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Inleiding 

Wát een mooi lied ! 
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Ja: Wij leven vrij ………. Ontworsteld aan de slavernij ….. 
welke slavernij?    Ons volk waant zich vrij, maar is intussen de 
galeislaaf van banken en overheden. 

Hier duldt de grond geen dwinglandij  …… behalve de 
dwangsommen en dwangbevelen in Naam des Konings ? De 
Belastingdienst plakte onlangs grote affiches waarop gedrukt 
stond: Ü mag aangifte doen”……… (maar als u het niet doet 
stuurt de belastingdienst wel deurwaarders op u af !) 

Waar vrijheid eeuwen stond ! Ja, ja, en waar wij dienen éénen 

God………  Welke god, de mammon ? In duizenden kerken en 
de talrijke geloofsrichtingen in ons vrijheidslandje verketteren 
vele geloofsgenoten elkaar of gooien met rotte eiren en tomaten 
naar andersdenkenden, nu ja dat hoort blijkbaar bij de vrijheid. 

Gezegend is ons lot ………… Hoera, hoera !!! 

Zo leven wij altijd vrij en blij 

Op Neerlands dier’bren grond 

Door trouw aan eigen wetten vrij……. 

Jazeker, aan wetten en regelgevingen ontbreekt het hier niet. De 
eer is aan minister Melanie Schultz dat zij achter de schermen 
drie jaar lang heeft gewerkt aan een nieuwe Omgevingswet, wat 
haar wapen is tegen de vele verstikkende regels in ons dier’bre 
vrije Nederland. Volgens haar is Nederland dichtgeregeld, zie 
krantenbericht in het Reformatorisch Dagblad 29 juni 2015. De 
kop van het krantenartikel luidde:  “Schultz wil het leven een 
beetje makkelijker maken”.  De 26 bestaande wetten gaan 
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verdwijnen en er komt slechts één norm waaraan alles wordt 
getoetst 

.  

Moeten wij vervolgens van Nederland een Fort maken en alle 
grenzen sluiten?  Volgens premier Rutte wordt onze vrijheid en 
manier van leven bedreigt door de aanslagen van IS. Wat is die 
manier van leven in ons land? En is die levenswijze zo goed en 
tot een toonbeeld voor de mensheid? Wat voor vrijheid heeft 
Rutte voor ogen? Dat wij abortus, euthanasie, gay-parades mogen 
houden en oorlog voeren in het buitenland?  
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Artikel De Telegraaf:   Fort Nederland kost veel geld en moed 
24 MRT 2016 Olof van Joolen  De Telegraaf  

Amsterdam - Nederland is bang. Na de aanslagen in Brussel denkt 
iedereen na over hoe voorkomen kan worden dat wij binnenkort 
slachtoffer worden. Er zijn oplossingen, maar die kosten serieus geld en 
vergen politieke moed. 

 

        
 

Premier Rutten : Onze manier van leven wordt bedreigd n.a.v. 

aanslagen in Brussel. 

  

Rutte: 'Dit is aanval op onze vrijheid en manier van leven'  
Minister-president Rutte heeft in een verklaring vanochtend de 
'afschuwelijke en laffe' aanslagen in Brussel scherp veroordeeld. 'Dit is 
moord met voorbedachten rade, een aanval op onze vrijheid, veiligheid 
en manier van leven.' 

https://irmaschiffers2014.wordpress.com/2016/03/22/aanslagen-

brussel-beelden-fake-blijf-wakker/ 
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Peter Meyer  over de vrije markt: 

Zie: Een vrij en integer banksysteem  

http://finalwakeupcall.info/blog/2016/03/23/vrijheid-voor-allen/ 
 

De boodschap van de Vrijemarkt: 

Vrede, welvaart, en vrijheid is het enige morele antwoord op 

terrorisme, vluchtelingen, armoede en corruptie. Vrije interactie 

tussen gelijk denkende volwassenen zullen leiden tot omstandigheden 

als:  

• Vrijwillige keuzes in plaats van dictaten; 

• Kosten en baten voor elke keuze liggen dichtbij elkaar voor elk 

individu dat de keuze maakt; 

• Grootst mogelijke diversiteit aan keuzes en levensstijl; 

• Welvaart voor iedere burger; verhoging van de 

levensstandaard van de armen meer dan de levensstandaard 

van de rijken; 

• Dat in de loop van de tijd de bestaande welvaartskloof 

elimineert tussen rijk en arm; 

• Dit alles zal letterlijk honderden miljoenen mensen uit de hele 

wereld verenigen evenzo de verschillende culturen en religies 

dat leidt tot vreedzaam coöperatief en productief vermogen. 

