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Inleiding
Door onze ouden tijdens de Nadere Reformatie werd Nederland nog
gezien als het ‘Kanaän in het Westen’, ook wel het ‘Westers Jeruzalem’
genoemd, het land dat de God van Abraham, Izaäk en Jakob voor de
Nederlanders had uitgekozen. Dat land was geen allemans land. Er
wonen vanouds her zo goed als alleen blanke mensen, Hollanders en
Nederlanders genaamd. Nederland of Netherlands het land van de Neters.
Neter in het Egyptisch is ‘goden’. Nederland is ‘godenland’, dat gemaakt
is tot een afgodenland door kwade machten.
Nederland moest van de kwade illuminati-machten zonodig een soort
wedergeboorte ondergaan, een smeltkroes worden van rassen, soorten en
godsdiensten, een multiculti-samenleving. Tijdens de laatste gay-parade
in Amsterdam voer er een boot mee van alle religies die samen zijn
gesmolten. De elite wil één wereld, één soort liefde, één verbondenheid
aan land, volk en kosmos. Nederland is de multiculti-weg ingeslagen en
lijkt daarin ondanks enkele obstakels redelijk te slagen. Er is daardoor
een nieuw soort denken ontstaan, een nieuw soort samenwerken met
andere rassen en culturen, waarmee men wil aantonen dat de vernieuwde
aarde er straks zo ongeveer als Nederland zal uitzien. Nederland is in
hun ogen het geslaagde voorbeeld. Nederland loopt voorop in allerlei
zogenaamde ‘vernieuwingen’, denk aan de afschaffing van het
wetsartikel 248bis, de sodomie-wet, de nieuwe abortus provocatuswet en
euthanasiewet, het homohuwelijk, etc.

No.994

Het Nieuwe Nederland van vandaag

nog kanalen gegraven. Nederland is etherlands, een broed- en ligplaats
ooit van draken en oervogels. Zelfs de sabeltandtijgers leefden op de plek
waar nu in de Noordzee de Doggersbank ligt.

Nederland is door de Schepper voor ons gebouwd op schelpen, fossielen,
klei en zand. Er bevinden zich allerlei gesteenten en mineralen in onze
bodem, en zelfs aardolie en aardgas, zout en kolen. Nederland heeft geen
rotsbodem, wat uniek in deze wereld is. Tijdens aardbevingen kan onze
bodem vrij goed grote schokken opvangen. Nederland zal het nieuwe
wereldcentrum worden van de toekomst, de Berg Sions, waar het
overblijfsel van de 12 stammen Israëls vergaderd zijn en waar de Geest
van JHWH tot rust is gekomen, zie Zacharia 6:9. 2Sam.10:9, zie
brochure 460, 509.

Nederland is niet alleen een land waarin momenteel alle rassen en
volkeren zijn vertegenwoordigd. Ook allerlei dieren zijn er aanwezig.
Zelfs ‘draken’ hebben er een plekje veroverd. Nederland, we herhalen
het, is een land dat uit het water is getogen, een land achter dijken en wat
voor een groot deel onder de zeespiegel ligt.
Nederland is een kustland, met een groot deltagebied. Grote rivieren
stromen in de Noordzee als de Rijn en de Maas. Nederland is een land
dat als het ware door rivieren en wateren wordt opgeslokt, zie Jesaja 18
?. Vele meren, waterwegen, sloten, en of dat niet genoeg was, zijn er ook

