2

De ECHTE

Februari

W AARHEID

Uit onze lezerskring

de

ECHTE WAARHEID
een

Evolutie
"In het artikel over de betekenis van
het huwelijk in het oktober-nummer
van De ECHTE W AARHEID schreef
u dat men kan bewijzen dat er geen
evolutie kan hebben plaatsgevonden.
Nu zoek ik al jaren naar goede bewijzen dat er geen echte evolutie kan
zijn geweest. Deze heb ik echter tot
mijn spijt tot nu toe niet kunnen
vinden. U zou mij zeer verplichten als
u mij uw argumenten tegen de evolutietheorie zou willen laten weten."
A. A. v., Amsterdam
In de zeer nabije toekomst hopen we
een serie artikelen over dit veel omstreden
onderwerp
op te nemen.

.

De WERELD
uitzending

VAN

MORGEN

"Voor het eerst sinds ik uit de Verenigde Staten ben vertrokken hoorde ik
vanavond uw programma. Ik hoor het
over station HSAAA in Bangkok, Thailand. Ik zou het ten zeerste op prijs
stellen indien u mij een exemplaar van
uw boekje De ideale IV'ereld van morgen - een blik in de toekomst zou
willen toesturen."
Fred R. D., U. S. AirfOt'ce in
Vietnam
Al klmt u onze uitzending nog niet
in het N ederlands horen, een gratis
exemplaar
van het
bovengenoemde
boekje willen wij 11 op aanvrage graag
toestllren.

.

Hippies
"Ik heb uw brochure HippiesHervormers of Huichelaars? met grote
aandacht gelezen. Dit boekje was een
hele onthulling over de ,flower children'
voor me. M'n complimenten
voor de
auteur ervan."
Edmee G., Post Mersch,
LlIxembllrg
heeft mij
"In uw november-nummer
vooral beziggehouden
het artikel over
het ,Hippiedom',
daar dit onderwerp
juist op zulk een geheel andere wijze
werd belicht dan men gewend is van
de dagbladen. Daarom zou ik graag een
exemplaar van de brochure Hippies

evenals een exemplaar van de onder
het artikel vermeld staande brochure
IV'ie zal het H eelal beheersen willen
ontvangen."

IV'. IV'., Jr., Tilbllrg
De ECHTE
Spaans

W AARHEID

in het

"Het was feitelijk meer uit nieuwsgierigheid dan om enige andere reden
dat ik de coupon uit Selecciones [H et
Beste in het Spaans] inzond. Ik werd
evenwel bijzonder verrast door de oprechtheid die overal in uw tijdschrift
tot uiting komt. Ik ben er beu van,
altijd bevooroordeeld nieuws te moeten
lezen of aanhoren. Aangezien u zegt dat
het abonnement gratis is, hoop ik dat u
La Pura Verdad ook na de eerste drie
nummers wil blijven opsturen. Mijn
vrouw was in de wolken over uw tijdschrift."

.

A. R., Mazatenango,
Guatemala
U k1l11t zoveel

verlengingen

van IIW

abonnement hebben als u maar wenst.'
"Uw uitgave voldoet aan de meest
veeleisende vragen, waarvoor mijn respect; de beknopte wetenschappelijke
uitleg is enig in zijn soort en komt
niet in gewone maandbladen tot uiting.
Daar deze publicatie mij meer dan oppervlakkig heeft gelnteresseerd zou ik
graag de ontbrekende nummers mogen
ontvangen, evenals die welke in komende maanden zullen uitkomen en, indien
mogelijk, ook de gratis brochures waarvan ik geen enkele in mijn bezit heb."
Charles J.,
St. Niklaas, Belgiii
V 001' zover de voorraad strekt zullen
wij graag aan IIW verzoeken om oude
nllmmers voldoen.

.

Opvoedkundig
verantwoord
"Ik heb uw beide publicaties - De
ECHTE W AARHEID
en Jeder Huwelijk kan gelukkig zijn - aandachtig
gelezen en vind ze zeer waardevol en
pedagogisch hoogstaand. Mag ik u hartelijk bedanken voor dit bezit?"
J. c., onderwijzer te 1\1echelen,
Belgiii
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Persoonlijk Gesprek

In dit
nummer

met Herbert W. Armstrong
ORIGE maand begon ik uit te
leggen
waarom
De
ECHTE
W AARHEID,
de radio-uitzendingen van De WERELD V AN MORGEN en het Ambassador College met
zijn drie academies in Californie, Texas
en Groot Brittannie bestaan, en "wat er
achter steekt."
Deze aktiviteiten noemen we onder
ons doorgaans het W erk. Maar wat is
nu precies dit "Werk"?

V

Waarom deze radio-uitzendingen
over
'-"le hele wereld? Waarom dit tijdschrift
met een maandelijkse oplage van meer
dan anderhalf miljoen? Waarom die
colleges? Waarom deze wereldomspannende bedrijvigheid?
Wat zijn onze
oogmerken, wat willen we?
In de vorige uitgave was ik begonnen
u een beeld van de achtergrond
te
schetsen, zonder welke u de oorzaken
van de huidige wereldsituatie, noch het
Werk zelf kunt begrijpen. Ik heb dus
uitgelegd dat we met de uitdrukking
"het Werk"
het Werk
van God
bedoelen. Niet ditt werk dat God met
zijn bovennatuurlijke
macht-en
zonder
enige menselijke tussenkomst -uitvoert,
maar wel de Grote Opdracht die Hij op
deze wereld, met behulp van menselijke
("'"'erktuigen
die Hij geroepen
stand brengt.

heeft, tot

Heel beknopt kunnen we zeggen dat
de hele natuur rondom ons er een
levend bewijs van is dat er een Schepper,
een Almachtige
Eeuwige
God, een
Volmaakt Alwetend Geestelijk Wezen
bestaat. God he erst over zijn Schepping.
Hij heeft het oneindig heelal met zijn
galaxiden en zijn zonnestelsels ontworpen en geschapen.
Verder heb ik aangetoond hoe de
huidige wereldsituatie,
die vel en zo
onbegrijpelijk voorkomt, zich vanaf het
begin al ontwikkeld heeft en wat er
voor de schepping van de mens op aarde
voorgevallen was. Destijds was Lucifer
- die naam betekent "Lichtbrenger" door God als heerser over de aarde
aangesteld om vanaf een troon in Eden
het goddelijke gezag over de engelen,

die toen
oefenen.

de aarde

bevolkten,

uit

te

Lucifer, een aartsengel, een cherub
van de hoogste rang, volmaakt
en
met een groot verstandelijk vermogen,
zoals God hem geschapen had, was
in het beheer van Gods Koninkrijk
grondig
opgeleid
geworden.
Onder
Gods Regering was de aarde met geluk,
vreugde en overvloed vervuld, doch
Lucifer
liet zich door hoogmoed,
hebzucht en afgunst verleiden en wilde
Gods plaats innemen,
om zelf het
gezag over het ganse heelal te kunnen
uitoefenen. Hij kwam in opstand tegen
zijn Schepper, en met hem een derde
van de engelen. Zi j verhieven zich ver
boven de aarde om Gods troon aan te
vallen maar werden door de Almachtige God naar de aarde teruggeworpen.
Na deze "val" werd Lucifer door
God "Satan" genoemd, wat "vijand"
betekent. Zijn engelen werden demonen.
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Deze opstand tegen God bracht ons
hele zonnestelsel
in een chaotische
toestand. Als een gevolg hiervan begon
God op de woeste, ledige aarde in zes
dagen tijds orde te scheppen.
Hij
"vernieuwde"
het aardoppervlak
en
schiep tenslotte op de laatste - zesde dag de mens. Hierover schreef David,
onder goddelijke inspiratie: "Gij zendt
uw Geest uit, zij worden geschapen, en
Gij vernieuwt
het gelaat van de
aardbodem"
(Ps. 104:30).
Satan had getoond dat hij onbevoegd
was om de hem opgedragen taak uit
te oefenen, maar volgens Gods plan
moest hij zijn funktie als heerser over
de aarde verder blijven uitvoeren, zolang
er geen geschikte opvolger bevoegd
gevonden was om zijn taak over te
nemen.
Adam kreeg daartoe de gelegenheid
maar faalde ook. Ook hij nam en stal
wat God hem ontzegd had en volgde
Satan.
Bovendien luisterde hij nog naar zijn
vrouw!
Sindsdien heeft de mensheid meestal

Ambassador

ONZE

College

OMS LAG

Zal onze toekomst het stempel dragen
van een steeds voortschrijdende
techniek?
Zullen
vliegtuigen
als de
"Concorde", die ons met 120 anderen
en een snelheid van 2250 km/uur
zullen gaan vervoeren,
ons gel uk,
welzijn en vrede brengen? Lees voor
een accurate beschrijving van wat de
toekomst ons zal brengen het artikel
op pagina 5: De 21e Eeuw
hoe zal
die eruit zien?

-
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Satans weg gevolgd, de weg van de
zinnelijke aard die ook in de menselijke
natuur ligt: de drang naar hebzucht,
ijdelheid, wellust, afgunst en vijandschap tegenover Gods gezag en zijn
Regering.
Toen Jezus Christus, door God verwekt, doch als mens uit de maagd Maria
geboren, op aarde kwam, moest ook Hij
op de proef gesteld worden om vast te
stellen of Hij Gods wegen, in plaats van
die van Satan, wilde volgen. Hij weerstond Satan in de Grote Beproeving en
he eft hem daardoor overwonnen; Jezus
Christus had zich bevoegd getoond om
Gods Regering op aarde uit te oefenen.
Nam Hij echter meteen Satans plaats in?
Helemaal
niet!
De
"Prins
dezer
Wereld" is nog steeds Satan met zijn
demonen (Efez. 2:2, 6:12).
Christus zelf verklaarde
met een
geli jken is, dat de jonge edelman (nl.
Christus) eerst naar een ver land (de
hemel) moest reizen om voor zich de
koninklijke
waardigheid
in ontvangst
te nemen (Lue. 19:11-27).
Vanuit de
hemel leidt Christus nu persoonlijk het
Werk: de opleiding, de ontwikkeling
en de vorming van zijn organisatie en
van de mensen die morgen, onder Hem,
van Gods Regering deel zullen uitmaken.
Na de Grote Beproeving, toen Jezus
bevoegd was gevonden, was Hij gereed
om met Gods Werk te beginnen: de
verkondiging van het Evangelie!
Marcus 1: 2-13 verhaalt het werk van
Johannes de Doper die Jezus' optreden
aankondigde. Dan voIgt het begin van
Jezus' persoonlijke opdracht: "En nadat
Johannes was overgeleverd, ging Jezus
naar Galilea om het Evangelie Gods te
prediken, [en Hij zeideJ: De tijd is
vervuld en het Koninkrijk
Gods is
nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het
Evangelie" (Mare. 1:14-15).
Bekeert u waarvan? Keer u af van
de ZONDE - en zonde is overtreding
van Gods Wet (1 Joh. 3:4, Leidse
Vert. )
Let erop dat Jezus zei dat men zich
moest bekeren en geloven! Wat moeten
we geloven?
Niet alleen in Hem
geloven - maar Hi j maakte het hier
overduidelijk dat het noodzakelijk was
het Evangelie te geloven. Maar welk
Evangelie?

