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/Jit schrijven
Fantastisch!
"Uw tijdschrift met zeer grote interesse gelezen. 1n een woord: Fantastisch!! Het is de waarheid die een
mens vrij maakt en de wereld doet verbeteren. Ben 52 jaar, heb veel gelezen,
maar dit ben ik nog nooit tegengekomen, en dan nog gratis ook. De ECHTE
W AARHEID heeft een ieder voor zijn
geest nodig, zoals het brood voor zijn
lichaam".
.
J. c., Waterschel (Genk)
Bijbel

en wetenschap

"Na meer dan een jaar op uw blad te
zijn geabonneerd moet ik bekennen dat
u Bijbel, cultuur en wetenschap op een
boeiende wijze weet te combineren. Als
jonge onderwijzer lijkt het me belangrijk, ook kennis te nemen van uw brochures, die u over verschil1ende onderwerpen uitgeeft."

de

leven. 1k ben 19 jaar, studeer voor onderwijzer, en nu reeds voel ik dat er iets
aan het veranderen is in mij. Ik verlang
naar die nieuwe maatschappij."
W. 0., Vinkeveen
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"Een dezer dagen vond ik uw tijd.
schrift tussen oude kranten die ik wilde
opruimen. Hoe meer ik er in las, des te
meer interesseerde het mij, ja ik werd er
zelfs blij om, dat de waarheid in zoveel
talen en in zoveel lagen van de mensheid over de gehele wereld verspreid
wordt, want iemand die God liefheeft
zou zo graag zien dat ieder mens Hem
liefhad. Het zijn geen preken die we
erin beluisteren, maar als ik het goed
begrijp, meer een bewegen tot het geloof
in God, en heel het wereldgebeuren van
vroeger en nu wordt uit bijbels stand.
punt belicht."

J. 1., Ouddorp
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"Niet lang geleden heb ik uw boek
God SPeaks Ollt 011 the New lVIorality
en lVIodern Dating alsook uw brochures
W ie zal het heelal beheersen? en 1eder
huwelijk kall gelukkig zijn mogen ont.
vangen. Al deze lectuur heb ik met zulk
een verbazing, ontzag, nieuw begrip,
schaamte maar vooral met grote blijd.
schap gelezen - het weten waar je aan
toe bent, waar je je aan te houden hebt,
in zulk een duidelijke taal, dat ik graag,
indien mogelijk, nog veel meer van uw
werken zou wil1en lezen, opnemen en
begrijpen."
. ,M . C . L ., A mster d am
1.

'

~

Arthur A. Ferdig

H. K. H., Ermelo
Nieuwe

1

HOOFDREDACTEUR

"ln verband met mijn werk in een
psychiatrisch ziekenhuis is uw blad voor
mij zeer nuttig, daar we vaak met pa.
tienten te maken hebben die jarenlang
aan de zelfkant van het leven waren.
Deze mensen wil1en vaak met God noch
gebod te maken hebben; vaak laat ik
hen uw boekje De ideale Wereld van
morgen en De ECHTE W AARHEIDlezen,
waarna dan contact ontstaat."

"Reeds vanaf october 1968 ontvang
ik uw maandelijks tijdschrift. Wegens
omstandigheden
kwam ik er bijna niet
toe, iets van deze lectuur door te nemen,
totdat ik onlangs tegen al1e drukte in
heel intensief uw bladen begon te lezen,
omdat de stof mij steeds meer begon te
boeien. De tot nu toe ontvangen exem.
plaren las ik dan ook in twee dagen
snel en grondig door, en ik werd gegrepen door de waarheid die uit elk artikel
straalde, zo erg dat ik te midder.
nacht (. ..)
mijn toto.formulier
verbrandde. 1k ben ervan overtuigd dat de
regels, die in uw artikelen staan en die
gehaald zijn uit de Bijbel, een in al1e
opzichten gelukkige maatschappij zul1en
garanderen als de mensen ze zul1en na.
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Geen preken

"Tijdens mijn halfjaarlijkse
wachtbeurt bij de tandarts las ik De ECHTE
W AARHEID. Beleefd vraag ik u of de
mogelijkheid bestaat mij een kosteloos
abonnement toe te staan."

Nieuwe

voor een ~uiver

4e jaargang

Tandarts

B. K., Aalten

een lijd.chrifl
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PROBLEMEN,

moeilijkhe-

den, zorgen? Sommige mensen
schijnen te denken dat Gods
volk geen beproevingen
ondervindt,
maar dat bij hen altijd alles van een
leien dakje loopt.
Wat mijn persoonlijke verantwoordelijkheden in de leiding van dit grote en
belangrijke, steeds groeiende Werk van

({1od betreft, heb ik het niet altijd een
'eeffende
weg zonder enige moeilijkheden gevonden. Keer op keer heb ik bezoekingen, problemen en beproevingen
ondervonden. Er zijn ernstigc crises gcweest. Er is gcvoclige vcrvolging gcweest. Er zijn doelbewuste boosaardige,.
leugenachtige, gewetenloze en verkeerde
voorstellingen van dit Werk gemaakt.
Een bepaalde vijand drukte en verspreidde een lijst van twintig dingen
die ik, naar hij beweerde, aanhing en
onderwees - en ik geloofde en onderwees geen enkele ervan. In dit Werk
van de levende GOD is er misleidende,
kwaadaardigc, meedogcnloze tegenwerking geweest. Er moesten vaak hindernissen genomen worden.
Problemen
vereisen voortdurend oplossingen. Het
(Qeeft onwrikbaar geloof, doorzettingsvermogen, vastberadenheid en voortdurend gebed om leiding gevergd, en vertrouwen op God dat Hij zowel leiding
als bescherming zou geven.
Leert de Bijbel ons dat het ware
christenen die door God gebruikt worden, van een leien dakje loopt? Hadden
de mannen van God, die door hun lcven, zoals beschreven in de Bijbel, God
behaagden, het altijd gemakkelijk, of
ondervonden zij voortdurend allerhande
beproevingen en moeilijkheden - zodat zij voortdurend
moesten aanroepen?