Hoe levendiger en vrijer de interactie is des te meer zal de mensheid 

zich openen voor spontane samenwerking en participatie. Uiteindelijk 

ondersteund dit de vrede tussen individuen van diverse pluimage. 

Vrijheid helpt meer en meer mensen te krijgen wat ze willen en nodig 

hebben om te leven. 
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Uiteindelijk initieert het de samenwerking van honderden miljoenen 

onbekenden om gezamenlijk op productieve wijze te werken, wat elk 

leven enorm zal verrijken. Stimulering van menselijke creativiteit en 

waardigheid, zoals nooit eerder is waargenomen onder gewone 

mensen in een vreedzaam streven naar beter. 

Ondernemers en particulieren zijn bevrijd voor ongedwongen 

interactie – zolang ze anderen niet kwetsen of beroven, de mens is 

waarschijnlijk niet altijd perfect, maar perfecte wezens bestaan niet. – 

Echter, de problemen ontstaan wanneer mensen niet vrij kunnen 

communiceren en die zijn veel erger als niet alle willekeurige wetten 

simpelweg worden verwijderd. 

Vrijheid is niets anders dan de afwezigheid van externe beknotting en 

onderdrukking, in elke vorm veroorzaken deze conflicten. Het is 

duidelijk dat minder restrictie en oppressie een samenleving creëert 

van rust en tevredenheid. In een werkelijk vrije samenleving, kan 

geen man, vrouw, overheid of groep geweld gebruiken – zelfs niet in 

de geringste mate – tegen zelfs het meest onbelangrijke individu, 

zolang die persoon niet eerst is begonnen. Als iemand in lage of hoge 

positie in de maatschappij er niet in slaagt zich te houden aan dit 

basis beginsel van non-agressie, moet hij of zij aansprakelijk worden 

gesteld voor gewelddadig optreden. 

Top-down overheidsinterventie in interactie tussen individuen schept 

hiërarchieën, verwrongen monopolies en kartels. Tenslotte dient dit 

alleen om de “elite” rijker te maken, terwijl het volk aan de onderkant 

verarmt. Erger nog, het creëert de behoefte aan nog meer ingrijpen 

om het systeem overeind te houden. 

Overheden zijn gedurende de loop der jaren steeds groter gegroeid, 

evenals hun honger naar regels en onderdrukking. Ze willen alles 

regelen. Ze willen alles belasten. Ze willen het voor iedereen 

moeilijker maken, waardoor ze hun eigen projecten kunnen 

financieren, en eigen zakken vullen, en dat leidt weer tot de 
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omvangrijke en ongebreidelde corruptie zoals inmiddels iedereen 

kent.  Tot zover Peter Meyer. 

 

Hierna een belangrijke video waarin Maarten Horst uitleg doet over 

Chemtrails. Wij zijn niet vrij, maar worden dagelijks besproeid 

vanuit de lucht met gifstoffen, en met welk doel? 

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

 

Gepubliceerd op 13 mrt. 2016 
Maarten heeft onderzoek gedaan naar weer manipulatie . 
via Schiphol is hij achter verschillende dingen gekomen . 
oa de originele benaming van Geo Engineering. 
Waarheidsvinding beschouwt als terrorisme ? 
luister naar het verhaal van Maarten die de AIVD aan de deur heeft 
gehad en zelf heeft opgebeld om zijn bevindingen te delen. 
dat telefoon gesprek is te beluisteren na het interview met Maarten . 
Hier onder diverse links ivm Solar Radiation Management : 
 
http://www.ed.ac.uk/geosciences/news/... 
http://dels.nas.edu/resources/static-... 
http://www.srmgi.org/files/2011/11/re... 
http://www.homepages.ed.ac.uk/shs/Cli... 
http://rsta.royalsocietypublishing.or... 
 
Maarten Horst websites : 
http://bbsradio.com/etfirstcontactradio 
https://www.facebook.com/maarten.horst 
https://www.youtube.com/user/Lumixal 
http://intergalacticradiostation.com/ 
https://twitter.com/lumixal 
Mail : maartenhorst@zeelandnet.nl 

 

Echte vrijheid waarin bestaat dat? 