De ECHTE W AARHEID
Christus geeft daar zelf het antwoord
op. Hij zei dat men "het Evangelie van
het Koninkrijk
Gods" moest geloven.
Een koninkrijk
is een regering, een
heerschappij. Christus predikte dus het
Evangelie - het Goede Nieuws - van
de komende heerschapPij van God hier
op aarde!
Het is buitengewoon belangrijk dat u
nu vaststelt, eens en voor altijd, welk
Evangelie door Christus gebracht werd
- welk Evangelie ook de heidenen te
horen kregen. Want het "traditionele
Christendom"
heeft een heel ander
Evangelie gepredikt! En uw Bijbel zegt
dat de hele wereld verleid is!
Behoort u daarbij?
Laten we nu even op de volgende
twee belangri jke punten letten: 1) de
Boodschap die Jezus verkondigde kwam
van God; 2) Jezus zelf had geen macht.
Hij kon het Werk van God enkel met
de kracht van Gods Heilige Geest
uitvoeren. Het was de Kracht die Hij
in zich had, door Gods Heilige Geest,
die het Werk verrichtte.
Jezus zelf zei: "V oorwaar, voorwaar,
Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van
Zichzelf..."
(]oh. 5:19) en "Ik kan
van Mi jzelf niets doen" (] oh. 5: 30) ;
verder: "... de woorden die Ik tot u
spreek zeg Ik niet uit Mezelf maar de
Vader, die in Mij blijft, doet zijn
Werken" (]oh. 14:10), en nog verder:
"Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de
werken, die Ik doe, zal hij ook doen,
en grotere nog dan deze, want Ik ga tot
de Vader; en wat gij ook vraagt in
mijn naam, Ik zal het doen, opdat de
Vader in de Zoon verheerlijkt worde . . .
Ik zal de Vader bidden en Hij zal u
een andere Trooster geven . . . de Geest
der waarheid, die de wereld niet kan
ontvangen, want zij ziet Hem niet en
kent Hem niet; maar gij kent Hem,
want Hij blijft bij u en zal in u zijn"
(]oh. 14:12-17).
Later, nog voor Hij door zijn lijden
en zijn dood onze Verlosser werd, zei
Hij in zijn laatste gebed tot zijn Vader:
"Ik heb U verheerlijkt op de aarde
door het Werk te voleindigen dat Gi j
Mij te doen gegeven hebt" (Joh. 17:4).
Wij zien dus dat Jezus op aarde
een werk verrichtte. Gods Werk! De
verkondiging
van het Evangelie, de
Blijde Boodschap van het Koninkrijk
van God en tevens de vorming en ont-
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wikkeling van mensen tot medeerfgenamen van Gods Koninkrijk.
Gods Werk eindigde dus niet bij de
Hemelvaart van Christus, maar werd
door zijn discipelen voortgezet. Jezus
Christus heeft enkel dat gedeelte van
het Werk beeindigd dat Hem door de
Vader opgelegd was. Kort voor zijn
Hemelvaart gaf Hij zijn discipelen de
opdracht het Werk voort te zetten:
"Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse
schepping" (Mare. 16:15), en verder:
"Mij is gegeven aIle macht in de
hemel. .." (Matth. 28:18-20).
Met Pinksteren, na zijn Hemelvaart,
zond Hij Gods Heilige Geest en stichtte
Hij zijn kerk "... op het fundament
van de apostelen en profeten, terwij~\
Christus Jezus zelf de hoeksteen is"
(Efez. 2:20). Gods kerk steunt zowel
op het Oude als op het Nieuwe Testament en het Hoofd ervan was nooiten is ook nu niet - een willekeurige
mens, maar wel de levende, verrezen
Jezus Christus, die aan de rechterhand
Gods zit en vanaf zijn troon he erst en
leeft. Zijn kerk bestaat enkel uit mensen
die na hun bekering en met geloof in
het evangel ie, Gods Heilige
Geest
ontvangen hebben en hierdoor geestelijk verwekte kinderen van God geworden zijn.
Deze kerk wordt op verschillende
plaatsen van de Bijbel symbolisch "het
lichaam van Christus" genoemd (Efez.
1:22-23,4:12,5:30;
Col. 1:24; I Cor.
10:17, 12:27; Rom. 12:5). Waarom:j'
Omdat dezelfde macht die in het
fysieke lichaam van Christus aanwezig
was nu ook in het uit vele leden
bestaande
symbolische
lichaam
van
Christus leeft, d.w.z. in elk van de
individuele leden van zijn gemeenschap.
Christus heeft dus geenszins de leiding van zijn kerk aan Petrus of sindsdien aan de eerste de beste menselijke,
door stemming verkozen, opvolger overgelaten. Integendeel, Hij heeft er geen
twijfel over laten bestaan dat Hij met
de kerk zou zijn, als het leidende hoofd
ervan, tot aan het einde der wereld
(Matth. 28:20; Efez. 5 :23, 4:15 en
Col. 1 :18).
Onder de leiding van Jezus Christus
en versterkt door Gods Heilige Geest
begon de pas gestichte kerk het Werk
(Vervolgd op pagina 17)

Februari

De ECHTE

1969

W AARHEID

5

De 21e EEUW
-hoe za' die eruit zien?
Zullen de komende decennia een VERNIETIGING
van de
e
mens brengen- of zal de 21 eeuw een NIEUW TIJDPERK met
ongelooflijke wetenschappelijke prestaties inluiden?
door Herbert W. Armstrong
LOTSELING is deze wereld veranderd! Nooit is ze vroeger zo
geweest! Kijk eens naar alle ver'(deringen in de afgelopen 70 jaren \.(n kijk dan eens naar de veranderingen

P

in de laatste lien j aren! Hoe zal de
wereld er over nag eens tien jaar uitzien - en hoe in de 21e eeuw?
Toen ik een jongen was, reden we
nog met paard en wagen. De paardetrams werden toen juist vervangen door
elektrische trams. Een telefoon was een
zeldzaamheid. Slechts enkele straten in
de binnenstad waren verhard, en auto's
waren
bezienswaardigheden
we
noemden ze "rijtuigen zonder paard".
Ze werden met een stang bestuurd, in
plaats van met een stuurwiel.
Flauw gaslicht vormde de
lichting in de grote steden:
ondergang kwam een man
voorbij om de lampen aan

straatverbi j zonste paard
te steken.

l,;

Morgens kwam hij dan weer langs
om ze uit te draaien. Ons huis werd
flauw verlicht door petroleumlampen.
Niemand had er toen nog gevlogen:
Orville Wrights eerste vlucht yond pas
plaats toen ik ongeveer twaalf was.
Niemand had toen ooit van radio of tv
gehoord, en melk kostte to en nog maar
5 cent per liter.
De afgelopen

den jaar

Kijkt u nu eens naar de verbluffende
"vooruitgang"
van de afgelopen tien
Jaar.
Men zei dat de wetenschap aIle problemen van de wereld zou oplossen.
De totale kennis van de wereld is in
de

laatste

tien

jaren

verdubbeld

-

vooral op het gebied van de technologie, elektronica en de medische wetenschap. Maar, in dezelfde lien jaren

zijn ook de problemen en moeilijkheden van de wereld VERDUBBELD.'
Kijk eens hoe deze tien jaren
uw leven veranderd hebben! U leefde
tien jaar geleden heel anders!
Tegenwoordig bent u op straat niet
meer veilig - in stad noch dorp. Tijdens uw afwezigheid kan in uw huis
ingebroken
worden.
Misdaad
neemt
hand over hand toe, zelfs in de buitenwijken en op het platteland.
Studentenoproer
in twintig landen
universiteiten
belegerd!
Nozems beheersen het straatbeeld!
Veel huwelijken zijn ongelukkig man en vrouw leven als kat en hondjeugdcriminaliteit!
Het gezin, dat de
basis is van elke maatschappij,
valt
uiteen. Politiestatistieken
maken meer
melding van moord en doodslag tussen
familieleden als een gevolg van haat en
nijd, dan van andere moorden. Hoe
komt het dat het gezin plotseling uiteen begint te vall en ?
Dan zijn er rassenonlusten,
massademonstraties,
misdaad en gewelddadigheid over de gehele wereld en de
dreiging
van een wereldomvattende
aloomoorlo g.'
Weer stel ik de vraag: hoe zal deze
wereld er over nog eens tien jaar uitzien, en hoe zal ze er in de 21e ,eeuw
uitzien?
Wat de mannen van de
wetenschap voorspeIlen
De geleerden brengen twee uiterst
tegenovergestelde visies naar voren:
1) Wetenschap,
technologie en industrie werken samen om een droomwereld te creeren voor de nabije
toekomst. Ze zijn van plan om de
mensheid gelukkig te maken door de

werkuren terug te brengen tot een ongehoord minimum. Zo praat men in de
VS nu al van een driedaagse werkweek waarin men zes uur per dag zou
werken, en van drie tot vier maanden
vakantie. Netto-inkomens
zouden dan
tot $50 000 per jaar gestegen zijn, en
men zou op 49-jarige leeftijd met penSIoen gaan.
Ze willen ons gelukkig maken door
de productie
van een ongelooflijke
verzameling
arbeidsbesparende
machines en de laatste snufjes op het
gebied van de vrijetijdsbesteding,
die
wij in onze stoutste dromen niet voor
mogelijk gehouden
hadden. De medische wetenschap is van plan om versleten organ en te vervangen en daardoor onze levens te verlengen.
2) Andere wereldberoemde
geleerden hebben evenwel een heel ander toekomstbeeld voor ogen, een beeld dat
op het andere uiterste terugvalt. Ze
zien de massa's verhongerende
analfabeten in Jndie, China en Afrikameer dan de helft van de wereldbevolking - die in de diepste armoede,
vuilheid, onwetendheid
en ontaarding
leven. Ze zien de bevolkingsexplosie en
de dreigende voedseloorlog; het begeyen van het gezinsleven, dat de ware
grondslag hoort te zijn van een vooruitstrevende maatschappij;
de toename
van misdaad; het verslappen van recht
en orde; het toenemende
algemene
geweld;
de verspreiding
en het in
voorraad leggen van kernwapens,
die
aIle leven op onze planeet tot vijftig
maal toe zouden kunnen uitroeien, en
dan de groeiende onenigheid en vijandschap tussen de grate wereldmachten!
Dit alles zien zij, en ze voorzien

6

daarom een sombere toekomst; zij zien
alleen maar een zekere ondergang en
absolute wanhoop. Ze vertellen ons dat
het ene grote probleem van de mensheid nu is of het voortbestaan zal!
Andere geleerden, opvoeders en auteurs stellen zich de wereld als voIgt
voor: de huidige tendens zal doorgaan
alleen in toenemende
mate. De
wereld zal blijven zoals ze nu is, aIle en
in de vergrotende trap! Er zullen meer
fantastische uitvindingen
komen voor
de weinigen die ze betalen kunnen. De
miljoenen die in achtergebleven gebieden wonen zullen zich verveelvoudigen. Het bevolkingsvraagstuk
zal kritieker worden, en de moraal in de
Westerse wereld zal nog dieper zinken.
Er zullen meer echtscheidingen komen,
meer misdaad, rassenonlusten
en geweld. Er zullen meer ziekten en epidemieen komen; meer geestelijk gestoorden; meer onenigheid en spanning tussen de grote mogendheden
totdat het
het punt bereikt waarop alles losbarst.
Volgens hen zullen deze condities snel
in intensiteit toenemen.
Op de vraag hoe lang we in de
huidige tendens kunnen voortgaan, worden verschillende an two orden gegeven.
Sommigen schatten tien j aar, anderen
geven ons iets meer of minder tijd.
Maar dat is slechts relatief! Het blijft
een KWESTIE
V AN
LEVEN
OF

DODD.'.'
Geen van beide toekomstverwachtingen zullen werkelijkheid
worden!
Maar de mensheid ZAL blijven bestaan! Er is GOED NIEUWS voor de
toekomst! Het is afkomstig uit een belangrijke Nieuwsbron, die geheel en al
door de geleerden
en de rest van
de mensheid genegeerd is geworden!
Er wordt hier een Groot Plan uitgewerkt, en v66r de 21 e eeuw aanbreekt zal dit plan ons vrede brengen.
Er is een Groot Plan om de enorme
problem en zoals het analfabetisme, de
hongersnood, en de armoede op te lossen. Het zal radicale landbouwhervormingen en ingrijpende wijzingen in de
economie en het overheidsbeleid
met
zich mee brengen. Het houdt praktische
plannen in voor ontwapening
en het
bereiken van een duurzame vrede.
Vele geleerden en wereldleiders weten

Foto, Wide Wo,ld

Sir Winston Churchill, een van de vooraanstaanste
tijd, zag in dot voor het behoud van de vrede,
enige oplossing is.
over het algemeen wel wat er nodig is
om deze oplossingen te bereiken. Vele
leiders wijzen tegenwoordig
naar de
ene grote ingrijpende verandering die
de mensheid kan redden. Ze weten alleen niet, hoe ze deze verandering teweeg kunnen brengen!
Hun eenstemmig oordeel is dat er
maar een oplossing is: een wereldomspannende regering.'
Sir Winston
Churchill
zei: "Een
supra-nation ale regering is de enige
oplossing voor de problemen van de
mensheid."
Anderen zeggen eenstemmig hetzelfde!
Deze oplossing is de enige die geopperd wordt maar toch mankeert
er iets aan. Die wereldomvattende
regering zou dan de beschikking moeten hebben over een politiemacht om
haar wetten kracht bij te zetten. Dat zou
de enige legermacht ter wereld moeten
zijn, want aIle landen zouden hun luchtmacht, marine en leger aan deze regering moeten overdragen. Met andere
woorden: elk land zou volkomen zijn
souvereiniteit
moeten prijsgeven.
Stel
dat dit zou gebeuren, wie zou dan de
nieuwe wereldleider
moeten worden?
Zouden de VS en Engeland President
de Gaulle als wereld-dictator
accepteren? Nee, ik ben bang van niet.'.' Zou
de Sovjetunie haar strijd om de wereld
tot het communisme te bekeren opgeven, en een Amerikaan accepteren?
Zou de VS met een Rus uit het Kremlin accoord gaan? NOOIT!!

staatslieden
van onze
een wereldregering
de

De enige oplossing

.
\,

is onuitvoerbaar.'