God om uitkomst

En 1Uaarom?
Luister naar Gods eigen woorden:
.

"Talrijk zijn de rampen van de recht-

lJaardige; maar uit die alle redt hem de
Heer" (Psalm 34:20).

"Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen toen ik de voorspoed der goddelozen zag . . . in de kwelling der
stervelingen
delen zij niet.
. . Zie,
zo zijn de goddclozen;
altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit. . . .
De ganse dag word ik geplaagd, mijn
bestraffing is er elke morgen" (Psalm
73:3-14).

Dit schrijven onze lezers
Binnenzijde voorpagina

-

Persoonlijk

. .. ............

In Handclingen 14:22 staat dat wij
door lIele lIerdmkkingen het Koninkrijk
Gods moeten binnengaan.

HONGER besluipt de wereld . .

3

"Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig
willen leven, zullen
vervolgd worden" (11 Tim. 3: 12) .
"Want gclijk het lijden van Christus
overvloedig ovei ons komt, zo valt ons
door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. Worden wij verdrukt,
het is u tot troost en heil. . . die zijn
kracht toont in het doorstaan van hetzclfde lijden, dat ook wij ondergaan"
(11 Cor. 1 :5-6).

Waarom houdt God zich
schuil? ................

5

Oudtestamentische
auteursWERELDBEROEMDE
GELEERDEN! ............

9

Maar is God unfair? Haat Hij christenen en straft Hij hen, terwijl Hij de
goddelozen liefheeft en hen doet welvaren? Helemaallliet!
Er ligt een groot doel in de beproevingen, de tegenspoed en het lijden dat
de christcn moet ondergaan. Want juist
op die manier wordt het KARAKTERgesterkt - en worden rechtschapen, integere en sterke christenen gemaakt.
God zegent de goddelozen niet met
rijkdom - zij verwerven het gewoonlijk op een of beide van de twee volgende manieren: door hun hart en zinnen erop te zetten het te krijgen, en dit
docl te blijven najagen, met uitsluiting
van al het andere, totdat, zonder dat zij
het beseffen de jacht naar GELD voor
hen het najagen van hun god wordt;
Of door oneerlijke praktijken.
Maar God zegent wel degelijk diegenen die Hem eerst zoeken - niet steeds
met veel geld of rijkdom, maar altijd,
uiteindelijk, met materiele welvaart die

Foto's: Wide World, Ambassador
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Droogten hier, overstromingen
daar.
Natuurrampen
op nationale en continentale schaal sta pelen zich de een
na de ander op een toch al zo onder
ziekten en ooriogen gebukt gaande
mensheid. Maar zo worden de woorden van het aloude document bevestigd dat, sprekend over onze tijd,
gaat over: "Er zullen hongersnoden
en pestilentien
en aardbevingen
in
verscheidene plaatsen zijn." Voor uw
toekomstig
welzijn is het van het
grootste be1ang dat u de draagwijdte
van deze uitspraak
inziet. Zie ons
omslagartike1 dat op pagina 3 begint.
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zij anders nooit gehad zouden hebben.
"Maar zoekt eerst ZI]N Koninkrijk en
ZI]N gerechtigheid,"
vermaande ]ezus,
"en dit aIles [materieJe overvloed in de
vorm van onderdak, voedsel, kleding,
enz.] zal u bovendien geschonken worden" (Matth.
6:33).
Dit is ]ezus'
BELOFTE.
God ziet graag dat zijn dienaren voorspoed genieten.
Dat zegt Hij door
David en ]ohannes.
Hij kastijdt en
tuchtigt elke zoon die Hij liefheeft. Hij
staat toe dat zijn ware kinderen veellijden - dat zij in moeilijkheden, en in
tegenspoed vallen, en voor beproevingen komen te staan ten einde gesterkt te
worden. Maar wanneer we deze beproevingen, hoe zwaar zij ook mogen zijn,
doorstaan - en als we eerst God, ZI]N
gerechtigheid en ZI]N Koninkrijk zoeken, en voor materiele belangen pas een
tweede plaats in onze harten inruimen,
dan zal God te zijner tijd zijn kinderen
steeds doen welvaren, zelfs op materieel
gebied !
"Maar wij roemen ook in de vel'dmkkillge1l, daar wij weten, dat de vel'dmkking volhal'dillg lIitwel'kt" (Rom 5:3).
Daarom werkt het In ons en vóór ons
welzijn.
"HOlldt het VOOI'ellke~ vl'etlgde, mijn
broeders, wanneer gij in velerlei vel'zoekingell [beter vertaald "bePl'oevillgen"]
valt, want gij weet, dat de beproefdheid
van uw geloof volharding
uitwerkt"
(]ac. 1 :2-3).
"Geliefden, laat de vuurgloed, die tot
beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u" (I Petr. 4:12-13).
Als u te kiezen had tussen goud ter
waarde van een ton en een groot probleem om uw geloof te beproeven, wat
zou u kiezen? Het goud? Als u dit deed
zou u de verkeerde keus maken. God
zegt door Petrus: "Beproevingen
zijn
nodig om de deugdelijkheid
van uw
geloof te bewijzen, uw geloof, dat zoveel
kostbaarder is dan vergankelijk goud,
dat toch ook door vuur gelouterd wordt.
Dan zal wanneer ]ezus Christus zich
openbaart, lof, heerlijkheid en eer uw
deel zijn" (1 Petr. 1:7, Willibl'ol'd
V el'talill g) .
Mozes