Vanuit hersteld Nederland zal de Wet uitgaan tot de volkeren. Nederland
heeft ongeveer dezelfde kustlijn-vorm als het oude Kanaän, en deze vorm
lijkt op een ruggengraat. Nederland is echter geen allemansland. Er zal
een algehele reiniging plaatsvinden waarbij alle volksvreemde elementen
worden verwijderd.
Na de tweede wereldoorlog hebben wij als Nederlanders Nederland
opnieuw omgetoverd tot een wereldberoemd landje, waarin de grootste
zeehavens en luchthaven liggen. Op allerlei terreinen hebben wij grote
vooruitgang geboekt. Wij bezitten wereldberoemde universiteiten en
technische hogescholen. In weg- en waterbouw, en scheepsbouw, in
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baggerwerken, in landbouw en veeteelt, in architectuur, in sport, in
kunst, en in nog andere zaken is Nederland toonaangevend. Wij kennen
allen wel de spreuk: “God schiep de wereld, en de Nederlanders schiepen
Nederland”.
Nederland is na de tweede wereldoorlog niet alleen omhoog geklommen,
maar ook diep weggezakt. Letterlijk in Groningen vanwege de aardgasexploitatie, maar ook vanwege normen en waarden, de moraal. Door de
kolk van de welvaart zijn wij met z’n allen bijna reddeloos weggezakt in
het moeras van de weelde. Het moeten altijd zeer sterke benen zijn die
de weelde kunnen verdragen.
Nederland -en met name Amsterdam- is toonaangevend wat betreft de
seksualiteit, onzedelijkheid. Nederland behoort tot de eersten ter wereld
die het homohuwelijk invoerden, en ook euthanasie en abortus
provocatus. Ondanks alle verval wordt er nog best veel gepresteerd, hoe
is het mogelijk. Neem het drugsgebruik, de verschillende verslavingen
die de Nederlanders bezig houden, drankfeesten, carnaval, eten, spelen,
drinken en vrolijk zijn. De nieuwe rage is het mobieltje, de iPad en
dergelijke. Half Nederland is eraan verslaafd, zelfs wanneer men
ontspanning zoekt in de natuur loopt men te staren op het tablet, tik tik
tik, en gauw even kijken naar de bomen en andere mensen, en dan weer
doorgaan met online-te zijn. Nederlanders kennen de waarde en pracht
van de natuur niet meer. Zij gooien alles van zich af. Lege blikjes en
flesjes, papier en allerlei plastic wordt van zich afgegooid aan de kant van
de weg. Waar er een grote happening is geweest kunnen de volgende dag
de gemeentewerkers aan de slag om de enorme puinhoop en vuilnis op te
ruimen.
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tegen Spanje was een vrijheidsstrijd, welke door F. Schiller (1759-1805)
de stralendste eeuw van de wereld werd genoemd. Een klein land toonde
zich hierin heel groot, waarbij het vooral ging om de volkssoevereiniteit.
In Nederland werd met harde hand door Spanje tegen de patriotten
opgetreden vanaf 1523, en vanaf 1530 zelfs met bloedplakkaten en
bloedvergieting. Dat zijn dan ook wel zeer strenge regels tegen ketters.
De kerk diende de ketters te vervolgen tot op de brandstapel. In 1566
kwam echter de Nederlandse bevolking in opstand. Een beeldenstorm
volgde, waarop Alva uit Spanje werd gestuurd om de Nederlanders af te
straffen. De Nederlandse Universiteit te Leiden kreeg de naam
Praesidium Libertatis, dat is zoveel als: Bolwerk van vrijheid. Den Briel
werd bevrijd, Leiden ontzet, en bij Alkmaar begon de victorie in 1573.
Willem van Oranje beoogde dat ‘de tirannieke verdrukkers verjaagd
zijnde, de Nederlanden in hun vrijheid hersteld zijnde, zónder enig
geweld onder de koning geregeerd zouden worden met een gerust
geweten’. Men verkoos liever een “eerlijcken doot voor de vrijheit en
het welvaren des Vaderlants”, dan de voetzolen te worden van
vreemdelingen. In 1579 kwam de Unie van Utrecht tot stand, een
document dat als voorbeeld diende voor de grondwet van Amerika.
Hoe buitenlanders ons in grote lijnen zien en brandmerken is te zien
op onderstaande afbeeldingen (dit stond als nieuws op Internet):

Nederlanders kennen de historie bijna niet meer.
In 1588 ontstond de Nederlandse Republiek de Verenigde Nederlanden.
Nederland was een land van tolerantie, vrijheid en van verzet tegen
autocratische heerschappij. De Nederlandse Republiek is geboren uit de
opstand tegen Spanje als daad van heldhaftige vastberadenheid. De strijd
5

Meer fietsen dan auto’s
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Nederland een paradijs voor homoseksuelen
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Dat wij de beste supporters ter wereld zijn

Allemaal kaaskoppen. Iedereen blowt hier en is aan de drugs

Dat Nederland net zo klein is als Madurodam

Dat er op elke hoek van de straat hard-drugs te koop zijn
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Dat heel Nederland vol is met prostituees
8

No.994

Het Nieuwe Nederland van vandaag

No.994

Het Nieuwe Nederland van vandaag

Dat er in ons land alleen tulpen bloeien
Dat we een luidruchtig volk zijn zelfs in het openbare vervoer
Regelgeving
Nederland is een land met extreem veel regelgeving die door nog
ambtenaren wordt nageleefd, zie o.a. als voorbeeld:
Nieuws De Telegraaf 09-08-2016 Vandaag, 10:32 Richard van de
Crommert
'Gemeente niet goed bij z'n hoofd!' Ondernemers op de Haarlemmerdijk en
de Haarlemmerstraat in Amsterdam liggen overhoop met de gemeente. De stad
lijkt de oorlog te hebben verklaard aan de zonneschermen van de winkels, maar
de winkeliers zijn niet van plan om ze weg te halen