In deze wereld is er momenteel zo goed als zeker nog geen echte vrijheid 
voor de mensen. Zo lang als er dwangmaatregelen, 1001 wetjes en regels 
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zijn, oorlogen woeden, vervolgingen zijn, religies elkaar de loef afsteken, 
be-last-ingen onder dwang moeten worden voldaan, ….  Is er geen sprake 
van echte vrijheid.  De meeste mensen zijn slachtoffer van de 
omstandigheden die ze niet zelf verkozen hebben. Het is waar dat er in 
een samenleving afspraken en regels nodig zijn om alles gesmeerd te 
laten verlopen.  Wanneer deze regels echter zo strak worden gehanteerd 
dat ze benauwend werken, wordt het tijd dat er verandering komt. Het 
zijn dikwijls niet de regels die fout zijn, maar de mensen die ze hanteren 
om er hun macht mee uit te voeren.  Heersers, overheden, ze laten dan 
ook in veel gevallen een spoor van verwoestingen achter om de burgers 
te intimideren en in bedwang te houden.  De mensheid probeert zich 
steeds van deze dictatuur te bevrijden, zoals wij dat gezien hebben in 
Roemenië, Yougoslavië, Egypte, Argentinië en andere landen.  
Vrede, vrijheid en gerechtigheid zijn alleen te verwezenlijken wanneer 
mensen en volken hun gelijkwaardigheid erkennen en uit hun hart gaan 
leven. Tirannie roept verzet op wat zich ten laatste niet meer laat 
onderdrukken. Het is de God van het Verbond met Israel die elke Israeliet 
oproept om Hem uit vrije wil te dienen en zich voor zijn naasten in te 
zetten met liefde. De Wet daartoe is simpel, van 10 woorden tot twee te 
reduceren: Gij zult niet doden (moorden) en gij zult niet stelen. Of, gij 
zult JHWH uw God liefhebben boven alles en uw naaste gelijk uzelf.  
Wanneer elke Israeliet dit volbrengt is hij tot een voorbeeld voor de 
mensheid, zodat ook zij in vrede en harmonie met de Schepper, met de 
schepping en met elkaar mogen leven.  
 

Het ‘vrije’ leven in Absurdistan 

De economsiche crisis lijkt weer te zijn opgelost. Het lijkt weer 
supergoed te gaan. Er zijn weliswaar veel slachtoffers gemaakt, maar dat 
hoort nu eenmaal tot de risico’s van het zakendoen. Er wordt weer 
gebouwd, gehandeld, er worden weer veel nieuwe auto’s verkocht, de 
huizenmarkt loopt weer behoorlijk, en de mensen zijn druk, druk en nog 
eens druk. Wordt er weleens nagedacht over de vele slachtoffers van de 
crisis die nu werkloos thuis rondlopen of zelfmoord hebben gepleegd? 
Alles draait om de economie. Daar moet alles voor wijken. Dat wij 
massaal aan een soort eco-dementie lijden gaat velen boven de pet.  Wij 
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doen maar wat we willen als het maar de economie ondersteunt. Grote 
stukken landbouwgronden wordten onttrokken om er industrieterreinen 
en nieuwe woonwijken te bouwen. Er worden steeds grotere veestallen 
gebouwd. Het kan schijnbaar niet op. Het lijkt dat wij allen met oog- en 
oorkleppen oplopen. Wij leven in een informatietijdperk, een 
communicatie waardoor alle kennis van de wereld voor een ieder zo voor 
handen is door slechts de computer aan te zetten en te surfen op het 
wereldwijde net. Wij zijn met enorm grote projecten bezig, zoals te 
CERN in Geneve, en riskeren dat de mensheid in één klap of gevaarlijk 
experiment van de aarde zal verdwijnen.  
 

 
 
Het Bijbelse Vrijheidsbegrip 

 
De EO heeft de volgens haar vijf mooiste bijbelteksten over vrijheid 
aangegeven, zie hierna: 
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De 5 mooiste Bijbelteksten over vrijheid 

05-05-2015 Na de indrukwekkende Dodenherdenking van gisteren, is het 
vandaag tijd om stil te staan bij onze vrijheid. In Nederland woedt geen oorlog 
en ook zijn wij als christenen vrij te geloven. In de Bijbel wordt vaak 
gesproken over vrijheid; BEAM zette de vijf mooie teksten op een rij. 

1. 'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen 
het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun 
vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om 
onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te 
roepen.' 
(Lucas 4:18-19; Jezus leest bovenstaande tekst voor aan zijn toehoorders) 

2. Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet 
van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot de Heer wendt, 
wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en 
waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. 
(2 Kor. 3: 15-17) 

3. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid 
niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de 
hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.' 
(Galaten 5: 13-14) 

4. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond 
snoert. Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te 
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misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in ere, heb uw 
broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. 
(1 Petrus 2: 15-17)  

5. En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn 
woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en 
de waarheid zal u bevrijden.’ Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham 
en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd 
zullen worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die 
zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, 
maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, 
zult u werkelijk vrij zijn. 