doorstond

beproeving

ten

W AARHEID

einde Gods kinderen te leiden, en hij
verkoos dit liever dan de rijkdom van het
koninklijk paleis en de genoegens der
zonde voor een korte tijd.
David onderging voortdurend kritiek
en valse beschuldigingen, zijn vijanden
probeerden hem voortdurend uit het zadel te lichten, en zijn beproevingen waren soms zó groot, dat het leek alsof
God ,hem llooit te hulp zou komen en toch deed God het a1tijd! Werkelijk,
deze beproevingen leren ons gedllldig te
zijn - want het lijkt vaak een eeuwigheid voordat God 0115 er eindelijk uit
verlost. Hoe vaak heb ik dat persoonlijk
niet ondervonden.
Maar toch heeft
God altijd ingegrepen VOOI'het te laat
was!
God koos Paulus tot apostel van ]ezus Christus: "Want Ik zal hem tonen,
hoeveel hij lijden moet ter wille van
mijn naam" (Hand. 9:16). En tijdens
zijn laatste levens jaren schreef Paulus:
"Maar wij doen onszelf in alL:s kennen
als dienaren Gods: in veel dulden, in
verdrukkingen,
in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen"
[men zou Paulus vandaag waarschijnlijk
een oplichter, een afperser, een bedrieger en een boef noemen], "in oproeren,
in moeiten, in nachten zonder slaap, in
dagen zonder eten" (II Cor. 6 :4- 5) .
Paulus beschreef nog meer van zijn
moeilijkheden
en lijden in II Cor.
11: 23-28.
Misschien zal een dienaar van God
geroepen worden, meer bezoekingen,
moeilijkheden
en geloofsbeproevingen
te verduren dan andere christenen maar elke christen zal vervolgingen ondergaan, en aan ernstige bezoekingen,
leed, moeiten en geloofsbeproevingen
het hoofd moeten bieden. Laten we niet
moren of mopperen. Laten we GELOOF
hebben, en in ons geloof, gedllldig
verdragen.
Al deze problemen, moeilijkheden en
beproevingen worden toegelaten om ons
te "toetsen", ons geloof en karakter te
versterken, en om ons voor de eeuwige
vreugde in Gods Koninkrijk toe te rusten. Paulus schreef: "Want ik ben er
zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de
heerlijkheid, die over ons geopenbaard
zal worden" (Rom. 8: 18).
0
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UW ABONNEMENT
OP DE
ECHTE WAARHEID
BETAALD 15
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 zo'n kwaliteit uitgeven,
zonder enige advertentie-inkomsten?"
Het antwoord is verbazingwekkend, maar
toch zÓ eenvoudig!
De ECHTE WAARHEID is volkomen uniek. Uw reeds betaald
abonnement is daar slechts een voorbeeld
van. Dit tijdschrift geeft u 1NZ1CHT 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 doe/
van het menselijk bestaan.
Andere nieuwsmedia
rapporteren
vaak
alleen maar het nieuws en de vele wantoestanden in deze wereld. De ECHTE W AARHEID geeft u evenwel het hoe en het
waarom en hoe de praktische oplossingen
er uit zullen zien!
De moderne
wetenschap
heeft zic~
uitgegeven als de "Messias", die de werelV'
van haar problemen
zou verlossen. 1n
tien jaar tijds is de wetenschappelijke
kennis t'adllbbe/d - maar in die zelfde tijd
hebben de were/dprob/emen
daar gelijke
tred mee gehouden!
Het communisme kwam naar voren met
de leus: "Anderen hebben aangetoond hoe
(slecht het metJ de wereld is; we moeten
daarom
de wereld
veranderen!"
(Karl
Marx.)
Vandaag - na vijftig jaar cornmunisme - 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 Z1N
V AN HET LEVEN kennen zij niet.
De redakteuren van De ECHTE W AARHEID hebben het daarom gewaagdzonder zich hiervoor te verontschuldigen
- om naar die Bron te gaan, die de antwoorden geeft en met onfeilbare zekerheid
de op/ossingen aan de hand doet. Ongeveer
een derde ervan bestaat uit toekomstvoorspellingen die, naar het schijnt, door gelee""
den, godsdienstige organisaties, regeringet..I'
en opvoedkundigen
volkomen
over het
hoofd
zijn
gezien.
Toch
hebben
de
gebeurtenissen
van de afgelopen 2500 jaar
bewezen dat deze voorspellingen
t'o/komen
betrollwb'lar 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 ui teenzet! Het heeft
te maken met de huidige wereldsituatie.
Maar het slaat niet alleen op deze tijdde voorspellingen
verschaffen 005 ook een
blik in de toekomst! Er bestaat 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 vrijwillig bij ons aangesloten orn
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!
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Bestaat er enige hoop dat hongersnood
afgewend
zal kunnen
worden?
Kan de voedsel/bevolkingscrisis
voorkomen
worden?
Kan de bevolkingsbom
op de
een of andere
manier onschadelijk gemaakt
worden
voor het
te laat is?

~

"!!ii
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door WilJiam F. Dankenbring
ET DE zeventig miljoen nleuwe
monden die elk jaar gevoed
moeten worden, vertegenwoordigt de bevolkingsexplosie een grotere
crisis en bedreiging dan ooit in de geschiedenis voorgekomen is.