Er is maar een manier waardoor de
naties een wereldomspannende
regering
kunnen vormen.
In elke land moet ieder individu
bereid zijn om zijn persoonlijke souvereiniteit prijs te geven. Hij moet zich
aan de wetten van zijn regering onderwerpen,
of
de
gevolgen
van
zijn ongehoorzaamheid
aanvaarden. Elk
land staat natuurlijk bepaalde persoonlijke vrijheden toe, die niet door de
wet verboden zijn.
Met de naties moet het precies hetzelfde gaan, indien men ooit een
wereldregering
wil
vormen.
Het
ENIGE aIternatief is totale verniee"
ging! Als de wereldregering
die Sir
Winston
Churchill voorzag ooit een
feit moet worden, moeten eerst aIle
naties hun persoonlijke,
egolstische
doeleinden laten varen. Ze moeten de
droom om hun ideologie of regeringsvorm over de gehele wereld te verspreiden, opgeven.
Een bekend weekblad schreef dat dit
aIleen kan gebeuren als er "een sterke
hand van ergens" komt om in te grijpen.
Dit is het dilemma waarin de wereld
zich bevindt!
AIle leiders zijn het er over eens dat
de enige oplossing een wereldomspannende regering is. Tegelijkertijd geven
ze allemaal ronduit toe dat zo'n regering volkomen onmogelijk is!
Wat schiet u daar nu mee op? Blijft
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u daardoor alleen maar met het vooruitzicht op een sombere en ten ondergang
gedoemde toekomst zitten?
Over het volgende zijn de wereldleiders het allemaal eens; de ENIGE
oplossing is ONMOGELI[K!
Toch

is er GOED

NIEUWS!

Is het niet hoog tijd geworden om
voor de verandering
eens naar goed
nieuws te luisteren? Er is namelijk een
grate Nieuwsbran
die de leiders en
de gelcerden genegeerd hebben. Bet
maakt het nieuws van morgen vandaag
al bekend. Het geeft verslag van het
wereldnieuws
vaar
het
gebeurt! !
Deze Bron brengt het nieuws over een
Groot Plan voor een wereldre gering!

l

I

t

I

I("'>ie "sterke hand van ergens"
Twee

bestaat!

mogelijkheden

U mget het erkennen;
of er is
GEEN HOOP, en de mensheid zal
spoedig van deze aarde weggevaagd
worden (om een uitdrukking
van de
voormalige President Eisenhower te gebruiken),
of er bestaat werkelijk die
"sterke hand van ergens" met bovennatuurlijke kracht, om in de zaken van

de wereld in te grijpen

-

om letter-

lijk de "graotmachten"
de heerschappij uit handen te nemen en zodoende
de wereld voor zelfmoord te behoeden!
Iedere lezer dient wakker te worden!
U moet gaan inzien dat het hierbij om

.~
\
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uw leven en het leven van uw kinderen,
familie, vrienden en buren gaat! Bet
ene grate prableem waar wij allemaal
mee te maken hebben is het voortbestaan van de mensheid. Het enige alternatief, naast uitraeing van de mensheid, is de spoedige komst van een
wereldomspannende
regering - zo zeggen de leiders!
Ik zat gedurende de Conferentie van
San. Francisco in 1945 in de perstribune
van het Operagebouw.
Wereldleiders
ontwierpen daar het Handvest van de
Verenigde Naties. Ik hoorde vooraanstaande staatshoofden de wereld daar
waarschuwen dat de Verenigde Naties
"de laatste kans voor vrede" was. Een
uur lang gaf de een na de ander deze
plechtige
waarschuwing een uur
later, in besloten conferenties met leiders van andere landen, vocht ieder
verbeten voor zijn eigen belangen!
De Verenigde Naties hebben bewezen
machteloos te zijn - behalve dan misschien als een prapagandaforum
voor
de Sovjetunie! Sinds 1945 zijn er meer
dan 40 oorlogen en conflicten geweest
die de Verenigde Naties niet bij machte
bleek te voorkomen. De VN is niet
een wereldomspannende
regering!
Dit is de WERKELIJKHEID
- en U bent erbij betrokken!
Door uw ogen voor de bestaande feiten te sluiten, redt u noch uw eigen

Paus Paulus spreekt voor de Aigemene Vergadering
van de Verenigde
Naties. Ook deze organisatie, evenals de Volkenbond door mensen opgericht,
'

is niet in staat gebleken de vrede te hand haven.
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wereldje,
noch uzelf!
Dit IS van
DIRECT belang voor elke lezer van De
ECBTE W AARHEID - alsmede de
ontelbare miljoenen die het horen te
lezen !
Dit is ECBT! Bet is nabij ! Er is niet
veel tijd meer! Bet is al veel later dan
u denkt! En dit is DE ENIGE STEM
IN DE WOESTIJN
van de hopeloze
situatie van vandaag, die het waagt
echt vrijuit te spreken!
U moet zich dit realiseren! Er zijn
slechts twee mogelijkheden
meer
niet!
1) Of de Eeuwige God, die totaal genegeerd
wordt door het hedendaags onderwijs - de God die volkomen door de regeringen en de leiders van de wereld verworpen wordt Of deze Eeuwige, Almachtige God bestaat en zal spoedig ingrijpen om de
mensheid voor zelfmoord te behouden
-Of;
2) Ben van zes mogelijkheden zal
de mensheid van de aarde kunnen wegvagen en dat zeer zeker va6r de
21. eeuw aanbreekt!
De persoon die weigert te erkennen
dat GOD een bestaand, levend, alwetend en Almachtig Persoonlijk Wezen
is, houdt maar een zekerheid over:
de huidige wereldcondities
die hem
van aile kanten belagen en hem met
onweerstaanbare vaart naar een zekere
ondergang voeren!
Maar voor de lezer die bereid is te
luisteren, geef ik niet alleen de mige
hoop op overleven, ik geef u de enige
ZEKERE hoop!
's Werelds

meest nauwkeurige
verslaggever

Let u eerst eens op de gepubliceerde
reportage van's
werelds nauwgezetste
verslaggever. Dit verslag was een voorspelling. En - het is ACCURAAT.
Ik
weet dat heel weinigen ooit beseft hebben dat ] ezus als een verslaggever
kwam - en wel als een verslaggever
voor de toekomst. Bij sprak over de
wereldsituatie in de 20. eeuw en
over een komende wereldomvattende
Regering! De wereld heeft zijn Boodschap verdraaid, niet begrepen, en er
kwaad over gesproken.
Bet woord
"evangelie" betekent "Goed N ieuws"!
Zijn evangelie was nieuws voor de
toekomst. Bij beschreef de verwarde,
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chaotische wereld waarin wij nu leven.
In de centrale voorspelling van het
Nieuwe Testament beschreef Christus
de internationale
chaos waarin
de
wereld zich nu bevindt. Hij zei dat geweld zo zou toenemen, dat, als God
niet zou ingrijpen, de wereld zich zelf
z,ou vernietigen.
Hij beloofde echter
dat de Almachtige God op bovennatuurlijke wijze in ZOIi grijpen om een
einde te maken aan deze wereldchaos
(Matth. 24:21, 22).
NIEUWS

- verleden,
toekomst!

heden,

Er is geen boek dat zoveel verkocht
wordt als de Bijbel. Geen ander boek
in de geschiedenis van de mens is ooit
zo verkeerd begrepen, verkeerd. voorgesteld en verdraaid. Degenen die beweren de Bijbel als de Bron van hun
godsdienst
te gebruiken
verkondigen
leerstellingen,
die lijnrecht tegenover
de principes van de Bijbel staan. Ze
halen - en dan nog vaak verkeerd slechts een klein gedeelte van de verzen aan die in dit Boek staan.
Weinigen weten dat ongeveer een
derde van dit Boek op toekomstig
niellws slaat. Nieuws over verschillende
wereldrijken!
Nieuws over het Grote
Plan om aIle wereldproblemen
op te
loss en ! Nieuws over de Wereld van
Morgen die nu spoedig komt een wereld die gelukkig en vredig zal
zijn - de wereld die we in de 21e
eeuw zullen hebben! Het is het beste
niellws dat u ooit gelezen heeft!
Laten we nu de centrale nieuwsreportage van dit Boek eens bestudereneen verslag dat op dramatische wijze
een overzicht geeft van de verschillende
wereldrijken uit het verleden, het heden en de toekomst - tot in de 21 e
eeuw!
Een blik in de toekomst
Heeft u deze blik in de toekomst
nooit als een nieuwsbericht beschouwd?
Het wordt tijd dat wij het erkennen
voor wat het precies is! EN HET IS
UITERMATE
BOEIEND!
Hoe ongelooflijk het ook klinkt, en
ondanks het feit dat zogenaamde deskundigen
dit ontkennen,
bestaat er
overvloedig bewijs dat dit verslag ongeveer 500 a 600 jaar voor Christus
geschreven werd.
Het betreft de koning van het eerste
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wereldrijk, Nebukadnezar.
Hij woonde
in Babylon, toendertijd
de hoofdstad
van de wereld. Op een zekere nacht
droomde hi j een eigenaardige en beangstigende droom, die in het tweede
hoofdstuk
van
Daniel
beschreven
wordt. Het was een van die merkwaardige dromen, die een onuitwisbare
indruk achterlaten. Hij vermoedde dat
de droom een betekenis moest hebben.
,Daarom
riep Nebukadnezar
al zijn
astrologen, religieuze leiders, tovenaars,
raadgevers en knappe koppen bijeen.
Maar hij besloot om eerst hun helderziendheid op de proef te stellen.
"Het was een verschrikkelijke droom,
maar hij is me ontschoten",
zei hij.
wil
dat
jullie
mij
vertellen
wat ik
"Ik
gedroomd heb. Als jullie dat niet kunnen, weet ik dat jullie bedriegers zijn
en zal ik jullie allemaal laten doden."
Maar zelfs met hun leven op het
spel konden de wijzen de droom niet
aan Nebukadnezar navertellen.
Een van de landen die deze grote
Chaldeeuwse koning veroverd had, was
het koninkrijk Juda, met de hoofdstad
Jeruzalem. De Joden die daar woonden
waren gevangengenomen,
en als slaven
naar het land der Chaldeeen gevoerd.
.Maar aan vier van deze Joden werder;.
belangrijke posities in de regering van
dit land gegeven, omdat ze buitengewoon intelligent waren. Een van hen
was Daniel.
Deze vier jonge mannen had men
ook gegrepen, om ze samen met de
rest van de "wijzen" te doden. Daniel
vroeg de koning om uitstel. Hij beloofde dat hij de droom zou kunnen
navertellen, en ook de betekenis ervan
kon uitleggen.
De vier Joodse mannen baden God
om hen de droom te openbaren. Diezelfde nacht werd het antwoord in
een visioen aan Daniel gegeven.
Reportage

over "Wat
komen zal"

spoedig

"Zijt gij in staat mij de droom met
zijn uitlegging
bekend te maken?"
vroeg de koning toen Daniel voor
hem stond. "De verborgenheid kunnen
geen wijzen de koning te kennen geven", antwoordde Daniel, "Maar er is
een God in de hemel die verborgenheden openbaart; Hij heeft de koning
Nebukadnezar
bekendgemaakt
wat in
toekomende dagen gebeuren zal.
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"Gij, 0 koning, had een gezicht,
en zie, er was een groot beeld! Dit
beeld was hoog, en de glans ervan
was buitengewoon;
het stond voor u,
en de aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van dat beeld was van
gedegen goud, zijn borst en armen
waren van zilver, zijn buik en lendenen van koper, zijn benen van ijzer,
zijn voeten deels van ijzer, deels van
leem. Terwijl gij bleef toezien, raakte,
zonder toedoen van mensenhanden, een
steen los, die het beeld trof aan de
voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde;
toen werden tegelijkertijd
het ijzer, het leem, het koper, het
zilver en het goud verbrijzeld, en zij
werden gelijk kaf op een dorsvloer in
de zomer, en de wind voerde ze me~
maar de steen die het beeld getroffen
had, werd tot een grote berg, die de
hele aarde vervulde."
Maar wat betekende het? De betekenis van deze droom was dat het
nieuws
over de toekomst
inhield,
nieuws dat betrekking heeft op de huidige wereldsituatie en de spoedige en
zekere ontknoping ervan voorspelt! Het
leven van iedere lezer van De ECHTE
W AARHEID
is bij dit nieuws betrokken !
"Dit", zei Daniel, "is de droom, en
de uitlegging daarvan zullen wij de
koning zeggen: Gij, 0 koning, koning
der koningen, aan wie de God des
hemels het koningschap, macht, sterkte
en eer geschonken heeft, gij zijt
d~
gouden hoofd. Doch na u zal eel.
ander koninkrijk
ontstaan,
geringer
dan het uwe; en, weer een ander, een
derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde."
Hier was NIEUWS
over de toekomst. Dit was nieuws van tevoren!
En het GEBEURDE!
Na het Chaldeeuwse Rijk verrees het Perzische
Rijk. Dit rijk was op vele gebieden inferieur aan het Chaldeeuwse Rijk, vooral op het gebied van de wetenschap,
zedelijkheid, eer, praal en roem. Het
was inferieur - evenals zilver inferieur
is aan goud. Maar, evenals zilver harder
is dan goud, zo was ook het Perzische
Rijk op militair gebied sterker.
De mensheid ontaardde. Het Perzische Rijk werd veroverd door de snel
(Vervolgd

op pagina 15)
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Wi/!, bouwde

de Grote PIRAMI

DE van Gizeh?

W ist u dat de Bijbel verklaart wie de bouwmeester
Grote Piramide is geweest?

van de

door Dr. Herman 1. Hoeh
IE bouwde de Grote Piramide
van Gizeh in Egypte eigenlijk?
Wanneer en waarom werd hij
gebouwd?
Ligter een goddelijke openbaring in
'!r' zijn kolossale stenen opgesloten? Was
"
de Piramide gebouwd met de bedoeling
de Bijbel duidelijker en beter begrijpeIijk te maken? Berusten de speculaties
van zgn. piramidologen
op waarheid?