(Johannes 8: 31-36) 

Ons Commentaar met aanvulling: 

 
Het lijkt erop dat christenen alleen hun vrijheid halen uit het zogenoemde 
Nieuwe Testament. De Torah en het Oude Testament kent wel degelijk 
vrijheid, ondanks de Wet.  

Leviticus 25:8 Gij zult u ook tellen zeven jaarweken, zevenmaal zeven 
jaren; zodat de dagen der zeven jaarweken u negen en veertig jaren zullen zijn. 
9 Daarna zult gij in de zevende maand, op den tienden der maand, de bazuin 
des geklanks doen doorgaan; op den verzoendag zult gij de bazuin doen 
doorgaan in uw ganse land. 10 En gij zult dat vijftigste jaar heiligen, en 
vrijheid uitroepen in het land, voor al zijn inwoners; het zal u een jubeljaar 
zijn; en gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen, en zult wederkeren 
een ieder tot zijn geslacht. 11 Dit jubeljaar zal u het vijftigste jaar zijn; gij zult 
niet zaaien, noch inoogsten wat van zelf daarin zal gewassen zijn, noch ook de 
druiven der afzonderingen in hetzelve afsnijden. 

Jesaja 61:  1 De Geest van JHWH is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, 
om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden 
om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te 
roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; 2 Om uit te roepen het jaar 
van het welbehagen van JHWH, en den dag der wraak onzes Gods; om alle 
treurigen te troosten; 3 Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven 
worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor 
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een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, 
een planting van JHWH, opdat Hij verheerlijkt worde. 

Psalmen 40 (en 70:6) 18 Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE 

denkt aan mij; Gij zijt mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God! vertoef niet.  

Psalmen 144  1 Een psalm van David. 
Gezegend zij JHWH, mijn Rotssteen, Die 
mijn handen onderwijst ten strijde, mijn 
vingeren ten oorlog;  2 Mijn 
Goedertierenheid en mijn Burg, mijn Hoog 
Vertrek en mijn Bevrijder voor mij, mijn 
Schild, en op Wien ik mij betrouwe; Die 
mijn volk aan mij onderwerpt! 

Het Vrijheidsjaar  (Jubeljaar) 

 

http://www.scholieren.com/werkstuk/17295 

 

Sabbatsjaar (Leviticus 25: 3-7) 
Elke 7 dagen is er een sabbatsdag, zo is er ook elke 7 jaren een 
sabbatsjaar. In een sabbatsjaar mag het land niet bewerkt worden. Alleen 
de koeien mogen er grazen. Het is uiteraard vreemd dat die mensen hun 
grond dan niet mogen bewerken want dan zullen ze verhongeren. Maar 
God zou er voor zorgen dat elk 6de jaar de opbrengst zo hoog was, dat 
men er 2 jaar van kon leven. Alles wat opkwam uit zichzelf zoals wild 
groeiende druiven enz. was voor de armen en de vreemdelingen. De les 
van dit sabbatsjaar is dat het land van God is en niet van de mensen. de 
mensen waren hoogstens arbeiders die op het land mochten werken van 
God om zo te overleven. 
Een voordeel van het sabbatsjaar was, dat de grond niet uitgeput raakte, 
na 6 jaar kon de grond zich weer herstellen. 
Wat er ook in het sabbatsjaar gebeurde was dat de slaven vrijgelaten 
werden, zodat zij weer opnieuw konden beginnen. 
Maar nu de vraag waarom was het sabbatsjaar er nu eigenlijk? Het 
antwoord is simpel. Hiermee wilde God de Isreälieten laten zien dat het 
land niet van hun was, maar van God. En dat ze arbeiders van God waren. 
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Jubeljaar (Leviticus 25: 8-22) 

Na 7 sabbatsjaren komt het jubeljaar. Het jubeljaar is het 50ste jaar. Dit 
jaar wordt ingeluid op de grote verzoendag. De tiende dag van de zevende 
maand. Ook in dit jaar mag er niet gezaaid worden mag er niet gesnoeid 
worden en mag er geen oogst binnen worden gehaald. Zelfs de gewassen 
die uit zichzelf opkomen en de druiven die wild groeien, mag u voor uzelf 
niet verzamelen. God zal ervoor zorgen dat de mensen in het 48ste jaar 
een oogst van het land zal halen dat voor 3 jaren is. 
Tevens gebeurt er nog meer op het jubeljaar. Alles begint weer opnieuw. 
Alle fouten en lasten zijn van je af. Slaven kwamen vrij. En je bezit kreeg 
je terug. Oftewel een stuk land dat je 50 jaar geleden in je bezit had kon 
je toen weer terug krijgen ect. 
 
