er een landgoed gereed
staat van 7,18 hectare.

Enkele gegevens van Internet: De oppervlakte van de aarde telt
naar schatting zo’n 510 miljoen m2. Ongeveer 149 miljoen m2 daarvan
is land. Daar wonen we met zo’n 6,5 miljard mensen op en dat aantal
wereldbewoners neemt nog altijd toe. Als alle bruikbare ruimte op aarde
verdeeld wordt over alle mensen en we geven de natuur voldoende
ruimte om te overleven, dan heeft elke bewoner gemiddeld recht op
zo’n 1,8 hectare (ongeveer drie voetbalvelden).

9

Per wereldbewoner is er ongeveer dit eilandje beschikbaar. Bron:
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Steden en het Stadsleven
Van Internet citaat over Oligarchie, de toekomst

5 aug.2012

Bij een oligarchie (Oudgrieks: ολιγος (oligos) = 'weinig' en αρχειν (archein) =
'heersen') is de macht in handen van een kleine groep mensen.

Net zo min als een strak georganiseerde samenhang, is er dus een strak
geformuleerde visie op de toekomst.
Maar net zo goed als je uit al die deelbelangen een gezamenlijk belang
kan halen, kan je uit alle door de oligarchie gedragen ontwikkelingen
een gezamenlijke toekomstvisie halen.
Wat betreft die gezamenlijke deelbelangen kunnen we simpel zijn. Dat
is er in feite maar één: "het recht van de sterkste". Waarvan de voor de
rijken meest essentie deelconclusie is: de rijken mogen onbeperkt
rijker worden, ook ten koste van de rest en de armen.
Uit dit belang, indien lang genoeg een leidende kracht in de wereld,
volgt ook een manier waarop die wereld eruit gaat zien. Een manier
die je kan beschrijven, maar nog veel beter kan laten zien. Want een
groot deel van de elementen van die wereld is en staat er al. Namelijk
daar waar de rijken de dienst uitmaken.
Hieronder schetsen we dus de toekomstvisie van de oligarchie, aan de
hand van hun huidige activiteiten in die richting. Een schets in de loop
van de tijd. We beginnen met de toekomst toen deze nog mooi was, in
het land van de belofte en de toekomst: Amerika. En haar toen een
wonderschone toekomst belovende skyline van Manhattan:
Een plaats waar mensen uit aanpalende wijken kwamen om te werken.
Daarna is er een ontwikkeling geweest van ruwweg een honderd jaar,
of tien decennia. Waarin er, met enige hikken, altijd een geleidelijke
groei te zien is geweest, waarvan redelijk gelijk verdeeld over de
bevolking geprofiteerd werd. Tot in de jaren tachtig een omslagpunt
werd bereikt, en het neoliberalisme definitief de macht greep. In
Amerika, nog steeds de voorloper toen, hield de groei van de
middenklasse op, en die van de top begon exponentieel toe te nemen.