W

Wat wij in Gizeh ontdekten
Tegenover Cai'ro, aan de overkant
van de Nijl, ligt het meest vermaarde
bouwkundig
wonder ter wereld - de
Grote Pi rami de van Gizeh. Nog steeds
is dit het meest massieve bouwwerk dat
er bestaat. Bovendien is het 3500 jaren
lang tevens het hoogste gebouw op
aarde geweest. Pas in onze generatie is
men er toe gekomen gebouwen op te
rich ten, die hoger zijn dan de Grote
Piramide. En toch he eft het Empire
~tate
Building in New York - tot op
heden het hoogste bouwwerk op aarde
- maar ongeveer 2/5 van de inhoud
van de Grote Pi rami de !
Zo nauwkeurig en precies is deze
Pi rami de gebouwd, dat een standaardwerk over de oudheid, The Cambridge
Ancient History, hierover het volgende
schrijft:
. . . de perfecte bouwmethode
"
dwingt onze bewondering af; de rooilijn
is volgens de kompasstreken wiskundig
juist; het is op vele plaatsen onmogelijk
om zelfs de punt van een zakmes tussen
de stenen te schuiven."
Zo ongelofelijk
nauwkeurig
is de
Grote Piramide, dat kompasafwijkingen
er mee gecorrigeerd kunnen worden.
In 1957, toen Dr. Meredith en ikzelf
in Egypte waren, bezochten we de piramiden twee keer. We zagen hoe de

Arabieren de buitenkant van de Grote
Piramide totaal hebben gerui'neerd. De
gepolijste witte stenen, die oorspronkelijk de buitenlaag vormden en de
Piramide in zon- en maanlicht deden
schitteren, hebben zij door de eeuwen
heen weggesleept en zelf voor allerlei
doeleinden gebruikt.
Maar het interieur van de Pi rami de
is nog steeds een bouwkundig wonder.
De Grote Winkler Prins Encyclopedie
vermeldt onder "Cheops", dat in deze
Piramide, eens 146 m hoog, 2,3 miljoen
kalksteenblokken
van elk een m3 verwerkt zijn! De egaalheid van het oppervlak van al deze stenen en de nauwkeurige haaksheid van de randen is
iets buitengewoons.
Vele honderden
vierkante meters gepolijste steen - even
nauwkeurig afgewerkt en aangebracht
alsof het het werk van een hedendaagse
opticien was - bekleden de gangen van
de Grote Piramide.
Maar niet alles is volmaakt vakmanschap.
Menselijke
onvolkomenheid
komt tot uiting in het ruwe, onvoltooide
plaveisel van een van de kamervloeren.
We constateerden duidelijk, dat de vloer
van het Koningsgraf niet waterpas ligt.
De piramide als zodanig is wel een
staaltje van bewonderingswaardig
menselijk vakwerk - maar is het, zoals
piramidologen
beweren, ook een goddelijke openbaring in steen? Indien dit
machtig,
bouwkundig
verbazingwekkend bouwwerk een door God gegeven
open baring is, waar is dan de goddelijke
volmaaktheid
in deze piramide
te
vinden?
Desondanks
is de Grote Piramide
toch een van de zeven wereldwonderen
uit de Oudheid. Van die zeven bouwwerken is de Grote Piramide echter het

enige dat nog steeds be staat ! De
anderen
zijn vergaan!
Ongetwijfeld
moet er een bepaalde betekenis gehecht
worden aan het feit, dat hij zoveel
eeuwen lang al bewaard is gebleven. Is
het niet vreemd dat deze Piramide,
zonder zijn sluitsteen op de top, ook op
Amerikaanse dollarbiljetten
voorkomt?
Waarom zouden de Amerikanen - de
nakomelingen van Manasse, Jozefs zoon
deze Egyptische piramide op hun
geld gegraveerd hebben?
Wie droeg in feite de verantwoordelijkheid voor het bouwen van dit
eeuwenoude wonder?
-

Geheimen van de Piramide
zoekgeraakt!
Toen de Arabieren meer dan 1100
j aar geleden Egypte veroverden, kwamen
ze tot de ontdekking dat de geheimen
van de Grote Piramide totaal zoekgeraakt waren. Zelfs was de plaats van
de ingang onbekend.
De Arabische
Kalief Ma'moen, zoon van Haroen-alRasjid, die van 813-833 n. Chr. regeerde, hakte zich op goed geluk een
weg in de Pi rami de, in de hoop er begraven schatten te vinden. Hij kwam per
ongeluk uit in een van de onderaardse
gangen - doch stuitte niet op verborgen schatten!
Al wat Ma'moen had gedaan, was
slechts het her-openen van de Grote
Piramide.
In de dagen van Jezus
Christus was de oorspronkelijke ingang
van de Grote Piramide open en werd
toentertijd
geregeld
door
toeristen
bezocht. De plaats van de ingang
raakte echter gedurende de tijd van de
Rooms Katholieke
overheersing
van
Egypte in het vergeetboek - voor de
komst van de Islam!
Strabo,
de Griekse
geleerde
en
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geschiedschrijver,
die van ongeveer 64
v. Chr. tot 19 n. Chr. leefde, zegt
uitdrukkelijk dat in zijn tijd de Grote
Piramide voor bezoekers toegankelijk
was. Volgens hem was er aan de buitenkant een steen, die verwijderd
kon
worden, waardoor een moeilijk begaanbare gang vrij kwam, die naar de
grafkamer
leidde (XVlle
boek, bIz.
808.)
Dr. Meredith
en ikzelf zijn naar
deze oude ingang aan de noordzijde
van
de Piramide
geklauterd.
De
ingang, die tegenwoordig
door toeristen wordt gebruikt,
is echter de
geforceerde ingang die de Arabieren
uithakten. Bij de oorspronkelijke
toegang tot de Grote Piramide zagen we de
uitgebeitelde hieroglyfen die de naam
bevatten
van
de bouwmeester
van
dit grote bouwwerk uit de Oudheid.
Zijn Egyptische
naam wordt
door
hedendaagse
schrijvers
als Choefoe
gespeld, uitgesproken als "Koefoe". De
Grieken spelden zijn naam als Cheops
(Zie de Grote Winkler
Prins Encyclopedie onder "Cheops").
Dit is de
reden, waarom deze piramide tegenwoordig ook vaak de Piramide van
Cheops wordt genoemd.
Wie
was Cheops
of Choefoe?
Wanneer en waarom bouwde hij de
Piramide?
Cheops was GEEN

Egyptenaar!

De Egyptenaren zijn natuurlijk trots
op hun piramiden. Tach erkennen zij
dat de grootste piramide van allemaal
niet door een Egyptenaar
gebouwd
werd! Ook geven ze toe, dat al de
latere copieen van de Grote Piramide
tamelijk inferieur zijn vergeleken bij de
eerste, die door Choefoe werd gebouwd. De Egyptische geschiedschrijver
Manetho, die in de derde eeuw voor
Christus leefde, schreef dat Choefoe
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gaan, het Farao meedelen en hem zeggen: mijn broeders en het huis mijns
vaders . . . zijn tot mij gekomen; die
mannen zijn schaap herders, want zij
zijn veehouders...
En wanneer Farao
u roept en zegt: wat is uw bedrijf? zegt
dan: uw knechten
zijn veehouders
geweest . . . want al wat schaapherder is,
is de Egyptenaar een gr1t1vel."
De Egyptenaren waren geen schaapher&rs. Zij hadden anderen in dienst,
die voor hun vee zorgden. Toch was
Choefoe of Cheops, de bouwmeester van
de Grote Piramide, een schaapherder!
De Grote Winkler Prins Encyclopedie
vermeldt dat Cheops voor het bouwen
van de Grote Piramide geen slaven
gebruikte,
maar boeren, die in de
maanden
van
de Nijloverstroming
toch niet op het land konden werken en
dan tot herendiensten werden verplicht.
Flavius Josephus, beroemd Joods geschiedschrijver (37 - ca. 100 n. Chr.),
schreef een geschiedenis van het Joodse
yolk vanaf de schepping der wereld tot
het jaar 66 n. Chr., getiteld "Antiquitates Jlldaicae"
(Joodse Oudheden).
Daarin vermeldt hij dat de Egyptenaren
de IsraeIieten gebruikten "om piramiden
te bouwen" (II, 9, 1). Maar de piramiden, die de Israelieten gedurende de
tijd van hun slavernij bouwden, waren
in haast opgericht en inferieure
namaaksels van de oorspronkelijke
imposante
Piramide
van Choefoe
of
Cheops. Wie was toch die Cheops,
die schaapherder, die v66r de tijd van
de slavernij der IsraeIieten de eerste
piramide bouwde?
Cheops

GEEN

afgodendienaar

"was van een ander ras dan de Egyptenaren" (Wathen's Arts and Antiquities

Cheops was geen polytheist.
Hij
aanbad
de enige
God.
Herodotus
schreef dat Cheops de afgodentempels
sloot en de Egyptenaren verbood om
offeranden te brengen (Euterpe, §124).
De God die Cheops diende werd in

of Egypt, bIz. 54).
Herodotus, de bekende Griekse geschiedschrijver uit de 5de eeuw voor
Christus, zegt dat de bouwers van de
Grote
Piramide
schaapherders
zijn
geweest (El/terpe, § 128). Maar de
Egyptenaren zelf waren geen schaapherders! Leest u maar eens Genesis 46: 3134: "En Jozef zeide tot zijn broeders en
tot het huis zijns vaders: Ik zal he en -

Een
zwaarbeschadigd
ivoren
beeldie van Cheops uit Abydos
in Egypte. Er is geen andere
afbeelding
van hem bekend. De
gelaatstrekken
zijn duidelijk nietEgyptisch.
Cheops
bouwde
de
Grote Piramide van Gizeh in de
omstreken
van Ca1ro. Het was
de eerste en tevens de grootste
piramide die ooit gebouwd werd.
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de oudere Egyptische spelling "Amen"
genoemd. En - hoe vreemd het ook

moge klinken

-

een van de namen van

Jezus
Christus,
afkomstig
Hebreeuws,
is 66k "Amen"
baring 3:14) !

uit het
(Open-

De Farao van Boven-Egypte, waar
Jozef onder diende, heette Amenemhet
III. "Amen" was onder de Farao's uit
Jozefs tijd een gebruikelijke naam. De
Farao moet dus we! sterk door de
religie van Cheops bei'nvloed zijn geweest! Amenemhet was de naam van
minstens vier Egyptische vorsten en
volgens de Grote Winkler Prins Encyclopedie onder "Amenemhet"
maakten zij Amon, "een tot dusver onbekende god", tot hoofdgod van het rijk~
Was deze Amon een van de vele Egyptische afgoden? Nee! Het was de God
van Abraham, Izaak en Jakob!
Maar dat is nog niet aIles! Farao

-~

~

Februari

1969

Amenemhet
gaf Jozef "Asnath,
de
dochter van Potifera, de priester van
ON, tot vrouw" (Genesis 41-45).
Wie was Asnath? Was zij een Egyptische? Murtadi (L' Egypte de Mmtadi)
vermeldt
dat de nakomelingen
van
Aram posities van aanzien en gezag,
zoals die van priesters
en leiders
in
Egypte
innamen.
Jozef
stond
in nauw contact met Snefroe van
de
4e
dynastie,
die
van
1755
tot 1726 v. Chr. regeerde en zij waren
dus, zoals we later zullen zien, tijdgenoten van elkaar. Deze Snefroe komt
in de lijst van Aramese
priesterkoningen die over zowel Ethiopie als
Egypte heersten voor als Senefrou (In
the COllntry of the BIlle Nile door C. F.
f!'Rey).
Zeer waarschijnlijk
zullen de
sleutelposities
in de regering en het
priesterschap
door vertegenwoordigers
van hetzelfde Aramese geslacht ingenomen zijn als waaruit Snefroe kwam. Het
is daarom niet onwaarschijnlijk
dat de
familie
van Jozefs
vrouw
Asnath
eveneens van Aram afstamde. Beiden
waren dus Semietisch, aangezien Aram
en Arpachsad, Jozefs stamvader, beiden
zonen van Sem waren (Gen. 10: 22) .
En wie was de God "On"? Het is
opmerkelijk, dat "On" in het Grieks
slechts een andere naam is voor de God
"Amen"
van het
ring 1:8
als "Hi j

- Jezus Christus, de HEER
Oude Testament! In Openbaspreekt Christus over zich zelf
die is". In de oorspronkeli jke

1'ge'inspireerde
tekst van dit vers was het
Griekse woord, dat Christus hier gebruikte,
het tegenwoordig
"on"! deelwoord van de Griekse werkwoordsvorm "eimi": Ik ben!
In Jozefs tijd wisten de Egyptische
heersers van het bestaan van God! Het
was pas tegen de tijd van Mozes, dat
flagrante afgodendienst zich over geheel
Egypte begon uit te brei den !
Wanneer

bouwde Cheops
Piramide?