M
,

~

Dr. Raymond Ewell van de State Universiteit van New York heeft gewaarschuwd dat: "Het voedsel- en bevolkingsprobleem zelfs tegen 1975 waarschijnlijk dergelijke enorme afmetingen aangenomen zal hebben dat al de
problemen en de zorgen die onze aandacht nu gaande houden, zoals de dreiging van een kernoorlog, het communisme en de ruimtewedren erbij in het
niet zullen zinken. . . . De huidige politieke en militaire problemen zullen in
het niet verdwijnen wanneer de gruwel
van het wereldvoedselprobleem
op de
westerse wereld drukt. 1k ben tot de
conclusie gekomen.. . dat er werkelijk
op vele plaatsen ter wereld gedll1'ende
de komende 15 jaar een WIJDVERBREIDE
HONGERSNOODzal heersen in weerwil
van het technisch potentieel dat zoiets
zou kunnen voorkomen."

Foto: 0';0"

De ontnuchterende
werkelijkheid
is
dat een wereldomvattende
hongersnood
vlak voor de deur staat, ongeacht hoe
graag de mensheid haar ogen ook van
de waarheid zou willen afwenden! De
[I'erkelijke vraag is niet of er al dan
niet hongersnood
zill komen, maar
WANNEER!

Blind vertrouwen,
krankzinnigheid?

of

Niettcgenstaande
schijnbare successen
op het gebied van hoog producerende
rijst- en tarwesoorten in Azie, voorspellcn ter zake kundige wetenschapsmensen dat er weldra een wereldomvattende
hongersnood zal zijn. Vele deskundigen
zien geen lIitkomst. De kringloop van
toenemende geboorten zal uitlopen op
toenemende stcrften ten gevolge van
honger.
De enkelen die naar het j aar 2000
vooruitzien, en een schitterende wereld
zoals een reusachtig Disneyland voorspellen, waarin de mens eeuwig geluk en
overvloed zal vinden, hebben gewoonweg de betekenis en de belangrijkheid

Press.Pix

van de huidige bevolkingsbom, die in
alle landen tot ontploffing komt, niet
willen inzien!
Dr. Georg Borgstrom, een expert op
het gebied van bevolkings- en voedingsproblcmen, stelt de vraag: ,,1s het
werkelijk onze bedoeling deze weg naar
een steeds toenemende miljardenbevolking te blijven opgaan? Gaan we onze
rijke landen voorbereiden
algensoep,
graspudding en houten biefstukken te
eten - alleen maar voor het twijfelachtig genoegen, er nog meer honderden
miljoenen mensen bij te krijgen, die
zich op de reeds overbevolkte aardbol
zullen verdringen. /s het geen tijd geu'ordeJl een ALGEHELE OMKEER te maken . . . en ons te laten leiden door kennis van feiten, in plaats van hardnekkig
te blijven geloven in een droomwereld,
geschapen door onze begrippen, voorstellingen en woorden, hopend op een
wonder?"
(The HlIJlgry Planet, blz.
453-454.)
Het feit van de bevolkingsexplosie
kan niet onder het tapijt geveegd worden en lang verborgen blijven. Weldra
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zal het hele tapijt eronder bedolven zijn
en de kamer bovendien !
De kern van het probleem
Dikwijls houdt de wetenschap zich
niet met de oorzaak van een probleem
bezig - zij behandelt het gevolg.
Neem bijvoorbeeld de bevolkingsexplosie. Het is logisch dat als mensen in
arme landen niet zoveel kinderen hadden, en als men goed gebruik maakte
van de voedselvoorraden,
die dikwijls
wel degelijk beschikbaar zijn, en als
landbouwers de natuurlijke agrarische
wetten gehoorzaamden zodat akkerland
l7iet zinneloos aan erosie onderhevig
zou zijn en gerulneerd zou worden dan zou deze bevolkingsexplosie
en de
dreiging van hongersnood opgelost kunnen worden.
ln plaats hiervan grijpt de wetenschap vaak naar een nieuw, pikant, revolutionair idee - zoals algenkweek in
de zeeen, of mensen de ruimte inschieten, of het ontwikkelen
van nieuwe
synthetische voedingsprodukten
uit petroleum - terwijl zij de essentiele waarheden negeert en geen notitie neemt van
verstandige, uitvoerbare ideeen.
En wanneer de wetenschap dan tóch
probeert deze fundamentele beginselen
op het gebied van landbouw en gezinsplanning ten uitvoer te brengen - dan
ontmoet het een bijna onoverkomelijke
weerstand van een aan traditie gebonden, onontwikkelde massa.
1n feite ligt onjuist onderwijs ten
grondslag aan het bevolkingsprobleem.
Deze wereld dient dringend heropgevoed te worden, en te leren hóe de
grond te verbouwen, hóe gezinsgrootte
vast te stellen, hóe landbouwgrond
te
conserveren, wat te eten, el7 hoe te
1evel7 !
Deze kennis ontbreekt op bedroevende wijze in het grootste gedeelte van
de wereld. Zelfs de zogenaamde "verlichte" naties zijn vaak schuldig aan een
verkeerd beheer van hun bodemrijkdommen, en het uitmergelen van hun
grond !
Wordt het geen tijd dat we tot ons
gezond verstand terugkeren?
Een wereld

van onwetendheid

Niet minder dan 45% van de kinderen die vandaag op aarde leven, heeft
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GEEN GELEGENHEIDenig onderwijs te
genieten. ln 1ndia is ongeveer 68%
analfabeet. 1n Afrika kan 80% der mensen lezen noch schrijven. 1n Brazilie geniet 51 % van de mensen geen werkelijk
onderwijs; in Peru is dit 52 percent.

reld, is het menselijk ras tot ondergang
gedoemd. Er zijn vandaag meer dan
120 landen met honderden verschillende talen, gewoonten, godsdiensten en
geloven. Zij moeten geleerd worden hóe
met elkaar samen te werken.