Dat wij lomp en onbeleefd zijn. Dat er heel veel molens zijn

Regeldrift drijft ondernemers tot wanhoop: Markiezenoproer
Haarlemmerdijk

Dat het hier altijd regent en we de zon slechts af en toe zien

Amsterdam - Op de Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat is oproer ontstaan
tussen ondernemers en stadsdeel Centrum. Onderdeel van integrale controle
De regeldrift van de gemeente Amsterdam drijft ondernemers tot wanhoop. Elk
jaar eist het stadhuis weer wat anders. Nu lijkt stadsdeel Centrum de aanval te
hebben ingezet op de zonneschermen in de straat, en dat zijn er nogal wat.
Ondernemers, die de afgelopen vijfentwintig jaar de Haarlemmerstraat en
Haarlemmerdijk tot een waar succes hebben gemaakt, krijgen nu de rekening
gepresenteerd. De zonweringen moeten weg. De in twee panden gevestigde
kinderspulletjeswinkel Teuntje had er vorig jaar al gedoe over met de
gemeente. Bij het ene pand moest de markies weg; bij de andere mocht de
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markies blijven. Reden van het verschil: het ene pand is een monument en de
andere niet. Bij boekhandel de Dolfijn mag de markies blijven. En bij
Keurslager Pouw aan de overkant moet het zonnescherm weer weg.
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wel, lezer: nergens kunnen wij straks nog zonder angst en onbezorgd
vertoeven.

Gevelbankje mocht vorig jaar niet Vorig jaar was de zaak ook al het mikpunt
van de handhavers. Zo mocht in 2015 het gevelbankje niet. Daarnaast moest
het aantal stoelen en tafels teruggebracht worden. Bij een zogeheten
mengformule, mag 20 procent van de oppervlakte worden gebruikt voor het
neerzetten van tafels en stoeltjes. „Bij onze winkel van 100 vierkante meter is
dat dus 20 vierkante meter”, zegt Groenewegen. „Maar de gemeente maakt
daar een eigen variant op. De ruimte achter de balie, de kasten, de keuken en de
toiletten mogen niet bij de winkelruimte worden opgeteld. Dus we mogen
voortaan nog maar op twaalf vierkante meter serveren.”
De ondernemer is bang voor volgend jaar. „Wat wordt er in 2017 voor nieuws
verzonnen? Zeg mij het maar. Ik hou mijn hart vast.”