De betekenis van het jubeljaar zelf is vrij merkwaardig, er wordt niet 
gejubeld tijdens dit jaar. Jubel is eigenlijk het hebreeuwse woord voor 
jovel, dat ram betekent. (jovel wijst naar de ramshoorn waarop men blies) 
Het jubeljaar is niet een feest waarbij je herdenkt dat er een halve eeuw 
voorbij is. Zoals er bij ons in 100 jaar wordt gedacht (millennium) wordt 
daar gedacht in sabbatsjaren. Er wordt gedacht in jaarsabbatten, 
tijdperken van zeven jaar. Als er zeven sabbatsjaren voorbij zijn, dus 
negenenveertig jaar, dan komt het vijftigste jaar en begint alles opnieuw. 
Een voordeel van dit jaar was, dat het verschil tussen rijken en armen niet 
groot kon worden. Dit kwam doordat naarmate het jubeljaar de grond 
prijzen steeds lager werden, want de grond moest toch terug gegeven 
worden. 
 
Uit onze brochure 805 over Vrijheid:     

 
Het Reformatorisch dagblad  dd 15-11-2014 pagina 9: Menselijke 

drang naar vrijheid, een artikel van mijn vakgenoot professor dr. H.J. 
Selderhuis uit Apeldoorn. 
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Het artikel gaat over de 25e verjaardag van de val van de Berlijnse 
Muur. “De drang naar vrijheid won het van een systeem waarin mensen 
niet konden doen en zeggen wat ze zelf graag wilden. ……. 

Freiheitssehnsucht is een woord dat een verlangen, maar meer nog dat 
een drang aangeeft die eigen aan mensen is ……… meestal wordt 
gesteld dat vanuit Luthers denken acties tegen de overheid eigenlijk niet 
kunnen en dat je daarvoor het calvinisme nodig hebt. …….  

Eerlijk en kritisch is Hubert over de vraag of het kapitalisme wel een 
goed alternatief is als een mens echt vrij wil zijn en of dat de val van de 
Muur gebracht heeft wat mensen ervan verwachtten. Vrijheid is één van 
de meest centrale begrippen in het christendom……… 

The Dutch Republic bood hun (dopersen en anderen) vrijheid die elders 
in Europa zo niet te vinden was.  ….. Wie vrijheid zocht en tevens aan 
welvaart en welzijn een bijdrage kon leveren, was hier (in Nederland) 
van harte welkom……..Frankrijk en andere Europese grootmachten en 
elders in de wereld zorgden voor onvrijheid……. 

Evenwel speelde Nederland in de slavernij een leidende rol, ………  

Vrijheid is mooi, maar er is wijsheid nodig om er goed mee om te 
gaan”.  Aldus professor Selderhuis.  

Deze wijsheid bidden wij de calvinisten en het christendom toe, alwaar 
vrijheid als één van de meest centrale begrippen van het christendom er 
zou dienen te prevaleren. Evenwel hebben wij aan den lijve 
ondervonden dat er de dwangmatige slavernij nog een leidende rol 
speelt.  Deze tweeslachtigheid is geen reclame voor het christendom. 
Luther: Vrijheid is geschenk van God dat nooit ten koste gaat van de 
naaste! 

Uit het Reformatorische Dagblad.                                                               

Ja, u leest het goed dat het christelijke geloof tot echte vrijheid leidt, 

van mijn medestrijder dr. Jan Hoek uit Veenendaal. Hierna enkele 

citaten, zoveel mogelijk in hun verband aangehaald: 
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Christelijk geloof leidt tot echte vrijheid 
05-05-2012 13:32 Prof. J. Hoek 
 Staat het christelijk geloof de vrijheid van de mens in de weg? 
Vrijheid moet je vieren – daarom is het nuttig en nodig om jaarlijks 
op 5 mei stil te staan bij bevrijding, of je nu denkt aan de verdrijving 
van de bezetters in 1945 of dat je bevrijding in veel ruimere zin 

opvat, als verlossing van allerlei knechtende, beknottende machten 
en structuren. Alle krachten die vrijheid kunnen bevorderen, moeten 
worden gemobiliseerd. Al wat verslaaft, beknot en aan boeien legt, 
verdient het te worden bestreden. Daar is toch ieder weldenkend mens 
het over eens? Maar aan welke kant staat het christelijk geloof eigenlijk? 
 