1n de niet-communistische, onderontwikkelde landen van de wereld kunnen
750 000 000 volwassenen lezen noch
schrijven. Van de 373 miljoen kinderen
van schoolgaande leeftijd in alle nietcommunistische onderontwikkelde
landen, gaan er slechts 115 mil joen naar
school - minder dan één op de drie
kinderen. En van diegenen die naar de
een of andere school gaan, vallen de
meesten na één of twee jaren uit.

De kluisters van het bijgeloof moeten
volledig afgeworpen worden! De juiste
levenswijze moet ervoor in de plaats komen willen naties voortbestaan!

Gebrek aan onderwijs is daarom een
verschrikkelijke handicap voor de voedselproduktie. Hoe kan men landbouwers
leren hun land behoorlijk te bebouwen
en te bemesten, en de produktie te verhogen, als zij niet eens lager onderwijs
genoten hebben?

wordt er zelden geslacht om gegeten tV'
worden.

Hoe kan men ouders de voordelen
van juiste geboortebeperking
en gezinsplanning bijbrengen?
Wanneer men het vraagstuk ontleedt
en het tot zijn fundamentele bestanddelen terugbrengt, wordt het duidelijk dat
het wereldomspannend
voedselprobleem
in de grond een PROBLEEM
V AN
VOORLlCHTING
EN ONDERWIJS
is!
Het is duidelijk dat, wil men het bevolkingsprobleem de baas worden, men
miljoenen mensen de noodzakelijkheid
van gezinsplal7ning, afdoende sanitaire
voorzieningen
en zindelijkheid
moet
bijbrengen, alsmcde het juiste gebruik
van meststoffen,
bewerking
van de
grond langs hoogtelijnen in heuvelgebied en juiste conservatiemethodes,
zodat het land niet overwerkt en uitgeput
zou geraken.
Een reusachtig
heropvoedingsprogramma is belist noodzakelijk wil men
overbevolking de baas worden en hongersnoden in de toekomst afwenden!
Taboes

en bijgeloof

Tenzij een gedegel7 onderwijssysteem
ingesteld kan worden voor de heropvoeding van miljoenen mensen op de we-

1n Centraal-Afrika

wordt melk over

't algemeen als een verachtelijk lichamelijk afscheidingsproduct
beschouwd weerzinwekkend
als urine. Sommige
stammen denken dat melk vrouwen steriel maakt. 1n Oost-Afrika wordt vee

als een statussymbool beschouwd; h-

Vee is heilig voor Hindoes, de overheersende
godsdienstgroep
in 1ndia.
Vee zwerft er door de straten van de
stad, graast de velden kaal en vreet de
gewassen op. De mensen kijken toe en
sterven van honger.
Vele boeren over de hele wereld gebruiken geen mest omdat zij deze voor
onrein houden. 1n 1ndia wordt koemest
zelden als
gebruikt als brandstof meststof.
1n Zuidoost-Azie
denken sommige
mensen dat eieren uitwerpsels van vogels zijn. Zij geven blijk van walging
en vijandschap ten opzichte van buitea
staanders die ze wel eten. Een algemee7J:
heersend geloof in Z.O.-Azie en Afrika
is dat het consumeren van eieren en
kippen de vruchtbaarheid te niet doet.
Kostbaar voedsel wordt verkwist hier een beetje en daar een beetje-door
duizenden bijgelovige taboes. Jagers die
weigeren hertevlees te eten uit vrees dat
zij zo schuw als het hert zouden worden; mannen wier doel het is duizend
dieren aan gestorven voorouders te offeren. Sommige jonge meisjes willen geen
melk drinken om maar geen oude vrijsters te worden. Gezinnen die kippen
voeren, maar ze niet durven opeten;
vrouwen die varkens zogen, maar niet
hun kinderen; vee dat voor de lengte en
de vorm van hun horens gefokt wordt
maar niet voor de melk en het vlees; en
(Vervolgd

op pagina 16)
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Agnostische Arie. De arme Karel zat
vast. V oelend dat hij zijn tegenstander
eindelijk de genadeslag
zou kunnen
toebrengen, begon hi j de duimschroeven nog verder aan te draaien.
"Goed, m'n beste jongen, laten we
eens naar ,al zijn kerken' kijken. Wat
een ruziemakend ratjetoe van tegenstrijdige opvattingen, bijgelovige bezweringen, hypocritische predikanten en pastoors, en onverschillige lidmaten. Doe je
ogen open! Kijk eens naar ,al zijn kerken' - elkander bevechtend over elke
absurde interpretatie van elk niets ter
zake doend dogma. En al die tijd gaat
het met de maatschappij van kwaad tot
erger. Kareltje, de mensheid is op weg
zichzelf uit te roeien - en ,jouw God'
gaat er bij zitten toekijken!
"Je geeft toe dat ,je hypothetische
God' zich aan de wereld ZOIt kunnen
vertonen als Hij dat wilde. Hij zou
"zijn janboel" kunnen opruimen als Hij
dat wilde. Daarom denk ik dat Hij er
zich geen zorgen over maakt, want Hij
,blijft zitten waar Hij zit'. Misschien
houdt Hij wel van dc wereld zoals zij
is!
,Jouw God' móet willens en wetens
de "beslissing genomen hebben zijn aanwezigheid te verbergen. Daarom, ouwe
jongen, kunnen we hieruit alleen maar
opmaken dat jouw God inderdaad wil
dat de mens zijn bestaan in twijfel zou
trekken. Kennelijk heeft Hij er plezier
in naar kleine mensjes te kijken die geblinddoekt in het duister heen en weer
rennen - altijd vragend, maar nooit
wetend, altijd zoekend,
maar nooit
vindend.
,Jouw God' beweert dat Hij barm" is
hartig
- maar niettemin schiep Hij de
mens met een brandend verlangen om
eeuwige waarheid te begrijpen, terwijl
Hij het hem tegelijkertijd
onmogelijk
maakt dit ooit te bereiken. Zoals een
kind dat een kever op z'n rug houdt en
het gadeslaat terwijl het zich doodspartelt, heeft ,jouw God' de mens alleen
maar tevoorschijn gegoocheld om het
mikpunt te vormen van een geweldige
kosmische grap. En dat, mijn beste Karel, is gewoonweg sadisme!
"Waar blijf je nu met je verouderd
begrip van een ,al-wijze, liefhebbende
Vader'? Waarom is Hij er vandoor gegaan als een overspannen vrouw die het
onmiddellijk op haar zenuwen krijgt?
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Uit wrok?
Afkeer?
Bloedarmoede?
Misschien voelde Hij zich versmaad en
heeft Hij zich met ~ijn staart tussen
zijn benen uit de voeten gemaakt, als
een vrijer wiens halfhartige toenaderingen genegeerd werden. Of misschien
werd Hij gefrustreerd en heeft in Zichzelf gemompeld: ,wacht maar', terwijl
Hi j er vandoor ging om op wraak te
zmnen . . .