DIEP GEZONKEN NEDERLAND . . . Geplaatst op 5 augustus 2016
door E.J. Bron
Vroeger, in de jaren vijftig, toen mensen op zondagochtend nog ter kerke
gingen, bidden voor het eten heel gewoon, zag je bij veel mensen in hun
woonvertrek ter versiering een bruinrode worteldoek met een labyrintachtig patroon van veren en pauwenstaarten boven den schoorsteen
gedrapeerd. Dat was toen ineens een modeverschijnsel. Ter decoratie
stonden er kleine koperen voorwerpjes op den schoorsteenmantel op
artistieke wijze gerangschikt. Nutteloze dingen. Net als het
schemeruurtje. Doch men deed van alles om de herinnering aan dien
gruwelijke oorlogsjaren uit te wissen. En veel vertier was er toen niet. In
de avonduren zat men om den eettafel geschaard. De burger geloofde nog
in den Goddelijke harmonie der dingen. En wij waren een arbeidzaam
volk. Maar toen kwam de televisie. De auto en de caravan. Toen ging de
altoos ondernemende Nederlander de grenzen overschrijden. Bij de bank
werd geld gewisseld voor de landen waar men met de auto doorheen trok.
Ja, zo ging dat toen. Maar, scherpe lezer van E.J. Bron, die tijd is
voorgoed voorbij. We zijn niet ver meer verwijderd van den dag dat wij
gewapend met pistool of spuitbus ons buitengaats begeven, want onze
regeringsleiders hebben ervoor gezorgd dat geen plek meer veilig is. Let
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Portret van Multicultureel Bureaupersoneel
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Nederland is diep gezonken, vooral nu, in deze mooie zomerdagen
waarin een lichte zomerbries zacht streelt ons gelaat, gewas en geboomte
rijk van zomergroen, worden wij geconfronteerd dagelijks met
onheilspellende berichten over onthoofdingen, berovingen en zelfs
verkrachting van onze bejaarde medeburgeressen. Wat hebben ze ons in
hemelsnaam aangedaan? Waar hebben wij dat in hemelsnaam aan
verdiend? Lezer, het is een ergerlijke, misdadige tragedie. Dit is
crimineel. Degenen die ons daarmee hebben opgezadeld, verdienen den
hoogste straf.
Straks moeten wij ons voortspoeden onder het flakkerend licht van
vlammen der brandende gebouwen, smeulende autowrakken, omver
geworpen voertuigen, achtergelaten scootmobielen en gesneuvelde
burgers. Op den straatstenen ligt met bloed bevlekt tafellinnen. Overal
klinken doffe knallen. Veel, overal, glasscherven van etalageruiten. De
woedende strijd der Mohammedanen is losgebarsten. Wij zijn bekneld
tussen kokend van drift strijdende moslims met huichel-smoelen.
Verhitte gezichten der manmoedig strijdende burgerwacht. Bloedige
gevechten op leven en dood tussen mensen die schijnbaar vredig naast
elkander hebben geleefd. Moslims en christenen en Joden. Niets is wat
het lijkt.
Uitzinnig van minachting en haat werpen lieden in djellaba zich op
vrouwen en meisjes die daarvoor nog die bloeddorstige maniakken met
liedjes verwelkomden. Eindelijk toch zegeviert Mohammed.
Strijdgewoel. Allah Akbar geschreeuw. Geen schalkse vrouwenlach noch
kindergejoel zal ooit weerklinken. In de straten der steden en dorpen, ja,
zelfs in den kleine boerengehuchten, krioelt het van uitzinnige negroïde
lieden. Krijsend tierende Afrikanen. Allemaal Sylvana Simonsen. Neen,
lezer, daar heb ik geen zin meer in.
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Nederlandse vakantiegangers op weg naar Schiphol (2016)
Onze regeringsleiders spreken vanuit een ver land geschokte woorden.
Dat tuig is bijtijds vertrokken. De vliegmachine stond alreeds klaar voor
hun vertrek. Over ons koningshuis doe ik er het zwijgen toe. Die bezitten
een gepantserde Audi. En een villa in Argentinië. Ik wens u allen nog een
gezegende dag. Door: “Driek” (voor www.ejbron.wordpress.com) E.J.
Bro www.ejbron.wordpress.com
Canal Parade; de homo’s (en de lesbo’s, biseksuelen en
transgenders) staan hooguit nog aan wal 04-08-2016, 14:39 Tags:
Amsterdam, canal parade, ditzo, gay pride
Bij (in alfabetische volgorde) Adidas, Albers de Vries Communicatie,
Ambulance Dienst Amsterdam, Arcadis, AT5, Toerisme Bureau Baskenland,
Belastingdienst, BNN-VARA, Booking.com, Carbon Events, Cordaan, De
Nederlandsche Bank, de Europese Commissie, FIAT, FIP Cruise, FunX, de
Gemeente Amsterdam, GGD Amsterdam, Google, het GVB, de ING Bank,
Jack’s Casino, Kamaliya Zahoor, KPN, de Nederlandse Roeibond, Laser
Aestatic, de Loetje Groep, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van
Veiligheid en Justitie, NUON, OLVG, OUTtv Media BV, PostNL,
HVO/Queriodo, PvdA, PwC, Politie, Rabobank, Radio Decibel, Randstad,
Philips, GroenLinks, Royal Flora Holland, SiamRainbow, St. Ocean, Stedelijk
Museum Amsterdam, Triple Media, VBAT, VVD, Vodafone, Waternet, WE
Europe b.v., en last but not least Wieden en Kennedy Amsterdam, kijken de
directies al maandenlang uit naar aanstaande zaterdag. Gay Pride!
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Omdat Amsterdam hoofdstad is van Europride, ‘en alle ogen gericht
zullen zijn op Amsterdam’ zijn die regels geschrapt. De parade moet
namelijk grootser en mooier worden dan ooit. Leuk met het hele
gezinnetje blote leernichten kijken. Gemeente Amsterdam zoekt
‘figuranten’