11

Een groei die zo sterk kon toenemen, omdat die niet meer gebaseerd
was op echte economie, maar op gecreëerd geld. Hetgeen bleek op het
moment dat bij zulk soort groei, ook wel bekend van piramidefondsen,
altijd komt: de ineenstorting. In dit geval de Amerikaanse financiële
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crisis van 2008. En, zoals ook bekend van piramidefondsen: de
organisatoren van het fonds, of casino, waren er al met het geld
vandoor en massa van de deelnemers, de rest van de bevolking zijnde
de midden- en lagere klassen, bleven met de schulden achter. En
moesten banen en inkomen inleveren.
En de rijken trekken nu met het verkregen geld naar hun eigen
kolonies. Zoals de rijke delen van de oude steden die in het midden van
de economie liggen: New York, Londen, Tokio, Mumbai, enzovoort,
de kosmopolitische steden, de megapolen. Waarvan wij nu een aantal
karakteriserende exemplaren gaan beschrijven.
Deze wereldsteden zijn onbetaalbaar om te wonen
Lokale bewoners van sprankelende wereldsteden maken geen
schijn van kans bij het kopen van studio’s op A-locaties. In
Mumbai zou Jan Modaal ruim 300 jaar moeten werken voor 100
vierkante meter in de binnenstad. Daarmee staat Mumbai op
nummer één in de lijst van onbetaalbare appartementen op
toplocaties, zo blijkt uit een inventarisatie van Bloomberg
Business Week. Z24 heeft acht van ‘s werelds duurste steden
op
een
rijtje
gezet
in
een
slideshow
.
Bloomberg heeft cijfers gebruikt van de Knight Frank Prime
International Residential Index
2011
(PIRI),
waarin
de
gemiddelde prijzen van de vijf
procent duurste woonruimtes
van
wereldsteden
worden
vergeleken.
Dit getal is
gedeeld
door
het
Bruto
Binnenlands Product per capita
in 2011, waardoor de huizenprijzen worden vergeleken met het
gemiddelde inkomen van lokale bewoners. Bij de berekening is
uitgegaan van een appartement van 100 vierkante meter. ...
Waarbij men ook openlijk de oorzaken signaleert:
... Een internationale groep rijke mensen heeft het voor het
zeggen in de markten van luxeappartementen in wereldsteden.
Het onderzoeksbureau verwacht dat deze groep de komende
13
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vijf jaar voornamelijk zal bestaan uit rijkaards uit het MiddenOosten, Zuid-Amerika, China en Rusland. Hun inkomen is een
veelvoud van die van lokale bewoners, waardoor deze
onmogelijk een woonruimte op een A-locatie kunnen kopen.
Of nog algemener:
Op de website van het onderzoeksbureau Knight Frank wordt
verteld dat globalisering een grote rol speelt in de prijsvorming
van appartementen op A-locaties.
Tot nu toe hebben we ons geconcentreerd op de ontwikkelingen in de
steden die al van oudsher in het centrum van de economie stonden. In
de kosmopolitische steden van opkomende economieën is het nog veel
erger. Zie bijvoorbeeld in Sao Paolo: Die opkomende economieën
hebben nog grote hoeveelheden paupers, en boeren die verpauperd zijn
door het handelen in hun producten, en die hopen nog een paar korsten
droog brood te kunnen vangen door naar die steden te trekken. Zie ook
weer
Sao
Paolo:

En wat betreft het opvangen van die broodkorst, gegooid uit het raam
van de rijke:
Dat kan je dus letterlijk nemen. Iets dat je zou kunnen omschrijven met
de term "tweedeling", maar waarvoor die term duidelijk veel te
neutraal is. Het lijkt veel meer op de gevangenis waarvan de ZuidAmerikaanse versie zo berucht is . En het is dat ook letterlijk aan het
14
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worden, want er worden nu muren gebouwd tussen de sloppenwijken
en de rest van de stad. Deze zo openlijke en zo gruwelijke
tegenstellingen hebben ook zo hun risico's, zullen ook de oligarchen
onbewust wel beseffen. Daarvoor is er een effectieve oplossing, die
ook een tijdje valt waar te nemen: verhuizen naar plaatsen waar er geen
mogelijk opstandig wordende paupers zijn. Kosmopolitische steden
die al gebouwd worden door diegenen die al min of meer van oudsher
oligarchen waren, maar daarbij geen last hadden van paupers, omdat
hun rijkdom gewoon onder het zand zat: de oliesjeiks.
Honduras begint met bouw privésteden
Honduras krijgt drie nieuwe 'privésteden', waar nationale wetten niet
gelden. De regering heeft dinsdag de overeenkomst getekend met
investeerders voor de bouw
De privésteden bieden ruimte aan grootschalige industrie en moeten
tienduizenden arbeidskrachten aantrekken. Met eigen wetten en
migratieregels en een zelfgekozen belastingstelsel, onderwijssysteem en
gezondheidszorg hebben de steden een grote autonomie. De partners,
voornamelijk buitenlandse investeerders, bepalen de regels.
Het idee is afkomstig van de Amerikaanse econoom Paul Romer. 'In
veel landen wordt economische groei geremd door slechte regelgeving',
aldus Romer. 'Door privésteden te bouwen, hoeven investeerders geen
rekening te houden met de nationale wetten.' ... (Einde citaat)