beantwoorden. En het zal gemakkelijk
zijn. Laten we dat goed begrijpen! U
zult geen Hebreeuws, Aramees, Grieks
of Latijn hoeven te leren. U zult geen
cursus in symbolische logica hoeven te
nemen. U hoeft zich ook niet door
breedsprakige
"beweringen
en stel1ingen" heen te worstelen. U zult zelfs
geen volledig verklarend woordenboek
nodig hebben.

Waal'om holtdt God zich schltil?
Het" antwoord lijkt me heel eenvoudig:
6f Hij bestaat niet, óf Hij is een
wraakzuchtige
sadist aan jou de
keuze !"

Wij zullen het opmerkelijk onverbloemde antwoord gaan ontdekken op
de fundamentele
agnostische
vraag:
"Waarom
houdt God zich SChllil?",
door middel van alledclagse feiten der
geschiedenis en wetenschap - feiten
die 11REEDS kent.

De arme Karel, helemaal ontredderd,
antwoordde: "Door geloof weet ik dat
God bestaat!" Met dit antwoord dacht
hij het argument van Agnostische Arie
de kop in te drukken. Maar zij wisten
allebei dat de redenering van Hatelijke
Arie de bovenhand had. En zo, met een
minzaam klapje op Karels rug en met
een energieke stap in de richting van de
deur
vertrok
Triomfantelijke
Arie.
Kerkse Karel strompelde naar zijn stoel
en liet zich er verslagen in neerzakken.
Ja, waaróm houdt God zich schuil?
De terneergeslagen
Karel moest node
toegeven dat hi j het niet wist!
En U?

Zou u de argumenten van Aanstotelijke Arie hebben kunnen weerleggen?
.
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God zegt ons niet te l'edetwisten, maar
we zouden in staat moeten zijn de tegensprekers te weerle ggen (niet te overtuigen). Wij moeten bereid zijn verantwoording te geven aan al wie ons
rekenschap vraagt van de hoop, die in
ons is (1 Petr. 3: 15 ). Wees niet tevreden met gewoon maar "eenvoudige
mensen" te zijn die, zoals Kerkse Karel,
doelloos ronddolen onder bescherming
van een blind geloof.
U kunt dat antwoord te weten komen. Dit artikel zal het u geven. Het is
voor u geschreven - om uw geloof te
ondersteunen en te bell'ijzen!
U hoeft de hooghartige verklaringen
van "ontwikke1de" skeptici en "geletterde" filosofenniet
te vrezen. U zult
geen zwakke uitvluchten
voor Gods
"afwezigheid"
hoeven te zoeken. Wij
gaan u géén flauwe, pseudo'-geestelijke,
halfbakken
"mogelijkheid"
verkopen.
We zullen dit probleem eens voor altijd

T
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Gods schepping

We beginnen met wat we kllnnen
waarnemen - het fysieke heelal - en
we vinden er onaantastbaar bewijs dat
enkel een Oppermachtige Schepper het
allemaal tezamen in zo'n wonderbaarlijk geheel heeft kllnnen formeren. Van
de krachten die atoomkernen samenbinden tot de principes die reusachtige
melkwegstclsels besturen; van de volheid der aarde tot de ledigheid van de
ruimte; van het bestaan van de wet tot
de wet van het bestaan; van de schoonheid der schepping tot het verstand dat
haar

kan

begrijpen

-

alle

getlligen

van de macht van onze God, alle openbaren het onweerlegbare
bewijs van
zijn bestaan (Rom. 1:20).
De filosofen der oudheid kend~
God. Hoe? Door de juiste vragen te
stellen! Zi j onderzochten hun wereld en ontdekten orde en harmonie; zij been vonden
Schollwden het leven systeem en ontwerp. En toen zij dit deden, begon God hun openbaar te worden. Waarom? Omdat orde, harmonie,
systeem en ontwerp een Schepper-God
verelsen.
Vervolgens begonnen zij zichzelf te
onderzoeken ("ken uzelf") - en vonden Î1un eigen zelfbewust menselijk verstand. Hoe had dit verstand kllnnen
ontstaan? Alleen door de scheppingsdaad van een Soeverein Bewustzijn van dezelfde Schepper-God! De filosofen der oudheid waren verplicht dit on.
miskenbare feit in te zien! "Want wat
een mens van God kan weten, is in feite
onder hen [de filosofen] bekend; God