Nederland is Nederland niet meer
Nederland is niet meer zoals het eeuwenlang was. De Nederlanders zijn
de Nederlanders niet meer van een eeuw geleden. Dat kan ook niet, maar
het is wel de vraag in welke zin wij veranderd zijn. De rollen zijn in veel
gevallen 180 graden omgekeerd. Stond in de 17-19e eeuw nog de
doodstraf op Sodomie, en werden er in Amsterdam Sodomieten
terechtgesteld, dat is totaal omgekeerd. Momenteel is Amsterdam de
homo-hoofdstad en wie er iets van zegt loopt gevaar berecht te worden.
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De heksenjacht uit de Middeleeuwen is ten einde, althans dat lijkt zo. In
gewijzigde vorm –en dat is soms nog subtieler en gevaarlijker- voeren
sommige ambtenaren een ‘heksenjacht’ uit op burgers voor zogenaamde
illegale bouwsels, die in wezen niets op het lijf hebben. Niet alleen zijn
de rollen 180 graden omgekeerd ten gunste van de Sodomieten, maar ook
op andere gebieden vertonen nu de bladeren van de boom hun
achterzijde. Zo kan het voorkomen dat artsen en farma de mensen juist
ziek maken in plaats van gezond. Rechters en advocaten maken soms het
rechte krom en het kromme recht. Universiteiten en scholen indoctrineren
de studenten en leerlingen met leugenachtige kennis. Overheden
ontnemen burgers steeds meer hun vrijheden, zogenaamd om het
terrorisme te bestrijden. Terrorisme is een ongeziene vijand waarop men
een heksenjacht opent ten koste van de burgers. Godsdiensten maken
spiritualiteit stuk en laten mensen in een waanwereld ronddolen.
Overheden stimuleren de komst van allochtonen en zogenaamde
vluchtelingen waardoor de rassenvermenging en onrust en onzuiverheid
in het land sterk toeneemt.
16
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Waar moet het en waar gaat het naar toe in ons land en in de wereld
wanneer deze trend zich voortzet? Onze voorvaderen zagen in rampen
die ons land en volk troffen nog de waarschuwende hand Gods. Vandaag
de dag is God zo goed als geheel verbannen uit ons land, laat staan dat
men rampen nog als waarschuwingen ziet. Men beschouwt rampen als
toevalligheden en menselijke fouten. De grote weelde en vooruitgang op
technologisch gebied heeft ons blijkbaar geen goed gedaan in moreel en
geestelijk opzicht. Wij zullen enkele afbeeldingen tonen van rampen die
de laatste jaren ons land hebben getroffen. Wanneer onze voorvaderen
uit de 16e tot 19e eeuw konden zien hoe het momenteel in ons land gesteld
is, zouden ze zich krom schrikken! Hoe hebben veel oprechte mannen en
vrouwen in de Nadere Reformatie en daarna ons land gewaarschuwd,
denk aan Th. Van der Groe, aan Jacobus Koelman, Justus Vermeer, Anna
Maria Schurman, Abraham Kuiper, etc. Het lijkt erop dat er slechts nog
een heel klein overblijfsel in ons land is waarmee de Scheppergod na
gerichten zal verdergaan, zoals ook in de profeet Jesaja aangekondigd is.
Nederland zal écht nieuw worden, gezuiverd van kwade onzuivere
elementen, gelouterd als door vuur. Dan zal blijken dat er nog een weinig
goud onder ons volk aanwezig is en er nog koren onder het kaf verborgen
zit.
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Natuur is veel meer dan een stukje heide, bossen en waterpoelen, blauwe
luchten en mooie zonsondergangen. De natuur heeft een zichtbare én een
onzichtbare zijde. Tot de natuur behoren wetten en processen. Wij zijn
als mensen verantwoordelijk voor wat in de natuur plaatsvindt. Ons doen
en laten, denken en doen, onze gevoelens en gedachten zijn allen van
invloed op de natuurprocessen. Er is dus een boven-natuur.

mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de nietlevende en de levende natuur. De natuur wordt onder meer bestudeerd door de
natuurwetenschappen. Hoewel de mens zelf tot de natuur behoort, wordt de
menselijke invloed, het kunstmatige, vaak tot de cultuur en niet tot de natuur
gerekend. De natuur wordt ook wel onderscheiden van het bovennatuurlijke.
Wildernis is een specifieke vorm van natuur, de ongerepte natuur. De natuur
omvat onder meer atomen, planten, dieren, meteorologische en geologische
processen, straling, het buitenaardse, de materie en energie waar dit alles uit
bestaat en de relaties hiertussen. Natuur (Latijn natura, van Nasci, "ontstaan,
geboren worden") wordt tegenwoordig vaak gezien als dat wat niet is gemaakt
door de mens