Geboorteweeën voordat het Nieuwe Tijdperk aanvangt
In het boek 4Ezra hoofdstuk 16 staan gegevens over de geboorteweeën
die aan de komst van het nieuwe tijdperk vooraf zullen gaan. Vanwege
de onbekendheid der mensen met dit boek en de toch wel zeer ernstige
boodschap is dit hele hoofdstuk geplaatst:
1 WEE u Babylon en Azië! wee u Egypte en Syrië!
2 Trekt zakken en harige klederen aan, beweent uw kinderen, en treurt,
want uw verderf is nabij.
3 Een zwaard is over u gezonden, en wie is er die het zal afkeren?
4 Een vuur is over u aangestoken, en wie is er die het zal blussen?
15
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5 Veel ongeval is over u gezonden, en wie is er die het zal afweren?
6 Kan ook iemand een leeuw afweren, die hongerig is in het bos? of het
vuur in de stoppelen blussen als het begint te branden?
7 Kan ook iemand een pijl afweren, die van een sterk schutter is
geschoten?
8 De almachtige Here zendt ongeval over, en wie is er die het zal
verdrijven?
9 Het vuur is van zijn gemeenschap uitgegaan, en wie is er die het zal
blussen?
10 Hij zal bliksemen, en wie zal niet vrezen? Hij zal donderen, en wie zal
niet beven?
11 De Here zal dreigen, en wie zal niet gans vermorzeld worden van zijn
aanschijn?
12 Het aardrijk beeft met zijn fundamenten; de zee bruist van de diepte
op, en haar baren zullen ontsteld worden met haar vissen, van het
aanschijn des Heren, en van de heerlijkheid zijner kracht.
23 Want velen die op aarde wonen, zullen door hongersnood vergaan, en
het zwaard zal de anderen verderven, die van de hongersnood zullen
overgebleven zijn.
24 En de doden zullen als drek weggeworpen worden, en daar zal
niemand zijn die hen vertroosten zal. Want het land zal woest gelaten, en
de steden zullen ternedergeworpen worden.
25 Daar zal niemand overig zijn, die het aardrijk bouwe, en die het
bezaaie.
26 De bomen zullen vruchten geven, en wie zal ze aflezen?
27 De druif zal rijp worden, en wie zal ze treden? want in alle plaatsen
zal grote eenzaamheid zijn.
28 Want een mens zal begerig zijn om een ander mens te zien of zijn stem
te horen.
29 Ja van een stad zullen er alleen tien overblijven, en twee van het veld,
die zich verstoken zullen hebben in de dichte bossen, en in de kloven der
steenrotsen.
30 Gelijk als in een olijfhof aan elke boom drie of vier olijven overig zijn,
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31 Of gelijk aan een wijngaard, die afgeplukt is, sommige druiven alleen
worden overgelaten, bij degenen, die de wijngaard naarstig doorzoeken.
32 Zo zullen er in die dagen drie of vier overgelaten worden, bij degenen,
die hun huizen met het zwaard doorzoeken.
33 En het land zal woest blijven, en zijn velden zullen verouderen, en zijn
wegen en al zijn paden zullen met doornen bewassen, omdat er geen
mensen door hetzelve zullen gaan.
34 De maagden zullen treuren, omdat zij geen bruidegoms hebben; de
vrouwen zullen treuren, omdat zij geen mannen hebben; haar dochters
zullen treuren, omdat zij geen hulp hebben.
35 Haar bruidegoms zullen in de krijg omkomen, en haar mannen zullen
door honger verdwijnen.
36 Maar gij dienstknechten des Heren hoort dit, en verstaat dit.
37 Ziet dit is het woord des Heren, neemt dat aan, en gelooft de goden
niet, waarvan de Here spreekt.
38 Ziet de ongevallen genaken, en zullen niet vertragen.
39 Gelijk een zwangere vrouw, die na de negen maanden haar zoon baart,
wanneer de tijd van haar baren nabij is, een uur, twee of drie tevoren, zo
gaan de kindsweeën door haar lichaam, en als het kind nu in de geboorte
is, zo vertoeven zij niet een ogenblik;
40 Zo zullen de ongevallen niet vertoeven op aarde te komen, en de
wereld zal zuchten, en de smarten zullen haar omvangen.
41 Hoort het woord, mijn volk, bereidt u ten strijd, en zijt in het ongeval
zo, als de vreemdelingen der aarde.
42 Die verkoopt zij als een die vliedt, en die koopt, als een die verliezen
zal.
43 Die koopmanschap doet, als een die geen nuttigheid daaruit zal
genieten, en die bouwt, als een die het niet zal bewonen.
44 Die zaait, als een die niet zal maaien, zo ook die een wijngaard snijdt,
als een die de druiven niet zal lezen.
45 Die zich ten huwelijk begeven, als die geen kinderen zullen krijgen,
die zich niet ten huwelijk begeven, als de weduwnaars.
46 Daarom die daar arbeiden, die arbeiden tevergeefs.