I

1

~:.
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zelf heeft het hun geüpenbaard"
(Rom.
1:19, Willibrord
Vertaling).
Maar de filosofen
hadden
dit soort
openbaring
evenwel niet verwacht
- en
moesten beslist niets van dit soort openbaring
hebben.
Het
absolute
bestaan
van een Soeverein
Wezen
viel niet bepaald in goede aarde. Waarom
niet?
Omdat deze verwaande
"intellectuelen"
alleen "esoterische
metafysische
waarheden" wensten.
Waarom?
Zodat
zij alleen ze zouden kunnen
begrijpen.
Waarwilden
om? Omdat zij hun cigen "god"
zijn en hun eigen schaar van adorerende
volgelingen
om
zich
heen
wilden
vergaren.
En dus onderdrukten

zij

Gods

waar-

.!f1.cid
door hun ongerechtigheid
(Rom.
~ :18) - en als gevolg daarvan verloren zij haar. "Want
ofschoon
zij God
kenden, hebben zi j God niet de Hem
toekomende
hun denken

eer en dank gebracht.
is op niets uitgelopen

Al
en

hun gecst die het inzicht verwierp werd
verduisterd.
Zij beweerden
wijzen
te
zijn maar werden dwazen" (Rom. 1 :2122,id.).
En hoe staat

het met onze moderne
poli"filosofen" - wetenschapsmcnsen,
tici, zakenlieden? Zij zijn r;een haar

anders.'
Het klinkt misschien dwaas, maar in
plaats van nederiger te worden naarmate de ongelofelijke orde en ontwerp
van het leven onthuld wordt, zijn de op
details georienteerde wetenschapsmenin hun eigcn menselijke redenering
~en
meer en meer vervuld geworden door
een grandioos gevoel van persoonli jke
macht. Wetenschapsmensen geven vaak
de indruk (en beginnen het misschien
zelf al half en half te geloven) dat zij
de fundamentele wetten van het leven
en het menselijk brein ltitgevonden hebben en in stand hOllden - hoewel zij in
werkelijkheid slechts enkele oppervlakkige gebeurtenissen ontdekt en beschreven hebben. Zoals een stel kemphanen
die op het erf "om de suprematie van
de gekende wereld" vechten, hebben
onze "moderne filosofen" de werkelijkheid volkomen genegcerd.
WeIiswaar gaan sommige "modernisten" accoord met de uitspraak van
Dr. Warren Weaver dat "elke nieuwe
ontdekking van de wetenschap een verdere ,openbaring' is van de orde die
God in dit heelal ingebouwd heeft."

7

W AARHEID

Maar zelfs hier is "God" vaak allccn
maar een term die aan religie ontleend
werd - het is alleen maar een naam die
gebruikt wordt om een of andere onbewuste "eerste oorzaak" te symboliseren,
en wordt dan minzaam gebruikt, alleen
maar om die menscn te kalmeren die de
geleerden onder elkaar "de onwetende,
bijgelovige massa" noemen. En dat sluit
waarschijnlijk
iedereen van ons in.
Maar dit kwetst onze gevoelens niet in
omdat God onze geest
het minst voor zijn Waarheid geopend heeft.
God heeft zich inderdaad door het
ingewikkelde weefsel van zijn stoffelijke schepping geopenbaard. Wij kunnen dit zien. De wereld kan dit niet. De
wereld wil het niet zien. God is voor
iedereen aanwezig - maar iedereen verwerpt Hem. Hij is zelfs in nog meerdere mate aanwezig voor de ontwikkelde mensen, voor hen die nadenken,
en voor de wetenschappelijk
georienteerden. "Van de schepping der wereld
af wordt zijn onzichtbaar wezen door de
rede in zijn werken aanschouwd, zijn
eeuwige macht namelijk en zijn godheid. Daarom zijn zij niet te verontschuldigen" (Rom. 1: 20, id.).

Laten we ons de hele omvang van de
6000 jaar menselijke geschiedenis even

vüorstellen

perspectief

zich rechtmatig
afvragen
houdt God zich schuil?"
Laten we onze oogkleppen

met

Adam was het eerste menselijke wezen (de "verlichte"
antropologie
ten
spijt). En God hield zich heel persoonlijk met Adam bezig: Hij formeerde
hem (Gen. 2: 7), plaatste hem in de
hof van Eden (2: 15 ), bracht dieren bij
hem (2:19),
onderwees hem (2:1920), gaf hem een vrouw, (2:22), enz.
Adam kende God zoals wij onze ollders
kennen - God wandelde in de letterlijke zin van het woord in de hof van
Eden (3:8).
Maar in plaats van wat zijn Schepper
hem beval, te doen, gaf Adam aan zijn
eigen memelijke redenering gehoor Adam ZONDIGDE. En onmiddellijk nadien "VERBORG
ZICH Adam en zijn
VrollW VOOR HET AANGEZ1CHT VAN DE

HEER GOD (Gen. 3:8, Statenvertaling).
Dat is het kritieke punt! De mem
zich

voor

God

-

het

was niet

God die zich voor de mem verborg.