de

Wanneer leefde Cheops? Volgens de
elfde editie van de bekende Encyclopaedia Brittannica leefde hij + 4700
v. Chr. en zou hij dus 700 jaar voor
Adam geleefd moeten hebben! Zo'n
jaartal is belachelijk! Meer recente conservatieve geleerden geven het jaar 2600
v. Chr. Dit is 250 jaar voor de zondvloed

.-./

~«i~
Foto, Matson Photos, Alhambra,

Col. 91803

Een luchtfoto van de piramides van Gizeh. Rechts de grootste piramide
die door Cheops gebouwd werd. Het is bijna niet voor te stellen dat dit
tot aan deze eeuw het grootste bouwwerk ter wereld was. Hoewel het niet
meer het hoogste bouwwerk op aarde
is, blijft het nog steeds het
massaalste.
van Noachs tijd! Maar volgens oude
Egyptische
annalen
was die vloed
eeuwen voordat Cheops leefde.' Cheops
leefde na de zondvloed! Daarom is ook
dit jaartal fout!
Het is overduidelijk dat de geleerden
niet we/en wanneer Cheops leefde.
Doch zij zouden het kunnen weten,
wanneer ze slechts zouden willen geloven en aannemen,
wat de Bijbel
erover vermeldt!
Sommige piramidologen
trachten de
piramide te dateren met behulp van
sterrekunde.
Zij vel'onderstellen,
dat
gedurende
de bouwtijd
de poolster
Alpha Draconis vanuit de ingang van de
Grote Piramide zichtbaar was. Maar deze
gedachtengang berust op vermoedens, en
is niet op feiten gebaseerd. Er bestaat
geen enke! bewijs voor!
En
bovendien
zou de poolster

slechts gedurende enkele minuten vanuit
de afdalende gang zichtbaar geweest
kunnen zijn, want de ingang wees in 't
geheel niet direct in de richting van de
poolster .'
De historische feiten zijn evenwel, dat
Cheops
(1726-1663
v. Chr.)
een
jongere tijdgenoot van Koning Zoser
van Egypte was. Zoser (1737-1718
v. Chr.)
bouwde zijn trapvormige
piramide kort voordat Cheops de Grote
Piramide bouwde.
Maar de grote geschiedkundige verrassing
is, dat toen deze koning
Zoser over een deel van BenedenEgypte regeerde, Jozef tezelfder tijd
minister-president
was onder Farao
Amenemhet
III, koning van BovenEgypte!
(Jaartallen
geven regel'ingsperiodes aan)
Egypte in die tijd was een federatie
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van kleine staatjes, elk met een stad
als middelpunt. Amenemhet III (17411692 v. Chr.) was koning van BovenEgypte en Farao van geheel Egypte.
Maar onder hem waren koningen van
lagere rang, zoals bv. Zoser. Cheops
was em buitenlands vorst. Zijn gebied
strekte zich uit tot in de Delta van
Egypte.
Koning ZOSel" schreef over de zevenjarige droogte in fozefs dagen. "Ik ben
bang te moede," zei hij, "want gedurende mijn tijd is de Nijl in ZEVEN
JAREN niet buiten haar oevers getreden"
(Cambridge
Ancient History,
Deel I, bIz. 309-310).
Bij belse chronologie laat zien dat de
zevenjarige hongersnood van 1727 tot
1720 v. Chr. duurde.
Het is nu dus wel duidelijk
dat
Cheops, tijdgenoot van Zoser, de Grote
Piramide gedurende het begin van het
verblijf van Israel in Egypte (17261487 v. Chr.), ongeveer in de tijd van
de zevenjarige droogte gebouwd moet
hebben.
]ozefs

rol in deze geschiedenis

Cheops werd bij het bouwen van de
Pi rami de geholpen door een man van
aanzien, die Souf heette. Deze man is
tot op heden voor geschiedschrijvers
een raadsel gebleven. Hij was "hoofd
van de werken van Choefoe" (Rawlinson's Egypt, hfdst. 14). Ook wordt hij
"Saf-hotep" - Saf, de dienaar - genoemd, en was, naar het schijnt, een
van 12 broers, die voor Amenemhet III
het Labyrint bouwden - het "Pentagon" van het oude Egypte (Wathen's
Antiquities bIz. 142). Er kan daarom
geen twijfel aan bestaan, wie "Souf"
is geweest! Hij kan niemand anders
zijn geweest dan fozef!
De naam die Farao aan Jozef gaf,
was "Zaf-nath
Paaneach"
(Genesis
41:45).
De Egyptenaren
spreken de
eigennaam Jozef nog steeds uit als
"Joesoef". Het is dus wel zonder meer
duidelijk, wanneer Cheops leefde!
Een in de loop der tijden verwrongen
oude Egyptische
overlevering
vertelt
van een gebeurtenis
uit het latere
leven
van
Cheops
of
Choefoe,
waarin deze een bejaarde Egyptische
wijsgeer naar zijn paleis laat ontbieden
(Egypt,
door Budge, Deel

II, bIz. 43). Deze wijze man leefde
volgens
de overlevering
110 j aar.
Jozef stierf eveneens op een leeftijd van
110 jaar (Genesis 50:26). Men kan
zich in een dergelijke overeenkomst
niet vergissen!
Cheops

schreef

een Bijbelboek

Niet alleen diende en aanbad Cheops
Amen of On - dat is, Jezus Christ us
- hij schreef zelfs een Bijbelboek!
Man~tho, de Egyptische geschiedschrijven schreef aangaande Cheops, dat hi j
verwaand
en arrogant tegenover
de
goden handelde, doch daarna boetvaarJig werd en Jlhet Heilige Boek" schreef
. . . een werk van grote betekenis !
(zie Antiquities
door Wathen,
bIz.
268; en Egypt door Budge, Deel II,
bIz. 31).
Maar welk Heilig Boek?
Zeer zeker geen heilig boek over de
heidense Egyptische godsdienst - want
Cheops had hun tempe Is gesloten en
verbood hun eredienst. Was dit Heilig
Boek een Egyptisch Boek ? Nee! Cheops
was, zoals u zag, van buitenlandse
afkomst - en het is begrijpelijk
dat
de Egyptenaren,
die zich later sterk
tegen zijn godsdienst kantten, Cheops'
Heilig Boek niet voor het nageslacht
bewaarden.
Egyptische annalen brengen ons echter
op het juiste spoor om het antwoord te
vinden. Cheops was namelijk ook onder
een andere naam bekend - Saaru of
Shaaru (History of Egypt door Petrie,
Deel I, bIz. 37). Saaru betekent "inwoners van het Selr gebergte". Choefoe
was dus een buitenlandse koning, heersend over een gebied dat zich gedurende Jozefs tijd en daarna uitstrekte
van het Selr gebergte tot aan BenedenEgypte. Dr. Meredith en ik bezochten in
1957 Cheops' domein, zowel in Egypte
als in het Selr gebergte.
Dit Selr gebergte was vroeger welbekend als het "Land van Uz" (Clarke's
Commentary, Deel III: Job) Uz was
een nakomeling van Selr, de Horiet
(Genesis 36: 20, 21, 28). De Arabieren
bewaren een corrupte herinnering aan
Cheops van het Selr gebergte, het Land
van Uz: zij noemden hem de "tovenaar
van Oz".
in

Wie was dan toch wel degene, die
Uz woonde, arrogant was, doch
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UW ABONNEMENT
OP D,E
ECHTE WAARHEID
BETAALD
IS
Zo velen vragen: "HOE komt het dat
mijn abonnement al betaald is? W AAROM
kan ik dat zelf niet betalen? HOE kunt u
een tijdschrift van lO'n kwaliteit uitgeven,
zonder enige advertentie-inkomsten?"
Het antwoord is verbazingwekkend,
maar
toch zo eenvoudig!
De ECHTE W AARHElD is volkomen uniek. Uw reeds betaald
abonnement is daar slechts een voorbeeld
van. Dit djdschrift geeft u INZICHT in de
zich snel wijzigende
toestanden
in deze
wereld - de sociale kwesties, onze gezinsproblemen en uw persoonlijke
vraagstukken. Wij geven u de betekenis en het doel
van het menselijk bestaan.
Andere nieuwsmedia
rapporteren
vaak
alleen maar het nieuws en de vele wantoestanden in deze wereld. De ECHTE W AARHElD geeft u evenwel het hoe en het
waarom en hoe de praktische oplossingen
er uit zullen zien!
De moderne
wetenschap
heeft
zich
uitgegeven als de "Messias", die de werel~
van haar problemen
zou verlossen.
Ii }
den jaar tijds is de wetenschappelijke
kennis verdubbeld - maar in die zeIfde tijd
hebben de wereldproblemen
daar gelijke
tred mee gehouden!
Het communisme kwam naar voren met
de leus: "Anderen hebben aangetoond hoe
[slecht het met} de wereld is; we moeten
daarom
de wereld
veranderen!"
(Karl
Marx.)
Vandaag - na vijftig jaar communisme - kunt u het resultaat zien in
het verschil tussen Oost- en West-Berlijn!
Wetenschap, technologie, communisme en
fascisme hebben bewezen valse verlossers te
zijn! Alles wat de mensen tot dusverre
geprobeerd hebben, heeft deze vraagstukken
niet op kunnen lossen. Zij kennen de WEG
niet die naar VREDE leidt - zelfs de ZIN
VAN I-lET LEVEN kennen zij niet.
De redakteuren van De ECHTE W AARHElD
hebben het daarom gewaagdzonder zich hiervoor te verontschuldigen
- om naar die Bron te gaan, die de antwoorden geeft en met onfeilbare zekerheid
de oplossingen aan de hand doet. Ongeveer
een derde ervan bestaat uit toekomstvoorspellingen die, naar het schijnt, door geleerden, godsdienstige
organisaties, regeringe.~)
en opvoedkundigen
volkomen
over het
hoofd
zijn
gezien.
Toch
hebben
de
gebeurtenissen
van de afgelopen 2500 jaar
bewezen dat deze voorspellingen
volkomen
betrouwbaar waren!
Men weet eenvoudig niet dat we ons voor
een bepaald doel hier op aarde bevinden
en dat dit onbegrepen
Boek in feite de
Handleiding
is, waarin onze Schepper het
doel van ons bestaan uiteenzet! Het heeft
te maken met de huidige wereldsituatie.
Maar het slaat niet alleen op deze tijdde voorspeIIingen
verschaffen ons ook een
blik in de toekomst! Er be staat geen andere
Bron waardoor we de tijd waarin we nu
leven beter kunnen begrijpen! En de Auteur
van deze Bron zegt: "Om niet hebt gij het
ontvangen, geeft het om niet."
Wij geven u de zuivere waarheid! Ze
is onbetaalbaar - we kunnen er eenvoudig
niets voor vragen. Dat is ons beleid. Een
naar verhouding klein aantal medewerkers
heeft zich vrijwiIIig bij ons aangesloten om
dit unieke beleid mogelijk te maken. Wij,
en zij, danken u uit de grond van ons
hart dat u het ons mogelijk maakt, u te
dienen. Het is werkelijk "meer gezegend
te geven dan te ontvangen."
Dank u wel
dat u ons dit plezier gunt!

HOE

--
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berouw over zijn zonde toonde en een
Heilig Boek schreef?
Niemand minder dan JOB/

eeuwen trotseren en niet van haar plaats
verwijderd
worden! Welk rotsmonument? - de Grote Piramide!

En het "Heilig
boek Job!