47 Want hun vruchten zullen de vreemden maaien, en zullen hun
goederen roven, en hun huizen verstoren, en zullen hun kinderen
gevangen nemen, want tot de gevangenis en tot hongersnood zullen zij
hen voortbrengen.
48 Want die hun handel met roof drijven, hoe zij hun steden en huizen,
en bezittingen, en personen meer versieren,
49 Hoe ik tegen hen meer zal ijveren om hunner zonden wil, spreekt de
Here.
50 Gelijk een vrome en zeer deugdzame vrouw ijvert tegen een
overspeelster,
51 Zo zal ook de gerechtigheid ijveren tegen de ongerechtigheid,
wanneer zij zich versiert, en zal haar in het aangezicht beschuldigen, als
die komt, welke verdedigt degenen, die onderzoek doet over alle zonde
op aarde.
52 Daarom wil hun niet gelijk worden, noch hun werken.
53 Want nog een weinig tijds is het, en de ongerechtigheid zal van de
aarde weggenomen worden en de gerechtigheid zal over u heersen.
54 De zondaar zegge niet, dat hij niet heeft gezondigd, want vurige kolen
zal hij op het hoofd desgenen branden, die zegt: Ik heb niet gezondigd
voor God de Here en voor zijn heerlijkheid.
55 Ziet de Here kent alle daden en raadslagen der mensen, en hun
gedachten, en hun harten.
56 Want hij heeft gezegd: De aarde worde, en zij is geworden, en de
hemel worde, en hij is geworden.
57 En door zijn woord zijn de sterren gefundeerd, en hij weet haar getal.
58 Hij is het die de afgrond doorgrondt, en zijn schatten; die de zee
afmeet, en haar begrip.
59 Die de zee besloten heeft in
het midden der wateren, en de
aarde gehangen heeft op de
wateren door zijn woord.
60 Die de hemel uitspant als een
gewelf; bij heeft die over de
wateren bevestigd.