Wie geen inzicht heeft in de werking van
de natuurwetten ziet slechts symptomen,
verschijnselen en geeft daarvan een
oordeel.
Het gaat echter niet om
symptomen, maar om de kern, de bron,
het wezen der dingen. Het gaat allereerst
om de bovennatuur, de metafysica. Dat is
voor ons verstand moeilijk te bevatten,
aangezien het een onzienlijke wereld
betreft. Vandaar dat gemakshalve veel wetenschappers de bovennatuur
ontkennen. Dat er onzienlijke dingen zijn is duidelijk, denk aan gassen,
elektra, straling, magnetisme,bloemengeur, etc. Het is zo gelegen dat de
zichtbare natuur door de onzichtbare wordt voortgebracht en in stand
wordt gehouden ondanks ons falen. De oude Griekse wijsgeren wisten
dit nog. De natuur zelf biedt ons vanuit de bovennatuur ontzettend veel
mogelijkheden. Vroeger was deze kennis er reeds, maar deze is verloren
gegaan. Het zijn wel de uitvinders van de 19e en 20e eeuw die ons elektra,
atoomenergie, computers, etc. hebben gegeven. Wij zijn kennelijk met
deze gegeven zaken zover gevorderd dat wij de mensheid kunnen
uitroeien, vandaar dat wij het hoogtepunt in ‘smensen kunnen bereikt
hebben. Toch heeft de bovennatuur nog veel meer en veel beters voor ons
in petto. Wij kunnen immers met al onze technische kennis geen Grote
Piramide bouwen in een gebied waar geen grote stenen aanwezig zijn.
Het probleem van de zwaartekracht is nog steeds niet opgelost. In CERN
ontdekt men wel nieuwe dingen, maar een Grote Piramide bouwen met
gigantische grote stenen van wel 30 ton en meer, die op millimeters nauw
keurig op elkaar sluiten, daartoe zijn wij niet in staat.
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Achter de natuurlijke processen zijn hogere intelligente wezens bezig de
aardse processen te stimuleren zodat gebeurtenissen op de juiste tijd op
18

Wat is natuur?

Wikipedia: De natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de
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aarde plaats zullen vinden. De natuur houdt immers geen stilstand of rust.
Vooral in onze eeuw lijkt de natuurontwikkeling met sprongen vooruit te
gaan. Heraclitus riep het al uit: ‘Ik zie niets als worden!”

JHWH gaf aan Israël na de doortocht door de Rode zee- zou Hij geen van
de ziekten der Egyptenaren opleggen. JHWH zendt Zijn engelen om ons
te bewaren, indien wij Hem en Zijn wetten gehoorzamen.

Alles wat wij doen heeft gevolgen. Alles wat wij zien in de natuur is de
vrucht van een onzichtbare kracht die
uit zichzelf ook het tegenovergestelde
voortbrengt van datgene wat wij voor
ogen zien, nl dat warmte afgewisseld
wordt door koude, licht wordt
duisternis, en duisternis wordt weer
licht, zodoende ontstaat polariteit.
Polariteit is noodzakelijk voor het
scheppen van een nieuwe hogere
eenheid. Achter de veelheid schuilt de
eenheid, dat is dé grote Eénheid zelf, JHWH uit wie de veelheid is
ontstaan en tot wie de veelheid weer terugkeert. Die terugkeer is wording,
de weg naar een hoger plan, en dat is slechts mogelijk d.m.v. polariteit,
door tegenstellingen, door de positieve en negatieve eigenschappen van
dingen. Het vuur verwarmt én verteert. Haat drijft uit elkaar, liefde
verbindt. Doordat de meeste mensen de natuurorde niet kennen, vinden
zij de Scheppergod wreed wanneer er rampen plaatsvinden en oorlogen
woeden. Zij begrijpen niet dat lijden behoort tot het ontwikkelingsproces
en de groei van ons mensen naar hoger bewustzijn. De wet van oorzaak
en gevolg toont dat zonder lijden geen vooruitgang tot stand komt, en dat
ons bewustzijn zonder lijden niet wordt verruimd. Druk op de melk zorgt
ervoor dat er boter ontstaat. Veel lijden is door eigen schuld vanwege
onkunde De bovennatuur lijdt met ons mee, ook al is veel lijden onze
eigen schuld. Door lijden gaan we mogelijk nadenken over onze fouten.
De kerk predikt vergeving door het geloof dat een ander voor onze fouten
en zonden heeft betaald, zodat wij zelf niets hoeven te doen. Dat kweekt
lijdelijkheid. Wij moeten zelf na leren denken over ons leven, over onze
fouten. Daartoe kan men beter de eenzaamheid opzoeken dan op een druk
kruispunt te gaan picknicken. Wij moeten tot onszelf komen, de fouten
onder ogen zien, ze bekennen en oprecht belijden aan JHWH, waarop Hij
vergeeft. JHWH straft ons niet. Wij straffen onszelf door tegennatuurlijk
te leven. Wanneer wij de natuurwetten volgen –dat was de eerste wet die
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Waartoe dienen de grote rampen, als de vuurwerkramp te Enschede, de
MH17, de cafébrand te Volendam, de
watersnood 1953, Tenerife Vliegtuigramp
van Tenerife, de Bijlmerramp vliegtuig ElAl, de treinramp bij Harmelen,
vliegtuigramp in Tripoli, Herculesramp in
1996, aanslag 2009 op Koninginnedag in
Apeldoorn, Dakotaramp 1996, etc, etc.?
De ergste ramp uit de geschiedenis van de
luchtvaart vond plaats op 27 maart 1977,
toen twee vliegtuigen van het type Boeing 747 op elkaar botsten. Maar
liefst 583 mensen kwamen om het leven, en maar 61 inzittenden
overleefden de ramp. Door hevige mist en slechte markeringen konden
de piloten elkaar op de startbaan niet zien. In een van de vliegtuigen, die
op weg ging naar Schiphol, zaten bijna alleen maar Nederlandse
vakantiegangers.