Slaat u nu eens Job 38 :4-6 op. Daar
leest u Gods antwoord aan Job. En ziet
u hier dat Job eens een groot bouwmeester moet zijn geweest? Hier voIgt
een samenvatting van Gods antwoord
aan Job:

Boek" is het Bijbel-

Cheops, de bouwer van de Grote
Pi rami de, is dus - zoals de Heer Armstrong reeds lang geleden vermoeddeniemand anders dan Job! De Grieken uit
de Oudheid noemden Job "Cheops"waarbij zij de letters "ch" uitspraken
alsof er alleen maar een "h" stond. In
de Vulgaat, de Latijnse bijbelvertaling,
wordt zijn naam als "Hiob" geschreven,
terwijl we de laatste letter "b" in de
naam Job als een "p" uitspreken, zoals
ook de Grieken deden in het woord
P7'"Cheops".
Cheops is dus niets anders
'- dan een andere uitspraak van de naam
Job!
Job was een koning!
In de tijd toen Job beproefd werd,
riep hij bitter uit, dat hij wenste liever
dood te zijn: "Waarom ben ik niet bij
de geboorte gestorven, heb ik niet de
geest gegeven, toen ik uit de moederschoot kwam? . . . Dan zou ik nu
nederliggen en stille zijn, ... dan zou
ik rust hebben bij koningen en raadsheren des lands, die, wat in puin lag,
voor zich herbouwden
[St. Vert. "die
voor zich woeste plaatsen bebouwden"}
(Job 3:11-14).
Job samen met koningen

~-

natltttrlijk/

Hij

was

van

beg raven ?
hoge

af-

komst. Leest u maar: "Men luisterde
naar mi j en wachtte af, men hoorde
zwijgend naar mijn raad. Na mijn
woord sprak niemand meer . . . Ik (zat)
op de eerste plaats, ik troonde bi j de
schare als een KONING"
(Job 29:
21-25).
Job liet een groot monument na - de
Grote Piramide. Hij werd er hoogmoedig door. Bildad, een van Jobs
vrienden, daagde hem uit: "Gij, die
in toom uzelf verscheurt,
zal om
uwentwil de aarde ontvolkt eSt. Vert.
"verlaten"} worden en zal een rots van
haar plaats gerukt
worden?"
(Job
18:4) .
Wat? Zou de aarde niet zonder Job
zijn, ook wanneer hij al gestorven zou
zijn? Natuurlijk - het stenen monument, dat hi j had gebouwd zou de

"Jij, Job, legde de fundering van
de Grote Piramide, maar waar was je,
toen Ik de fundering van de aarde
legde? Jij, Job, bepaalde de afmetingen
van de Piramide in Egypte, maar wie
bepaalde de afmetingen van de aardbol
en spande daar het meetsnoer over?
Jij, Job, liet de fundering
van de
Piramide op pijlers rusten, maar waar
rust de fundering van de aarde op?
Jij, Job, was niet in staat de sluitsteen
op de Piramide aan te brengen, want
jouw werk was niet absoluut volmaakt,
maar Ik heb de hoeksteen van de aarde
gelegd," zegt God.
Dat was een hele vemedering voor
Job! Hij was dus niet zo geweldig als
hij wel dicht te zijn.
Wie was Job?
Cheops leefde in Jozefs tijd. Zo ook
Job! Job leefde in de generatie na
Ezau, want een van zijn vrienden was
Elifaz, de Temaniet (Job 2: 11). Elifaz
was de vader van de Temanieten
(Genesis 36: 11) en de zoon van Ezau,
Jakobs braer (vers 10). Elifaz en Jozef
waren dus volle neven!
Job leefde in de tijd voor de
Mozalsche wet, die voorschreef
dat
alleen Levieten offeranden
mochten
brengen. Maar u kunt lezen dat Job
voor zijn gezin offeranden bracht, zoals
dit in de tijd van de aartsvaders gebruikelijk was (Job 1:5; 42:8).
Geen enkele uitlating in het boek
Job refereert naar de exodus onder
Mozes. Maar de Zondvloed blijkt nog
vers in het geheugen van de mens en
te liggen (Job 22: 15-18).
Cheops, of Job, besteeg de troon
in 1726 v. Chr. Het is opmerkelijk,
dat dit tevens het jaar is, waarin
Jakob met zijn gezin Egypte binnentrok. Een samenloop van omstandigheden? Let u eens op het volgende!
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In de groep, die samen met Jakob
in 1726 in Egypte aankwam, was ook
een kleinzoon - Job geheten! "Dit nu
zijn de namen van de zonen van
Israel, die in Egypte kwamen, van
Jakob en zijn zonen . . . De zonen
van Issaschar waren Tola, Pua, Job
en Simron" (Genesis 46: 8, 13 ) .
In I Kronieken 7: 1 wordt Jobs naam
echter als Jasib gespeld: "De zonen
Issaschar waren: Tola en Pua, Jasib
en Simron, vier." Het was van deze
naam Jasib [Hebr.
Yashub
(uitgesproken
als joh-sjoeb)},
dat
de
Egyptische geschiedschrijver
Manetho
de naam Soeph voor Cheops afleidde.
Op dezelfde wijze spelde hij Jozefs
naam
als Soef - door
de eerste
zachtklinkende
lettergreep
te laten
vervallen.
Cheops, of Job, was Jozefs oomzegger. Hij laat door het bouwen van
de piramide
zien, een uitgebreide
kennis op het gebied van wiskunde
en sterrekunde
te bezitten. Was dit
soort kennis een karakteristieke eigenschap van de starn Issaschar, waar
Job uit voortkwam?
12 :32 hierop het

Laat I Kronieken
antwoord
geven:

"Van de Issascharieten, die de juiste
tijden kenden, zodat zij wisten wat
Israel
do en moest..
."
Joodse
tekstuitleggers verstaan hieronder wiskundige en sterrekundige
wetenschap,
eveneens de kennis omvattend waarmee
de Hebreeuwse kalender en de datums
van de jaarlijkse Feestdagen werden
bepaald.
Waarom de Piramide
gebouwd werd
Job leefde lang voor Daniels tijd.
Zelfs in de tijd van Daniel en van de
Apostelen waren de data waarop geprofeteerde
gebeurtenissen
zouden
plaatsvinden
als een gesloten boek.
Wanneer het hun zelfs niet gegund was
om deze tijden en gelegenheden
te
weten, dan zal Job ze zeer zeker niet
hebben geweten, laat staan dat hij een
piramide had kunnen bouwen, die in
zulk een chronologie zou passen. En
toch beweren aanhangers van piramidologie dat Job deze dingen wist!
V oor

me

liggen

de

werken

van
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David Davidson, Adam Rutherford en
anderen.
leder van hen tracht een
chronologie voor de toekomst op te
bouwen door met behulp
van de
"piramide-duim"
de afmetingen van de
Grote Piramide
op te nemen. Dr.
Meredith en ik zagen het kleine stenen
uitsteeksel in de Pi rami de, dat volgens
deze mens en de sleutel is tot het
ontrafelen
van het raadsel van de
Piramide. Maar er is niets dat er op
wijst, dat dit kleine uitsteeksel
de
maatstaf van de Piramide zou zijn of
dat er een andere betekenis aan verbonden is.
En zelfs als iemand de Piramide
nauwkeurig opgemeten zou hebben, hoe
kunnen zij dan weten, welk punt een
bepaald j aar aanduidt? Davidson begint
op een zeker punt in de Piramide en
noemt dit de dag van de kruisiging
- vrijdag, 7 april, 30 n.Chr. Aangezien
de Bijbel aantoont, dat deze datum fout
is, is daardoor heel zijn chronologie
eveneens fout.
lemand anders neemt ditzelfde punt
en noemt het de datum van de kruisiging vrijdag, 3 april, 33 n.Chr. Daar
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In het EngelsRADIO ANTILLES - Montserrat, W.I.
930 kHz, 6:30 n.m. dagelijks.
RADIO SURINAM - Parimaribo - 620
kHz, tussen 7 en 8:30 n.m. of tussen
12 en 1:00 n.m.

W AARHEID

ook deze datum bewezen kan worden
foutief te zijn, is ook zijn chronologie
in de war. Het ligt voor de hand dat
er geen cnkele norm of maatstaf
bestaat die duidelijk
maakt, welke
steen of welke kras op een gangmuur
een bepaald jaar aanduidt. Toen de
Piramide gebouwd werd, had men een
ander doel op het oog dan om chronologie te openbaren. AIle factoren die op
het bouwen van de Piramide betrekking hebben zijn nog niet bekend,
maar het is ongetwijfeld een door Job
ontworpen monument ter nagedachtenis
aan wat lozef voor Egypte had gedaan
en tevens om de grens aan te duidell
van het gebied, dat Farao aall lozefs
familie in Egypte had gegeven.
Farao gaf Israel het land Gosen
(Genesis 47 :6, 11,27). Dit land Gosen
strekt zich uit van Palestina in westelijke richting tot aan de rivier de Nijl
(Genesis 15: 18). Het gebied van het
tegenwoordige Suezkanaal lag daar 66k
in. Farao gaf dit alles oorspronkelijk
aan Jozefs familie, maar vandaag is
Egypte daar heer en meester. En hoe
ver strekte het land Gosen zich langs
de Nijl naar het zuiden uit? Tot aan
de grens tussen Beneden- en MiddenEgypte - in hetzelfde gebied waar de
Grote Piramide staat! Omdat de Grote
Piramide op de grens tussen deze twee
delen van Egypte ligt, hebben velen
gemeend, dat Jesaja 19: 19-20 betrekking heeft op de piramide. Maar met
het "altaar", in dit vers genoemd, kan
onmogelijk de piramide bedoeld zijn,
want God verbiedt het bouwen van een
altaar uit gehouwen
steen (Exodus
20:25-26) .
Maar de Grote Pi rami de zou wel de
opgerichte
steen kunnen
zijn, waar
Jesaja op doelde; het zou namelijk heel
goed mo gelijk zijll, dat deze in de
toekomst opnieuw als een "gedenksteen" zal worden gewijd als een
herinnering aan wat de Eeuwige God
- de Amen - zal doen om Egypte van
het nog op te richten Heilige Roomse
Rijk te verlossen. In de Bijbel wordt
sams een opgerichte steen gebruikt als
een grenspaal (zie Genesis 31: 51, 52).
Ook kunnen
we onze gedachten
laten gaan over de mogelijkheid,
dat
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Job de Piramide
ontwierp
als een
tombe of rustplaats voor Jozefs mummie, voordat Mozes deze uit Egypte
meevoerde
(Exodus 13 :19). Cheops,
of Job, werd er volgens de oude
geschiedschrijvers
niet in begraven.
De sarcofaag in het Koningsgraf was
in vroegere tijden al leeg. Er waren
geen schatten
in de ondergrondse
nissen van de Piramide verborgen. En
in oude tijden was het bouwwerk
open voor bezoekers uit Griekenland
en Rome.
De Grote Piramide werd volgens
Herodotus in een tijdsbestek van 20
jaren gebouwd gedurende de 3 maanden
in elk jaar, waarin de Nijl buiten
haar oevers trad en de mensen daardoor1'
zonder werk kwamen. Voor de bouw
werden dus geen slavenarbeiders
gebruikt, maar mens en, die werkeloos
waren. Het verrichten van dit werk
had waarschijnlijk
tot gevolg, dat de
Egyptenaren hierdoor van Farao hun
vrijheid herkregen.
Flavius Josephus,
de Joodse geschiedschrijver, deelt mee,
dat Jozef het land aan de Egyptenaren
teruggaf (Joodse Oudhedell, II, 7, 7).
En hoe zouden de Egyptenaren beter
hun dank hebben kunnen betuigen dan
door een gedeelte van de tijd, dat ze
werkeloos waren, te geven aan het
bouwen van een monument, dat door
Job ontworpen en onder zijn leiding
opgericht werd om een voortdurende
getuigenis te zijn ter herdenking van
het feit, dat het de Almachtige, Eeuwige
God was geweest, die Jozef had gezonden om de Egyptenaren van hongersnood te redden!
Gods Regering is eveneens georganiseerd in de vorm van een ph'amide.
Christus is de door mensen verworpen
"sluitsteen", die door God tot "hoofd
des hoeks"
is gemaakt,
getypeerd
door de sluit- of deksteen op de
tophoek
van een piramide
(Psalm
118:22).
Er is geen monument, dat
dit alles beter had kunnen uitbeelden
dan de Piramide, door Job opgericht
voor de God, die ongezien over heel
de wereld zijn Heerschappij uitoefent en
steeds zijn profeten
zendt om de
mensheid van te voren voor elke ramp
te waarschuwen.

1)

Foto, Wide World

Het Babylon zoals een artiest het zich voorstelde. Hier was de zetel van het eerste wereldrijk dat
deze aarde heeft gekend. Hoewel het door het Perzische Rijk werd veroverdr bleef het babylonische
systeem onaangetast
en wist zich ook onder Griekse en Romeinse heerschappij tot op onze dag te
handhaven.

De 21e Eeuw
(Vervolg

van pagina 8)

oprukkende
legers van Alexander de
Grote. Hij breidde zijn rijk nog verder
naar het zuiden, westen en oosten uit.
Zijn rijk was op militair gebied nog
en bevol"r';terker - qua oppervlakte
king was het veroverde gebied groter
dan ooit tevoren - maar de kwaliteit
was weer minder, evenals Koper goedKoper is dan zilver, doch een harder
metaal is.
Alexander huilde omdat hij dacht
dat er niets meer te veroveren vie!. Hij
stierf jong na een braspartij, en zijn
rijk werd in vieren gedeeld. Elk deel
werd door een van zijn vooraanstaande
generaals geregeerd.
Laten we nu dit hoogst
nieuwsbericht verder volgen.
Toen kwam het Romeinse

ongewone

Rijk

"En", ging Daniel verder, "een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer."
Dit was het Romeinse Rijk, dat aIle
vier delen van Alexanders Rijk veroverde, en zich nog verder uitbreidde.