17

18

No.912

Het Nieuwe Tijdperk

No.912

Het Nieuwe Tijdperk

61 Die in de woestijn waterfonteinen heeft gesteld, en op de spitsen der
bergen watermeren, om rivieren uit te geven van de hoge rotssteen, om
het aardrijk te bevochtigen.
62 Die de mens gemaakt heeft, en zijn hart gesteld heeft in het midden
des lichaams, en heeft hem de geest, het leven en het verstand gegeven.
63 En de adem des almachtigen Gods is het, die alle dingen gemaakt
heeft, en doorgrondt alle verborgen dingen in de diepten der aarde.
64 Die weet uw raadslagen, en wat gij in uw harten bedenkt, wanneer gij
zondigt, en uw zonden wilt bedekken.
65 Daarom dat God al uw werken ernstig heeft doorgrond, en zal u allen
te voorschijn brengen.
66 En gij zult schaamrood worden, als uw zonden voor de mensen zullen
voortkomen, en uw ongerechtigheden uw beschuldigers zullen zijn, in
die dag.
67 Wat zult gij doen, en hoe zult gij uw zonden verbergen voor God en
zijn engelen?
68 Ziet, God is de rechter, vreest hem; laat af van uw zonden, en vergeet
uw ongerechtigheden eeuwig te bedrijven, zo zal God u uitleiden, en van
alle ongeval bevrijden.
69 Want ziet, de hitte van een grote menigte wordt over u aangestoken,
en zij zullen sommigen uit u wegrukken en zullen hen doden om de
afgoden te zijn tot een spijs.
70 En die met hen eens zullen zijn, zullen hun zijn tot een spot, en tot
versmading, en tot vertreding.
71 Want van plaats tot plaats, en in de omliggende steden zal grote
opstand zijn tegen degenen, die God vrezen.
72 Zij zullen zijn als woedenden, en zullen niemand sparen, om te
beroven, en te verstoren die God nog vrezen.
73 Want zij zullen hen verstoren, en hun goederen roven, en zullen hen
uit hun huizen stoten.
74 Dan zal de beproeving mijner uitverkorenen openbaar worden, gelijk
goud dat door vuur beproefd wordt.
75 Hoort, mijn geliefden, spreekt de Here: ziet, de dagen der verdrukking
zijn nabij, en ik zal u daarvan verlossen.

76 En vreest niet, en zijt niet beangst, want God is uw leidsman.
77 En gij die mijn geboden en bevelen houdt, spreekt de Here, ziet toe
dat uw zonden niet het overwicht hebben, en dat uw misdaden zich over
u niet verheffen.
78 Wee degenen, die van hun zonden omvangen, en van hun misdaden
bedekt zijn; zij zijn gelijk een veld, dat omvangen wordt van een bos, en
welks paden met doornen zijn bedekt, daar geen mens doorgaat, en
afgesloten wordt, en gelaten om door het vuur verbrand te worden.
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De Nieuwe Aarde
Het christendom zit duidelijk met de komende nieuwe aarde in de maag,
aangezien het zich richt op een verblijf na dit leven van de gelovigen in
de hemel, wat dat dan ook moge zijn en hoe deze hemel er mogelijk uit
zal zien. Zie onze brochures 448, 615, 657. En lees vooral Psalm. 37
waarin 5x staat dat de rechtvaardigen het gezegende aardrijk zullen
beërven. 29 De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in
eeuwigheid daarop wonen.

Christenen verlangen of zien uit naar een hemelleven. Zij verlangen niet
naar de nieuwe aarde of naar 1 hectare grond om daar hun
familiethuishaven te vestigen.
Wat is nu één hectare grond
gezien vanuit de ruimte? Dat is
slechts een stipje. Maar wanneer
er miljoenen van deze stipjes op
de kaart worden gezet waarop de
mensen hun kleine paradijsjes
kunnen bouwen, zal de aarde
toch
wel
een
grote
gedaantewisseling ondergaan.
Wanneer er dan op een bepaald
moment eens bezoekers uit
andere werelden een kijkje komen nemen, zoals dat destijds ook het geval
was tijdens het leven van Abraham, zullen zij zich mogen verwonderen
over wat de mensen op aarde hebben klaargemaakt. In Genesis 18 lezen
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wij hoe drie mannen uit andere werelden tot Abraham kwamen om
Abraham toe te zeggen dat hij een lijfelijke zoon zou krijgen, waarna er
twee van hen naar Sodom en Gomorra gingen om daar te zien hoe daar
de moraal erbij stond. Deze twee hebben aan den lijve ondervonden dat
de toestand in Sodom en Gomorra afschrifkwekkend was, waarna deze
steden ogenbikkelijk werden verwoest. Wanneer wij als mensen de aarde
tot een paradijs maken en er komt controle vanuit de andere werelden der
goden, zullen zij zich daarin verheugen en hun ervaringen rapporteren
aan hun superieuren, aan de Scheppergod. Hij zal zich verheugen over
Zijn schepselen die wandelen en handelen naar Zijn inzettingen. Dat eist
wel een zeer grote mentaliteitsverandering van de mensen en overheden.
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daar die dagen zullen de bergen huppelen als rammen en de heuvels
zullen springen gelijk lammetjes die zich dik hebben gedronken. En de
gezichten van alle Boodschappers in de hemelen zullen van vreugde
glinsteren. 5. Want in die dagen zal de uitverkoren Eén opstaan, en zal
de aarde juichen en de rechtvaardigen zullen op haar wonen en
wandelen.
In Amos 9 staat iets soortgelijks:
11 Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, en
Ik zal haar reten vertuinen, en wat aan haar is afgebroken, weder
oprichten, en zal ze bouwen, als in de dagen van ouds; 12 Opdat zij
erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom, en al de heidenen, die naar
Mijn Naam genoemd worden, spreekt JHWH, Die dit doet. 13 Ziet, de
dagen komen, spreekt JHWH, dat de ploeger den maaier, en de
druiventreder den zaadzaaier genaken zal; en de bergen zullen van
zoeten wijn druipen, en al de heuvelen zullen smelten. 14 En Ik zal de
gevangenis van Mijn volk Israël wenden, en zij zullen de verwoeste steden
herbouwen en bewonen, en wijngaarden planten, en derzelver wijn
drinken; en zij zullen hoven maken, en derzelver vrucht eten. 15 En Ik zal
ze in hun land planten; en zij zullen niet meer worden uitgerukt uit hun
land, dat Ik hunlieden gegeven heb, zegt JHWH, uw God.