Het valt niet te ontkennen dat religie soms op gespannen voet kan 
staan met ware menselijke vrijheid. Dat geldt ook voor bepaalde 
vormen van christendom. Bijvoorbeeld daar waar binnen kerken 
machtsmisbruik plaatsvindt. Mensen worden dan moedwillig 
misleid en onder de duim gehouden, zodat anderen met een vals 
beroep op God de dienst kunnen blijven uitmaken. Verwrongen 
geloofsopvattingen zijn de oorzaak van veel martelende 
onzekerheid, ongezonde afhankelijkheid en dodelijk vermoeiende 
krampachtigheid. Wie uit zo’n diensthuis wordt uitgeleid, kan 
verzuchten: „Eindelijk ben ik vrij en mag ik mezelf zijn.” Hebben de 
critici dan toch gelijk die stellen dat je pas aan een echt menselijk 
bestaan toekomt wanneer je jezelf van het geloof hebt bevrijd?  
 
We horen deze opvatting vandaag ook uit de mond van mensen diezelf 
helemaal niet in een keurslijf zijn grootgebracht of met machtsmisbruik 
zijn geconfronteerd. Ondanks een godsdienstige opvoeding in een 
liefdevol klimaat spreken ze van bevrijding. Ze ervaren het als bevrijdend 
wanneer ze in intellectuele kringen niet langer de waarheid van de Bijbel 
hoeven te verdedigen. Of ook wanneer ze zich niet langer van hun sociale 
omgeving behoeven te onderscheiden door een christelijke moraal die 
door hun collega’sen vrienden veelal als hopeloos ouderwets en 
achterhaald wordt beschouwd. Ze denken dat ze door afstand te nemen 
van het christelijk geloof eindelijk intellectuele eerlijkheid en 
rechtschapenheid in praktijk kunnen brengen. 

                                              Het leven in een vrij land                  No.948 

18 

 

 
De God Die bevrijdt 
De God van de Bijbel wordt 
getekend als de grote Bevrijder. 
In het 
Oude Testament is Hij het die 
Zijn volk uitleidt uit het 
slavenhuis 
Egypte. Vervolgens proclameert 
Hij bij de berg Horeb Zijn wet. 
De 
betekenis van de Tien Geboden is 

dat de bevrijde slaven bij hun 
Bevrijder zullen blijven en niet binnen de kortste keren tot nieuwe 
slavernij aan allerlei machten zullen vervallen. Het gaat in Gods 
Thora (Zijn richtingwijzend Woord) om ”Wegweisung der Freiheit” 
(Jan Milic Lochman). Zeker, de weg wordt op niet-vrijblijvende 
wijze gewezen. Maar wie deze weg gaat, blijft waarlijk vrij. 
 
 
Van Pieter Stuurman enkele citaten over vrijheid en macht 
Macht is het vermogen om het gedrag van andere mensen te bepalen. Te 
bepalen wat andere mensen doen dus. Macht is de controle over het 
doen en laten van andere mensen.  
 
Dat betekent dat die andere mensen dat zelf niet meer kunnen bepalen. 
Wanneer mensen niet zelf kunnen bepalen wat ze doen of laten, zijn ze 
onvrij. Macht van de één, staat dus gelijk aan de onvrijheid van de 
anderen. Hoe machtiger iemand is, hoe onvrijer degenen zijn over wie 
hij macht heeft.  
 
De meest machtige mensen op de wereld zijn degenen die het meeste 
invloed hebben. Het zijn de mensen die bepalend zijn voor de inrichting 
van onze wereld en logischerwijze zullen ze die wereld naar hun 
voordeel willen (laten) inrichten. Deze mensen zijn gebaat bij hun 
macht en dus gebaat bij onze onvrijheid.  
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Technologie  
Geen enkel middel wordt onbenut gelaten om de macht te bestendigen 
of verder uit te breiden. En daarmee komen we bij een 
machtsinstrument dat de laatste decennia een steeds belangrijkere rol is 
gaan spelen: technologie. 
Iedere beschikbare nieuwe technologie zal worden aangewend om de 
controle over de mensheid te vergroten. Met de rijkdom van de 
machtselite kan deze zich ook hierin eenvoudig inkopen. Het is de 
revolutie in de beschikbaarheid van digitale technologie die de elite nu 
wil gebruiken om de totale macht te vestigen over ieder individu. 
Omdat het kan.  
En macht van de één, betekent nu eenmaal de onvrijheid van de 
anderen.  
Met hun zeggenschap over regeringen hebben ze een totale, digitale 
surveillancestructuur laten opzetten. Volledig geautomatiseerd wordt er 
een uitgebreid persoons- en gedragsprofiel samengesteld van ieder 
individu. Ieder door hen gewenst en ongewenst gedrag wordt in kaart 
gebracht. Dit onder het mom van de (door de bevolking) zo gewenste 
veiligheid, zodat die bevolking daarmee instemt. Om het gevoel van 
onveiligheid aan te wakkeren, worden er desnoods werkelijke 
bedreigingen in het leven geroepen.  
 