Het was de sterkste militaire macht in
de geschiedenis
van de toenmalige
mensheid. De twee benen van het beeld
symboliseerden
de twee verdelingen
van het Romeinse Rijk: Het Byzantijnse
Rijk met als hoofdstad
Constantinopel (het huidige Istanbul in Turkije); en het Westromeinse Rijk, met
als hoofdstad Rome.
Maar Daniel vervolgde: "En de tenen der voeten
[zi jn J deels van
ijzer en deels van leem; ten dele zal dat
koninkrijk hard zijn, en ten dele zal
het broos zijn, maar [zi j wIlen J met
elkander
geen samenhangend
geheel
vormen, zoals ijzer zich niet vermengt
met leem."
Er zijn nog drie andere specifieke
voorspellingen - nieuwsberichten over
de toekomst een in het zevende
hoofdstuk
van Daniel,
een in het
13de en een in het 17de hoofdstuK
van het boek Openbaring, die aIle drie
een beschrijving geven van een zelfde
opeenvolging
van wereldrijken.
Ais
men deze vier voorspellingen
combineert, wordt het duidelijk dat de tenen
van dit beeld een laatste vernieuwing

voorstellen een herleving
Romeinse Rijk in onze tijd!

van het

Een Verenigde Staten van Europa
is op komst!
Er is helaas geen plaats in dit artikel
om over bijzonderheden uit te weiden,
maar de twee voorspellingen
in het
boek Openbaring beschrijven duidelijk
- lang van Ie voren - de val van
het Romeinse Rijk in 476 na Christus,
het herstel van dit Rijk door Justinius
in 554, en de geschiedenis ervan als
het "Heilige Roomse Rijk" tot en met
de val van Napoleon in 1814.
Openbaring 17: 8 toont ons verder de
gedeeltelijke
herleving van dit Rijk
onder Mussolini, die, na Ethiopie in
bezit genomen te hebben, het met
Italie en zijn bezittingen Eritrea, Lybie
en Italiaans Somaliland, officieel het
"Romeinse Rijk" noemde.
Deze profetieen geven een uitvoerig
verslag van tevoren over de
laatste herleving van dat Rijk dat door
een unie van tien Europese staten tot
stand zal worden gebracht.
Vele leiders, niet alleen in Europa
zelf, maar ook in Engeland en de VS,
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dromen al lang van zo'n "Verenigde
Staten van Europa". De EEG is daar
het begin van.
De Russische inval in Tsjechoslowakije van verleden jaar lOu wel eens
vaart achter deze ontwikkeling kunnen
zetten. Het duurt nu misschien nog
maar twee tot vier jaar voordat dit toekomstbeeld actl/eel zal zijn geworden!
Ret zal de 1/Jereld volkomen verrassen!
Toch heeft De ECHTE W AARHEID
in de Engelse uitgave dit nieuws al 35
jaar lang verkondigd!
Machtiger

dan de VS of Rusland

Ais uit de EEG eenmaal deze polieen unie van
tiek-militaire
unie tien naties of groepen van naties, niet
enkel van de huidige zes - voortgekomen zal zijn, zal die unie de
wereld een derde Machtsblok presenteren, dat waarschijnlijk zelfs machtiger
en sterker zal zijn dan de VS of Rusland! Kunt u zich voorstellen wat dit
voor het machtsevenwicht in de wereld
zal betekenen?
Maar deze naties zullen niet lang en
getrouw verenigd blijven. Ze zullen
niet lang verenigd blijven, evenals het
onmogelijk is om Ieem met ijzer te
vermengen.
Wat zal er dan gebeuren?
Deze profetie, evenals andere, geeft
het nieuws weer lang voordat het
plaats vindt.
En tenslotte - een wereldregering!
Laten we Daniels uitleg aan koning
Nebukadnezar verder volgen: "Maar in
de dagen van die koningen"de tien
Europese landen die zich spoedig zullen verenigen - "zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in
eeuwigheid niet te gronde zal gaan, en
waarvan de heerschappij op geen ander
yolk meer zal overgaan: zelf zal het bestaan in eeuwigheid.
De grote God
heeft de koning bekendgemaakt wat na
dezen zal geschieden.
De droom is
waarachtig, en zijn uitlegging betrouwbaar." (Naar het tweede hoofdstuk van
Daniel in de Nieuwe Vertaling.)
Dit is slechts een uit vele voorspellingen die zeggen dat er een regering
zal komen die onze oorlogsmoede planeet eindelijk vrede zal brengen.
Die vrede zal echter niet door mensen teweeggebracht
worden - zij zal
ondanks de mensen komen! Andere

voorspellingen,
eeuwen geleden
gemaakt, geven tot in het kleinste detail
een beschrijving van deze snel achteruitgaande wereld!
Maar de mensheid zal behouden blijven! Er zal een gelukkige Wereld van
Morgen komen! Maar de mensheid
moet eerst een harde les leren! Het geklungel van de mensen zal echter in
toenemende
mate catastrofes over de
aarde, brengen, v66rdat deze God-verwerpende
wereld bereid zal zijn te
luisteren! Maar, we zttllen het leren.
Slechts weinigen beseffen dat ongeveer een derde van de Bijbel uit
profetieen bestaat, en dat 9°% van deze
voorspellingen op onze tijd en de komende paar jaren betrekking hebben. Dit
gedeelte van de Bijbel is volkomen
genegeerd of verkeerd begrepen, maar

toch is het

-

vooral nu - ontzettend

belangrijk!
Eerder in dit artikel schreef ik al dat
Jezus van Nazareth's
werelds be langrijkste verslaggever was. Vel en, doordat ze misleid waren of anderen mislei den, hebben zijn Leer als een soort
sentimentele
godsdienst
weergegeven,
een religie die helemaal geen betrekking heeft op ons dagelijks leven, noch
op deze wereld met z'n naties en
regeringen, deze samenleving. Oat idee
is een grove DW ALING!

ANTWOORDEN
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Bet evangelie (= goede nieuws) van
Christus was eigenlijk zijn aankondiging van het Koninkrijk de Regering - van God, dat spoedig komen
zal om de wereld vrede te brengen!
Het Koninkrijk Gods is niets anders dan
de wereldomspannende
REGERING
van God. Bet is absoll/ut gem sentimenteel, denkbeeldig
iets dat in de
harten van mensen gevestigd wordt!
Het IS ECRT. En het komt SPOEDIG!
Jezus Christus werd geboren om Koning over dat Koninkrijk
te worden
(Lue. 1 :30-33; Joh. 18:36, 37; Openb.
19:11-16; 11:15). Jezus beloofde dat
Hij spoedig weer zou kamen, om de
hele wereld te regeren.
Ais u graag een spannende, leven~
dige beschrijving van de Wereld van
Morgen wilt lezen - een wereld die
door de Eeuwige God geregeerd zal
worden - een wereld met een onfeilbare, goddelijke regering en perfecte organisatie
en lei ding - dan kunt u
GRATIS een rijk gelllustreerd boekje
van meer dan 100 bladzijden aanvragen.
Het heet: De ideale Wereld van morgen
- een blik in de toekomst.
Dit boekje is UNIEK! Het is verbazingwekkend!
En het beschrijft
de enige ZEKERE
hoop van de
mensheid!

OP

~om 11~
VAN ONZE LEZERS
HIER volgen antwoorden uit de
BijbeZ op die vragen welke in een beknopt bestek beantwoord
kunnen worden. Hoewel we niet kunnen beloven, iedere vraag
in deze rubriek te behandelen, zullen wij proberen die te beantwoorden, welke van algemeen belang voor onze lezers zijn.
Ais Adam inderdaad de eerste
door God geschapen mens was als behalve Eva in de Bijbel alleen
maar de drie zonen Kaln, Abel
en Seth genoemd worden - waar
haalde
Kaln dan zijn vrouw
vandaan?

Had Kaln een vrouw? Jazeker, want
in Genesis 4:17 staat: "En Kaln had
gemeenschap met zijn vrouw en zij
werd zwanger en baarde Henoch..."
KaYn had dus een vrouw en een
zoon.
En nu we het er tach over hebben -
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waar haalde Seth zijn vrouw dan vandaan? Seth is de rechtstreekse voorvader van Noach, Abraham, David en
Jezus.
Het antwoord is te vinden in het
geslachtsregister van Adam in Genesis
5 :4, 5: "En de dagen van Adam, nadat
hij Seth verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en
dochteren. Zo waren al de dagen van
Adam, die hij geleefd heeft negenhonderddertig
jaar; en hij stierf."
Hier is het antwoord!
Adam verwekte zonen en DOCHTERS.
God
zegende Adam en Eva en sprak tot hen:
"Weest vruchtbaar
en wordt talrijk;
vervult de aarde . .." (Gen. 1 :28). Het
hele menselijk geslacht begon met hen.
'~oe
zouden zij zich hebben kunnen
vermeerderen,
als zij geen zonen en
dochters hadden en hun zonen met die
dochters - hun zusters - getrouwd
waren?
Heel eenvoudig. Kaln en Seth hadden allebei hun zusters tot vrouw genomen. Adam en Eva hadden beslist al
veel dochters, zelfs voordat Seth geboren werd.
Adam en Eva waren - precies zoals
God dat gewild
had - vruchtbaar!
Na de geboorte van Seth leefde Adam
"ACHTHONDERD
JAAR, en hij verwekte
zonen
en
dochteren."
Dit
betekent, dat hij doorging zonen en
dochters te verwekken gedurende die
800 jaar. Dat is een lange tijd - net zo
l&ng
alsof een man en zijn vrouw vanaf
het jaar 1100 geleefd hadden en steeds
kinderen had den voortgebracht tot 1900
AD. toe - tot het begin van deze eeuw!
Adam was 130 j aar oud to en Seth
geboren werd (Gen. 5:3) en daama
kreeg hij nog 800 jaar lang zonen en
dochters!
In deze voortsnellende
tijd, met
gemiddeld 1 tot 2 kinderen per gezin
is het voor ons bijna onbegrijpelijk
hoeveel kinderen Adam en Eva waarschijnlijk wel gehad kunnen hebben in
die ongelofelijk
lange levenstijd van
bijna duizend jaar! Adam leefde bijna
BEN ZESDE deel van de totale tijd
vanaf de schepping tot nu. Ja, er moet
wel een grote verscheidenheid
van
jonge vrouwen geweest zijn onder wie
Kaln en Seth en al hun andere broers
zich een vrouw konden uitzoeken!
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Vergeet niet, dat het in het begin
niet verkeerd was met een broer of
zuster te trouwen. Uit zo'n verbintenis
ontstonden toen nog geen lichamelijke
nadelen. Meer dan 2000 jaar laterin Abrahams tijd - kon men nog steeds
z'n eigen halfzuster trouwen. Pas in de
tijd van Mozes verbood God het, dat
naaste bloedverwanten met elkaar trouwden (Lev. 18:6, 11).
In de dagen voor de zondvloed, toen
de mensen zeven-, acht- en negenhonderd jaar leefden, werden ze niet zo
snel oud als wij nu. Zij waren zonder
twijfel in staat honderden jaren lang
kinderen ter wereld te brengen. Na de
zondvloed werd de levensduur, als een
gevolg van het voortdurend breken van
Gods wetten, die een gezond en lang
leven garanderen, steeds korter.
In Abrahams tijd werd Sara op haar
90ste jaar al te oud beschouwd om nog
kinderen te krijgen en Abraham zelf
dacht dat het onmogelijk was om op
100-jarige leeftijd vader te worden.
(Zie Gen. 17: 17.) Izaaks geboorte was
een compleet
wonder.
Maar
voor
de zondvloed en in de dagen van Adam

was het anders

-

en zo zou het van-

daag nog zijn als de mens en zich aan
Gods geboden hadden gehouden. Dat
God ons moge helpen die geboden nu
te BESTUDEREN en ernaar te leven.

. Is geld de wortel
kwaad?

van aIle

Sommige mens en hebben door vlug
I Timotheus 6:10 op te slaan, daar
iets oppervlakkig gelezen en iets aangenomen wat deze tekst helemaal niet
zegt. Ais u deze plaats in de Bijbel
zorgvuldig bestudeert, zult u zien waar
de fout ligt.
am te beginnen moet u er op letten
dat de tekst als voIgt luidt: "Want
de wortel van aIle kwaad is de geldzucht!J. Met andere woorden, de tekst
zegt dat de zucht naar geld - niet het
geld zelf, maar de geldzucht de
wortel van aIle kwaad is. Hieruit blijkt
dat iemand zonder geld ook in dit
kwaad kan vervallen.
Armen zowel als rijken kunnen door
geldzucht
bezeten worden. Geld op
zich zelf is geen kwaad het misbruik ervan is zonde. Geld kan zowel
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voor goede als voor slechte doeleinden
gebruikt worden.
Het tweede punt dat niet algemeen
erkend en begrepen wordt, is de uitdrukking "De wortel van aIle kwaad".
De Statenvertaling
geeft deze tekst
correct weer als !Jeen wortel van aIle
kwaad". Geldzucht of "geldgierigheid"
is slechts een wortel van aIle kwaad,
wat ook de uitdrukking
is in het
oorspronkelijke Grieks. Geld is niet de
enige wortel van al het kwade - er
zijn nog andere wortels (oorzaken)
dan aIle en de geldzucht.
Het is nu wel duidelijk dat het
geld niet de wortel van al het kwaad
is, maar "geldzucht is een wortel van
aIle kwaad."