In het Boek Henoch hoofdstuk 51 staat het volgende:
In die dagen zal de aarde teruggeven wat in haar schoot is en het
dodenrijk zal teruggeven wat zij ontvangen heeft. 2. En Hij zal de
rechtvaardigen tussen hen uitkiezen, want de dag van hun redding is
nabijgekomen. 3. De uitverkoren Eén zal in die dagen op Mijn Troon
zitten en uit zijn mond komen alle geheimen van Wijsheid en Raad voort,
want Elohim heeft Haar aan hem gegeven en heeft hem verhoogd. 4. In
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De nieuwe komende samenleving is echt dat wat wij samen zullen
doen, coöperatief, samen-levend, samen-werkend, samen-delend.
Zelfvoorzienend op de grond die de Schepper ons ter beschikking
heeft gegeven, en wat we op die grond verbouwen en over hebben,
kunnen we delen of ruilen met anderen. Géén geld meer, geen
geldsystemen, geen banken, geen uitbuiting, geen woeker, geen
dwang, geen betutteling door overheden, geen heksenjachten meer,
geen oorlogen, geen geweld, maar rust en vrede, en vooral een
samenleving die gebouwd is op liefde, wederzijds respect.

In het boek “De Verborgen Schat van ’t wijze hart” schrijft J. Mathijs
Acket het volgende over de omvorming van ons mensen die nog in
het oude tijdperk leven en klaargemaakt worden voor het nieuwe
tijdperk:
“Gelijkdelijk gaan zij (de mensen) over van menschachtige dieren,
in dierachtige mensen, totdat de half-redelijke soort ontstaat, die wij
zijn, beschaafde ontwikkelde lieden, nog wordende wezens, waarin
het verstand langzaam bezig is, zich los te maken van de
hartstochten. Eerst was het een werktuig der begeerten, maar daarna
worden de begeerten een werktuig van de Rede. In die overganstijd
ontbreekt ons de harmonie. In een verre toekomst zullen de
menschen rede-wezens zijn, met al hun instincten nog, maar deze
zullen ooren en oogen gekregen hebben om te zien en te hooren,
doordat de Heilige Geest is nedergedaald, door hun hoofd in hun
hart. Bij al de oude instincten zal een nieuw instinct zijn gegroeid, de
Redelijkheid, als geworden erfenis der strijdende voorgeslachten, die
wij zijn. Dan zullen alle menschen Zonen Gods wezen, en de wereld
een Paradijs, niet zonder leed, maar het leed zal zijn angel verloren
hebben.”
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