Verdwijnen privacy en verdwijnen contant geld  
Vervolgens kan de macht van de elite over het monetaire systeem 
worden aangewend om ieder individu, bij ongewenst gedrag, uit te 
sluiten van toegang tot de levensbehoeften. Om daarmee het door de 
machtselite opgelegde gedrag af te dwingen. Wie niet gehoorzaamt, zal 
niet eten. Het is daarbij echter noodzakelijk dat er voor de bevolking 
geen ontsnappingsmogelijkheid meer bestaat, en gehoorzamen de enig 
overgebleven optie wordt.   
Van elementair belang voor het plan, is het daarom dat contant geld 
verdwijnt. Zolang mensen nog hun geld van de bank kunnen halen en er 
anoniem mee kunnen betalen, kun je mensen niet van specifieke zaken 
uitsluiten.   
Essentieel voor het voltooien van dit plan, is daarom het verdwijnen van 
contact geld, en het invoeren van volledig digitaal geld. Gecontroleerd 
door de banken, die weer gecontroleerd worden door de macht. Met het 
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implementeren van dit plan is al decennia geleden gestart, door ons 
gewend te maken aan pinnen en digitaal bankieren. Het nadert nu de 
eindfase.  
Het verdwijnen van privacy is op zich niet zo'n gevaar. Het verdwijnen 
van contant geld is op zich ook niet zo'n gevaar. Maar de combinatie, 
gecontroleerd door dezelfde machtselite, is levensgevaarlijk voor onze 
vrijheid. Het opent de weg voor totale individuele controle over al ons 
doen en laten. Over ons leven en ons bestaan. De macht van de 
machtselite, bestaat nou eenmaal uit onze onvrijheid.  
 
Achilleshiel  
Maar dit is tevens de achilleshiel van het plan. Wanneer wij het niet 
toestaan dat contant geld verdwijnt (omdat we het gevaar hiervan 
inzien) dan kan dit plan niet worden uitgevoerd. Dan kan de totalitaire 
technocratische wereldhegemonie niet worden ingevoerd. Dan valt het 
plan in duigen.  Dat is dus het werkelijk belang achter het behoud van 
de mogelijkheid om anoniem en contant te kunnen blijven betalen voor 
ons eten en andere levensbehoeften.  
 
Wij hebben de zeggenschap EN de verantwoordelijkheid  
Wij hebben hierover de werkelijke zeggenschap. Bij onze weigering te 
stoppen met contant geld, steken we een dikke stok voor het plan en 
daarmee voorkomen we het bijbehorende, volledige verlies van onze 
vrijheid, en de totale wereldmacht van enkelen. Het is daarom essentieel 
dat we er niet in meegaan. 
Natuurlijk zal het "nieuwe geld" worden aangeboden onder de 
argumenten veiligheid en gemak. De machtselite heeft het voor elkaar 
gekregen dat we het zodanig moeilijk en druk hebben gekregen, dat we 
daarvoor gevoelig zijn geworden. Maar laten we voor één keer niet 
kiezen voor de weg van de minste weerstand. Laten we voor één keer 
kiezen voor het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onszelf en 
onze kinderen. Laten we deze laatste en beslissende stap in het proces 
van steeds verder verdwijnende vrijheid, deze keer niet toestaan. 
Tot zover Pieter Stuurman 
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5 simpele vragen om het meest gevaarlijke geloof te ontmantelen 

Larken Rose heeft een nieuw project. Hij wil de discussie bij de 
docenten sociale wetenschappen en filosofie gaan aanzwengelen over 
het meest gevaarlijk geloof. Een geloof dat alleen in de vorige eeuw 
meer dan 262 miljoen doden veroorzaakte. 

In deze korte YouTube geeft Larken Rose aan met welke 5 vragen je 
het geloof in een heersende klasse kunt ontmantelen. 

 

Legaliteit is een constructie van de machthebbers. Zij legaliseren 
al hun wandaden 

De 5 vragen 

1) Is er een mogelijkheid hoe één of een aantal individuen een moreel 
recht wat ze zelf niet hebben, kunnen delegeren aan een ander? 
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Bijvoorbeeld is er een mogelijkheid hoe één of een aantal mensen die 
zelf niet het recht hebben om met dwang en dreiging van geweld geld af 
te nemen van mensen, dit recht kunnen geven aan een ander persoon? 