Wij zijn de weg kwijt, het juiste spoor bijster
Hans en Grietje zijn in het sprookje de weg kwijt. Ze hadden wel steentjes
op de weg gestrooid om de weg terug naar huis te kunnen vinden. Maar
nee, het lukte niet. Het gaat de mensheid om de WEG, de levensweg
terug naar huis. De eerste christenen begrepen het goed toen zij zich
noemden: “Mensen van de Weg”. Het gaat om de weg van liefde, van
waarheid, van oprechtheid, wat een Poort is die naar het ware leven leidt.
Wat wij momenteel zien in de samenleving is haat, leugen en bedrog,
valsheid, onoprechtheid, corruptie, chantage, wat allemaal leidt naar de
dood. De Schepper gaf ons leven, maar wij kiezen voor de dood. Wij
ontwikkelen ons bewustzijn foutief. Via de juiste kennis van JHWH en
de natuurwetten, van wat op waarheid berust, via onderzoek en lezen
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komen wij erachter wat het doel van ons bestaan
is, om in liefde te leven met elkaar zodat wij het
wereldleed opheffen. Indien wij een betere mens
willen, dan zal daar aan gewerkt moeten worden
op de juiste wijze, want niets krijgen wij voor
niets. Wij zullen het moeten verdienen. Wat wij
zaaien zullen wij oogsten. In de kracht der
waarheid zullen wij het kwade en onze angsten
overwinnen. Dan alleen zullen wij opbloeien om de nieuwe aarde te
verkrijgen en daarop de hemel op aarde te verwerkelijken.
Samenvatting De schepping is dynamisch en niet statisch. Alles toont
wording, voortgang en ontwikkeling. Dat kan alleen doordat een
bovennatuurlijke kracht van de Almacht alles in werking zet en houdt.
Die beweging van het geschapene verloopt ronddraaiend, roterend, zoals
de planeten ronddraaien. Wij noemen het gebied waar wij de krachten
van de Almacht in werking zien de ‘natuur’. Daarin zijn tegenstellingen,
polariteiten. Uit de Almacht is een veelheid voortgekomen, en keert naar
de Eénheid Zelve terug, in een veredelde hogere vorm. Het pad van deze
terugkeer verloopt golvend, netals radiogolven, op en neergaand, maar
wel vooruitgaand. Heraclitus zag het reeds dat er perioden of tijdvakken
zijn die op en neergaan als natuurwet. Opkomen, blinken en weer
verzinken. De godheid, zo zei hij, ‘weet dat al het wederstreven tenslotte
elkaar in harmonie vindt, want het eeuwige vuur bouwt én vernietigt
onophoudelijk’. De natuur heeft een verborgen zijde en wie dit niet
verstaat zal van een harde God spreken die lijden toestaat. Juist de
Schepper heeft gekozen voor polariteit om via lijden te vervolmaken.
Lijden is de grondslag van al ons aardse bestaan, ook al zoeken wij ons
er aan te ontworstelen. Zonder lijden is er geen vooruitgang en zullen wij
ons bewustzijn niet verruimen tot een hoger bewustzijn, ook wel
Christosbewustzijn genoemd. Het is de bedoeling van de natuurwetten
dat het leven zich ontwikkelt naar een hogere vorm, ook al gaat dat met
vallen en opstaan, met eb en vloed, het zomer en winterperioden. Leven
eindigt in de dood. Leven en dood zijn nog aan elkaar verbonden. De tijd
komt dat er alleen maar leven overblijft. Dat zal een geweldige mooie tijd
zijn voor Netherland, het land van de ‘goden’ op aarde.
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Wij bevinden ons in Nederland op een stukje apartgezette grond, dat door
onze voorvaderen in de 17e eeuw en daarna als het ‘Westers Israels’ werd
gezien, een voorbeeldland. Dat is ons land nog wel, maar dan meer in
negatieve zin. Nederland is zeer laag gezonken op moreel en zedelijk
gebied. Slechts door een diepe crisis heen zal een overblijfsel in
Nederland herrijzen en omhoogklimmen om het konikrijk Gods op aarde
te vestigen en de volkeren tot zich te roepen om eenparig de God van het
ware Israel te dienen. Nederland zal écht nieuw worden, niet de
vernieuwingen zoals wij die vandaag de dag zien, maar de profetische
verniewingen die gewerkt zijn door de kracht van de Allerhoogste, de
Schepper van hemel en aarde, die ons de natuur gegeven heeft als een
groot boek om Hem daaruit te leren kennen, zoals in de Nederlandse
Geloofsbelijdenis staat in artikel 2:

Hoe wij God kennen: Wij kennen Hem door twee middelen.
Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de
hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek,
waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te
aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk
zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, Rom. 1 : 20. Dit alles is
voldoende om de mensen te overtuigen en hun elke
verontschuldiging te ontnemen. Etc
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In het boek van Joan en Mary Henschel “De Wedergeboorte van de
mensheid” citeren zij op bladzij 218 Dr. Anna Kingsford uit haar boek
“De Ware Weg”.
De Henschels schrijven: “”In de nabije toekomst
zullen de goden weer op aarde verschijnen, en om u enige idee te geven
hetgeen onder dit begrip moet worden verstaan, citeren we dr. Anna
Kingsford: “Goden en godinnen zijn hogere mensen, in wie de ziel het
lichaam bestuurt. Zij vormen een gemeenschap van wezens van beiderlei
kunne, voor het gewone oog menselijk, maar voor het innerlijk oog
goddelijk. Het leven dat zij leiden, schoon uiterlijk rustig, ernstig en
verheven, en zoals sommigen zouden oordelen – zelfs ascetisch, klopt in
werkelijkheid van de meest intense levenskracht; vloeit over van het
hoogste streven, van een uiterste bevrediging. De leden dier
gemeenschap zijn van alle schepselen de eersten in verstand, de hoogsten
in beschaving, de rijksten in ondervinding, de eersten van hart, de
reinsten van ziel en de rijpsten van geest. Het zijn mensen, die het leven
benutten zonder ergens misbruik van te maken, en zonder verdorven
begeerte naar het uiterlijke; die alles geleerd hebben wat het lichaam te
leren geeft, en die – boven het aardse uitstijgend – door de vaste
onderwerping van hun lagere en de verheffing van hun hogere natuur, ten
laatste – om hun eigen oudste en meest betekenisvolle term te gebruiken
– in zichzelf het vlees gekruisigd hebben, en daardoor hun lichaam van
gebieder tot werktuig van de ziel hebben gemaakt, en van een bron van
beperking tot uitdrukkingsmiddel van de geest. Zo zich boven het aardse
verheffend, hebben zij de hemel omlaag gebracht om er zich mee te
verenigen, gelijk de wervelhoos der tropische zeeën een zuil van
gemeenschap vormt tussen de wateren boven en beneden.
Wanneer de wereld een tijdperk van uiterste ontaarding beleeft, en
monsters in plaats van mensen voortbrengt, verlaten groepen van deze
boven-mensen hun hogere werelden om van de hemelse ‘berg’ af te dalen
tot de wereld der stervelingen, alwaar zij door hun voorbeeld en
voorschriften beginnen de mensen tot meer-verantwoorde gedragingen
op te voeden. Zij vormen de voorhoede van grote legioenen van hogere
wezens, die door de mensen van stoffelijke lichamen voorzien moeten
worden. Hiervoor zullen allerlei maatregelen getroffen moeten worden.
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Eén hiervan is dat jonge mensen zich op de hoogte gaan stellen van de
voorwaarden waaraan moet worden voldaan om het geboren-worden van
hogere zielen te bevorderen. Daartoe zal er meer aandacht moeten
worden geschonken aan bovennatuurlijke zaken, die werden beschreven
in een groot aantal werken, die onder het stof van eeuwen in de
bibliotheken liggen bedolven, omdat geen enkele geleerde zich
verwaardigt er nog een oog in te slaan. Liever maken zij stupide en niet
ter zake dienende op- en aanmerkingen zodra men er op wijst dat de
bandeloosheid der mensen op seksueel gebied dé grond-oorzaak is van
alle wereldellende !”” (tot zover de Henschels)
Wat wij nodig hebben is mannen als Jozef, moreel hoogstaand, eerlijk,
betrouwbaar, liefdevol, en mannen als Abraham, Jakob, Samuel, Hiskia,
Daniël en zijn drie vrienden, etc. Dán zal Nederland écht nieuw zijn en
tot een leidersrol geplaatst worden in de wereld. In een volgende
brochure zullen we dieper ingaan op bepaalde onderwerpen uit deze
brochure.
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