Persoonlijk
Gesprek
(Vervolg

van pagina 4)

uit te voeren, dat haar was opgedragen.
Toen de apostelen voor de Raad en
de Hogepriesters gebracht werden, trad
na het verhoor een Wetgeleerde van
aanzien, Gamaliel, naar voren, die hun
vrijspraak als voIgt bepleitte: "... en
nu zeg ik u: Laat u niet in met deze
mens en en laat hen geworden; want
indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar
indien het uit God is zult gij hen niet
kunnen vernietigen..."
(Hand. 5: 3839). Gamaliel erkende de werking van
de apostelen als zijnde Gods Werk!
Paulus en Barnabas werden gezegend
en uitgezonden
voor het Werk. Dit
gebeurde tijdens een bijeenkomst der
kerk in Antiochie: "En terwijl zij vastten bi j de dienst des Heren zeide de
Heilige Geest: Zondert mij nu Barnabas
en Saulus af voor het werk waartoe Ik
hen geroepen heb" (Hand. 13:2).
In uitvoering van dat werk kwamen
zij te Attalia
. . . en van daar voeren
"
zij naar Antiochie,
waar zij aan de
genade Gods waren opgedragen voor
het Werk dat zij volbracht hadden"
(Hand. 14:26).
Wat was nu precies het evangelie
dat de apostelen volgens de goddelijke
opdracht
moesten verkondigen?
Het

18

De ECHTE W AARHEID

evangelie van het Koninkrijk van God!
Vergelijk hiertoe Marc 1 :14; Luc 4:43,
8:1 en Mattheus 4:23 en 9:35. De
verkondiging
had betrekking
op het
Koninkrijk
Gods (Luc 9:1-2, 10:9;
Hand. 1:3, 8:12, 19:8, 20:25, 28:23,
28-30-31; Rom. 14:17; I Cor. 4:20,
6:9-10, 15:50; Gal. 5:21; Efez. 5:5;
Co!. 4: 11; II Thess. 1: 5 en Openb.
12:10).
De Apostel Paulus sprak een dubbele
vloek uit over al diegenen die een
ander evangelie lOuden prediken (Gal.
1 :8-9) en in een brief waarschuwde hij
de Corinthiers voor de valse apostelen
(II Cor. 11: 13) die zich voor dienaars
van Christus uitgaven, terwijl zij in
werkelijkheid
de dienaars van Satan
waren (vers 14-15). Deze misleiders
lOuden een ander evangelie verkondigen
of een andere Jezus prediken (vers 4).
Inderdaad
worden
tegenwoordig
allerlei andere en verschillende evangelies verkondigd die van het echte totaal
verschillen.
Velen denken tegenwoordig dat het
evangelie enkel een boodschap over
de persoon van Jezus Christus en
zijn offerdood voor ons is - en over
Gods Koninkrijk
wordt
met geen
woord gerept.
Christus predikte het evangelie, d.w.z.
de Blijde Boodschap van het Koninkrijk
van God, van Gods Regering, die onder
de leiding van Jezus Christus op aarde
opgericht zal worden. Christus heeft
reeds aangetoond dat Hij bevoegd is
om over de aarde te regeren en Hij
belichaamt deze regering, maar Hij zal
zijn koninklijke
waardigheid
pas bij
zijn
wederkomst
beginnen
uit te
oefenen,
wanneer
Gods Koninkrijk
opgericht zal zijn.
Christus verkondigde de Blijde Boodschap van dit komende,
letterlijke
Koninkrijk
van God op aarde. Dit
evangelie
werd
eveneens
aan
de
heidenen gepredikt! De valse apostelen
hebben echter een geheel ander evangelie verspreid
en de Bijbel zegt
duidelijk dat Satan "de gehele wereld
verleidt"! (Openb. 12 :9)
Heeft hij ook u verleid?
Daarvan
gewissen !
Sinds

loU
het

u zich

jaar

69 -

moeten
38

jaar

verna

Christus' Hemelvaart - tot 1934 is het
ware evangelie namelijk niet meer in
het openbaar op een wereldwijde schaal
verkondigd geworden. Velen zullen deze
waarheid niet willen aanvaarden maar
vraag hen of zij hetzelfde evangelie
onderwijzen dat sinds 1934 weer door
het Werk gepredikt wordt en hun antwoord zal natuurlijk "NEE!" zijn. Wat
u nu alleen nog na moet gaan in uw
Bijb~l, is of het evangelie dat dit Werk
verkondigt,
hetzelfde is als dat wat
door Christus en de apostelen gepredikt
werd. Dit zal u dan meteen het bewijs
geven dat het ware evangelie sinds 69
na Christus niet meer verkondigd
is
geworden, tot de eerste radio-uitzendingen van "De WERELD VAN MORGEN" in 1934 begonnen.
Let er eveneens op, dat na de Hemelvaart
van Christus,
het evangelie
38 jaar lang door de apostelen verkondigd werd, eerst 19 jaar aan de
Israelieten en nadien ook 19 jaar door
Paulus aan de heidenen. Een periode
van 19 jaar heeft voor God een hele
speciale betekenis, evenals ook vele
andere cij fers een symbolische betekenis
bezitten.
Jezus zei verder nog dat de verkondiging v3;n Gods Koninkrijk over de ganse
wereld het teken zou zijn van zijn
spoedige wederkomst en van het einde
van dit tijdperk, de 6000 jaar van
menselijke
onbekwaamheid
om zich
zelf te regeren.
Zijn leerlingen vroegen Hem" . . . en
wat is het teken van Uw komst en van
de voleinding
der wereld?"
Nadat
Christus
nog
voor
de
verleiders
gewaarschuwd
had, zei Hij over dit
teken: "En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt
worden tot een getuigenis voor aIle
volken en dan zal het einde gekomen
zijn" (Matth. 24:14; Marc. 13:10).
De verkondiging
van het evangelie
van Gods Koninkri jk - de huidige taak
van Gods Werk - is het teken dat het
einde van dit tijdperk en de oprichting
van Gods Regering op aarde nabij is.
Nu nog moet Christus "in de hemel
verblijf houden" doch enkel "... tot
de tijden van de herstelling aller dingen" (Hand. 3:12, Leidse Vert). Wat
weldra tot stand gebracht zal wor-
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den is Gods Regering die v66r de val
van Lucifer op aarde heerste en aan
de engelen een gelukkig en vreugdevol
leven gaf.
In Gods Regering worden de eeuwige,
onveranderlijke
wet ten van God, die
in de Tien Geboden samengevat zijn,
toegepast. Vrede, welstand en waar
gel uk kan enkel door naleving van deze
tien geboden bereikt worden.
De mens is eerder geneigd, tengevolge
van zijn menselijke natuur, de tegenovergestelde
weg op te gaan. Het
overtreden van Gods geboden is de
oorzaak van aIle Ieed en ellen de die de
mensheid sedert haar bestaan over zich
gebracht heeft.
Gods Wetten zijn liefde en ware
liefde is een onbaatzuchtige innerlijk~
bezorgdheid en deelname voor de naaste.
Liefde is geven, dienen, helpen. Liefde
gehoorzaamt aan het gebod "bemin uw
naaste lOals uzelf" en is de toepassing
van de stelregel:
"Wat gij niet wenst dat u geschiedt,
doe dat ook aan een ander niet."
De wereld heeft echter gedurende
bijna 6000 jaar haar eigen weg bewandeld: de weg van zelfzucht, van nemen
en stelen, de weg van naijver, haat,
hebzucht, ijdelheid, wellust, nijd, afgunst en moord. Het gevolg hiervan is
ontevredenheid,
ziekte,
ontredderde
familieverhoudingen,
gewelddadigheid,
armoede, onwetendheid en onoplosbare
problemen.
Ij)

De mens heeft door bijna 6000 jaar
praktijk
bewezen dat hij volkomen
onbekwaam is om zich en zijn medemens te regeren, omdat menselijke
wetten en regeringen enkel ge'inspireerd
en bepaald worden door de lusten van
de menselijke natuur.
Zeer

binnenkort

komt

Jezus

Christus

terug op aarde om Gods Regering weer
op te richten en om Gods heilige
Wetten toe te passen. De naleving van
deze wetten zal dan enkel vrede, geluk
en welstand ten gevolg hebben.
Gods Werk leert ons deze goddelijke
Weg op te gaan en ons voor te bereiden
op het komende Koninkrijk van God.
Hij die deze weg bewandelt vindt nil
reeds vrede en geluk. Het loont werkelijk de moeite deze weg te volgen!

INGRIJPENDE

llANDERINGEN
IN HEDENDAAGS
E WERELD wankelt onder een
golf van misdaad! Het schijnt
dat hoe meer ontwikkeld
en
vooruitstrevend een land is, hoe sneller
ook de misdaad toeneemt.
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het

afgelopen

jaar

schokte

de

VS de wereld door de moord op twee
vooraanstaande
mannen:
Dr. Martin
Luther King, de strijder voor gelijke
rechten en de voorstander van geweldloosheid;
en
Senator
Robert
F.
Kennedy, de demokratische
kandidaat
voor het presidentschap.
Deze twee
moorden hebben in het jaar dat achter
ons ligt de meeste publiciteit gekregen,
maar dit waren geenszins de enige
moorden! Deze twee moorden zorgden
er alleen maar voor dat de aandacht
van de wereld op de VS gevestigd werd,
het land waarvan men dacht dat ieder
daar zijn mening vrij en ongehinderd
kon uiten. Door de gebeurtenissen van
de afgelopen jaren heeft het echter als
~,symbool
van de vrijheid veel aan glans
. ingeboet.
Wat

de statistieken

onthullen

Criminaliteit
is volgens het hoofd
van de FBI in de VS, J. Edgar Hoover,
het grootste
binnenlandse
probleem
waar de VS op het moment mee te
kampen
heeft.
Deze epidemie
van
misdaad en geweld treft elk deel van
de Amerikaanse samenleving. In 1967
vonden er in de VS 12 090 moorden
plaats, of een moord iedere 43 minuten
Iedere 19 minuten werd er een aanranding met geweld gepleegd, en elke 20
seconden vond er een inbraak plaats. In
hetzelfde jaar werden 76 politieagenten
bij het uitoefenen
van hun plicht
gedood.
Hoover
stelde vast dat in deze
misdaadsgolf
de jongeren een steeds
grotere rol gaan spelen. In 1967 was
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49% van de voor ernstige misdrijven
gearresteerden
onder de 18 j aar.
In Nederland stijgt de misdaad ook
hand over hand. In de laatste tien
jaren is ze met 4°% gestegen, en
sinds 1949 is ze verdttbbeld. In 1967
werden er niet minder dan 193 757
misdrijven
geregistreerd,
maar
dit
aantal betreft alleen die misdaden, die
ter kennis van de politie kwamen. Het
werkelijke cijfer ligt veel hoger. Dit
wordt het duidelijkst geillustreerd door
de winkeldiefstallen
waar de 10 000
jaarlijks bij de politie gemelde gevallen,
100 000 ontdekte diefstallen vertegenwoordigen, die op hun beurt slechts
10% vormen van de een miljoen
werkelijk gepleegde gevallen van winkeldiefstal
in Nederland.
Autodiefstallen zijn in de laatste tien jaar
verdrievoudigd, winkeldiefstallen stegen
met 136% en diefstal door middel
van braak met 146%.
Waarom

misdaad?

Hoe komt het dat we misdaad en
geweld hebben? Wat is de oorzaak
van de alarmerende stijging over de
gehele wereld? Een ding hoort voor
iedereen duidelijk te zijn: geweld is
diep in onze maatschappij geworteld.
De meeste mensen zijn sinds hun
geboorte met een mentaal dieet van
haat en geweld grootgebracht. Via de
tv wordt geweld dagelijks in de meeste
huiskamers gebracht. Elke week "sterven" er tientallen in ttW huiskamer op
het televisiescherm. Ze worden doodgeschoten, doodgestoken, gewurgd, of op
welke manier dan ook om het leven
gebracht. Ongeacht wat de psychologen
en sociologen zeggen, kinderen
zijn
NIET
IMMUUN
voor
dit
soort
"vermaak" !

Een uitgever
van een tijdschrift
in New York bestudeerde kort geleden
verschillende tv-films over een peri ode
van acht uur. In deze tijd registreerde
hij 93 gevallen van "sadisme, moord en
sexuele misdrijven".
Hij gaf daarna
een beschrijving van de verschillende
wapens die gebruikt werden bij deze
gewelddaden.
Die wapens varieerden
van slagersmessen tot guillotines, met
tientallen "conventionele" wapens daartussen in! Andere slachtoffers werden
vakkundig gedood door ze te verb rand en
of in em vat met gesmolten miker
te gooien!
Misdaad

voorspeld!

Uw Bijbel heeft deze tijd van gewelddadigheid levendig beschreven. De
waarschuwing van de pro feet Ezechiel
aan de nakomelingen van Israelluidde:
"Maak een keten gereed, want het land
is vol bloedschuld,
de stad vol
geweld . . . Angst komt; dan zullen
zij behoud zoeken, maar het is er
niet...
(Ezech. 7:23, 25). God zegt
tot ons volk via de profeet Hosea:
"Hoort het woord des Heren, gij
Israelieten, want de Heer heeft cen
rechtsgeding met de bewoners van het
land, omdat er geen trouw, geen
liefde, en geen kennis Gods in het
land is. Vloeken, moorden, stelen en
echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad voIgt op bloedbad" (Hosea 4: 1, 2).
Totdat er een tijd van nationale
bekering komt, kunnen wij alleen maar
op een voortzetting van deze golf van
geweld rekenen. Ais deze tendens zo
doorgaat, zal het uiteindelijke resultaat
een anarchie zijn, zoals in het oude
Israel :
"In die dagen was er geen koning
in Israel; ieder deed wat goed was
in zijn eigen ogen" (Richteren 21 :25).
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