2) Hebben mensen uit de heersende klasse (zoals politici en 
rechtshandhavers) het morele recht om dingen te doen waarvan andere 
mensen dat morele recht niet hebben? En als dat het geval is, op welke 
manier en van wie hebben ze dat recht verkregen? 

3) Is er een proces (bijv. grondwetten, verkiezingen, wetgeving) hoe 
mensen een immorele daad kunnen veranderen in een morele daad 
(zonder de daad zelf te veranderen)? 

4) Wanneer wetgevers en 

wetshandhavers dwang gebruiken 
en geweld initiëren onder het mom 
van het handhaven van de wet en 
het gehoorzamen van de overheid, 

dragen ze op dat moment dezelfde 
verantwoordelijkheid voor hun 
daden als iemand anders die dat 

soort acties zou begaan? 

5) Wanneer er een conflict is tussen 
het morele geweten van een individu, 
en de bevelen van een politieke 
autoriteit, is het individu dan moreel 
verplicht om wat hij zelf als verkeerd 
ziet toch te doen om zodoende “de wet te gehoorzamen”? 

http://whollyscience.org/pateo-tv-on-322-2016/ 
Dr. Johan Oldenkamp over de valsevlag-aanslagen in Brussel 

—– 
En in onderstaande video zien we hoe zo een debat eruit zou kunnen 
zien. Hier wordt een aantal van deze vragen losgelaten op een politicus 
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en het is heerlijk om te zien hoe rationaliteit en logica wel degelijk 
gebruikt kan worden om een punt te maken. 

Leg deze 5 vragen vooral ook eens voor aan je vrienden, familie en 
vijanden die nog heilig geloven. Print ze uit op een stukje papier, geef 
het aan ze en wacht vervolgens op wat ze opschrijven. Na de tijd kun je 
er bijna zeker van zijn dat ze interesse hebben om eens een boek van 
Larken Rose of Jeremy Locke te lezen en die zijn vrij beschikbaar voor 
iedereen. 

 
 
 

Slotconclusie 
Vrijheid is een diep verlangen in elk mens, dat in alle culturen een 
voorname rol speelt. Wat wij zien is het tegenovergestelde, namelijk dat 
in nagenoeg alle culturen de vrijheden van mensen worden ingeperkt. 
Dit paradox laat zich alleen verklaren door de machtsbegeerte van 
heersers en overheden, die alleen hun macht kunnen uitoefenen 
wanneer zij hun burgers als onderdanen behandelen en hun vrijheden 
beknotten. Wie vrijheid wenst dient zelf verantwoordelijk te zijn voor 
alles wat hij wenst en doet.  Wanneer een mens geen eigen 
verantwoordelijkheid wil opnemen, maar dat liever aan machthebbers 
overlaat, komen daardoor nooit geheel vrij.  De regerende klasse 
beperkt de vrijheid van burgers op een wijze die niet zo erg in de gaten 
loopt. Zij praten het goed en laten af en toe een terreuraanslag 
plaatsvinden om de angst er goed in te houden bij de burgers. In wezen 
zijn het de burgers zelf die schuldig staan aan de overgave van hun 
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vrijheden aan de overheden. Wel is het zo dat elk mens 
verantwoordelijk blijft voor wat hij doet, dus is het gemakzucht en 
eigen schuld wanneer de burgers anderen uitkiezen om voor hen te 
zorgen. Burgers kunnen echter verantwoordelijkheid en zonden niet op 
een ander overdragen. De mens die zondigt die zal sterven, eigenschuld, 
zie Ezechiel 18.  Toch geloven burgers door te stemmen dat zij aan de 
gekozen overheden hun verantwoordelijkheid kunnen overdragen, en zij 
vervolgens die overheid volgzaam dienen te gehoorzamen.  De burgers 
scheppen daardoor hun eigen onvrijheid.  Echte vrijheid bestaat daarin 
dat een mens zijn eigen keuzen kan maken en niet naar een overheid 
hoeft te gaan met het verzoek om een vergunning om een boom te 
kappen of iets dergelijks.   
Het v ergunningstelsel ontneemt de burgers de vrijheid om zichzelf te 
kunnen ontplooiien. Wanneer men Rembrandt, Vermeer en andere 
kunstenaars  had voorgeschreven met welke kleuren en verfsoorten zij 
hun kunstwerken hadden moeten maken, zouden deze kunstwerken 
nooit wereldberoemd zijn geworden. Mensen dienen zelfbewust te 
worden zodat zij hun eigen verantwoordelijkheid opnemen om in 
vrijheid te kunnen leven en werken. 
  

 

 