De mens is historisch een bekrompen
wezen. Wij kijken naar onze wereld,
onmiddellijk na de opwinding van de
televisie- "close ups" van twee mannen
die een uitstapje maakten op de maan
alsof dat de gewoonste zaak was. Wij
kunnen ons niet indenken dat de allereerste vlllcht van de mens slechts 68
jaar achter ons ligt. Op het emotionele
vlak beschouwt de gemiddelde
mens
zijn eigen volwassen leven als de som
der menselijke geschiedenis - hoewel
hij met zijn verstand erkent dat de mens
reeds dllizenden jaren bestaat. Wanneer
we onze ellendige, van God verlaten
wereld beschouwen, wankelend op de
rand van totale zelfvernietiging, worden
we gewoon ziek van de giftige wolk
van constante persoonlijke ellende die
zich als een kernbomwolk aan onze horizon verheft. Is het dan nog verwonderlijk dat mensen de absolute
noodzaak van bovennatuurlijke
hulp inzien

(als zo'n hulp tenminste bestaat)

vele tientallen opeenvol-

Laten we beginnen
het begin

verborg

Het historisch

-

gende generaties. Laten we de ware geschiedenis van de verhollding tussen de
mens en zijn God begrijpen.

-

en

"Waarom
afnemen!

Dit is de crux van de hele kwestie.
"Waarom
houdt God zich schuil?"
Omdat God zich wel degelijk geopenbaard heeft. Het was de mem die zich
verborgen had. Dc mens was de eerste
om "verstoppertje"
te spelen en de
mens was de eerste om het op een lopen
te zetten en zich te verbergen. De mens
heeft zich trollwens c/ltijd voor God verborgen. De hele geschiedenis door - in
elk tijdperk en elkc generatie, wat de
omstandigheden en toestanden ook waren - telkens wanneer God zich openbaarde om mensen of naties te helpen,
heeft die mens of natie God op onbeschofte manier gezegd: "HOlld Uw
( . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Neus lIit onze
( . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) zaken" - en
meestal hebben zij hun godslasterlijke
belediging kracht bijgezct door Gods
menselijke profeten van hlln tijd te vermoorden (Matth. 23:37).
En dit is dan het doel van dit artikel:
op onweerlegbare manier aantonen dat
de mens zich altijd voor God verborgen
heejt - en dat het niet God is die zich
voor de mem verbergt, Jl1{ niet, in het
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verleden niet e1l dat ook in de toekomst
niet zal doen.
Vanaf Adam, en de gehele geschiedenis door, tot op de huidige dag en zelfs
verder in de toekomst, zullen we getuigen zijn van hoe de mens elke openbaring die Hi j van Zichzelf geeft, zal
weerstaan. Maar geloof 6ns nu zomaar
niet. Laat ons het bewijze1l 1 Laat ons
bewijzen dat God altijd klaar staat om
Zichzelf aan de mens te openbaren. En
laat ons bewijze1l dat de mens zich
bewust en voortdurend voor God verborgen heeft.
Adam,

het "prototype"

God schiep Adam als zijn "toetssteen", als een "prototype" voor de hele
mensheid (het Hebreeuwse woord voor
"man" 15 adam 1). Op welke manier
maakte de Schepper Adam zijn prototype?
Door
hetzelfde
menselijke
brein, dezelfde geest, verstand en natuur
in Adam te leggen als Hij nadien in
alle andere mensen zou plaatsen. Daarom wist God dat Adam in een gegeven
situatie op dezelfde algemene manier
zou reageren als alle andere mensen in
diezelfde situatie zouden reageren. Zoals het Adam "verging", zo zou het ook
de hele mensheid "vergaan."
Laten we nu ons gezichtsveld wat
vergroten. Laten we in gedachten in de
tijd en in de generaties van verschillende
samenlevingen teruggaan - en zien hoe
de mens voortdlll'end God verworpen
heeft. God zich voor de mensen schuilhouden? Helemaal niet! Het was precies
andersom !
De wereld voor en na
de zondvloed
De wereld van voor de zondvloed
was vol goddeloosheid en liep over van
geweld - Gen. 6:5 is uniek in zijn
poetische schets van de ontzaglijke verdorvenheid van de mens. Toch kende
de wereld God!
Slechts
tien generaties
scheidden
Adam van Noach - en de mensen hadden toen een levensduur van negen generaties! Noach was een prediker der
gerechtigheid
(II Petr. 2 :5 ) . Gedurende de 120 jaar dat zijn knechten de
ark bouwden, verkondigde Noach zelf
Gods waarschuwende
getuigenis.
De
wereld hoorde Noach en de wereld
kende God - maar de wereld verachtte

Noach en verwierp God. Het gehele
menselijke ras had toen bewust "zijn
weg verdorven op de aarde" (Gen.
6:12) .
Nauwelijks 100 jaar later verwierp
de mens nogmaals Gods openbaring en
leiding. De mens wilde niet over de wereld verspreid worden zoals God Noach
opgedragen had (Gen. 11 :4) - en zo
bomyde de mens zich een reusachtige
toren als een verzamelplaats om God te
dwarsbomen. Er bestond hiervoor geen
excuus - iedereen kende God - iedereen had het gruwelijke verhaal van de
monsterachtige
wcreld van v66r de
zondvloed uit de eerste hand gehoord
en iedereen kon nog de tastbal'e bewijzen van Gods toorn zien. Iedereen
kende Gods dienaar Noach - en iedereen dreef de spot met hem.
Israel verwierp God
uit gewoonte
We spreken over het oude IsraeI als
Gods "uitverkoren
volk."
En toch
stootte elke openbaring van God aan
Israel op afwijzing en opstandigheid.
Het volk IsraeI verwenste Mozes omdat hij getracht had hen te bevrijden
(Ex. 5: 21) . Zi j zeiden tot Mozes:
"Bemoei je niet met ons, laat ons maar
in dienst blijven van de Egyptenaren"
(Ex. 14:12). (Alle volgende aanhalingen uit Exodus uit de Willibrord Vertaling). Het volk Israel wilde eenvoudig
Egypte niet verlaten en God dienen het hield teveel van de afgoden en de
gruwelen van Egypte (Ezek. 20:8) en zo moest God IsraeI van dit land losmaken door er zijn vernietigende plagen
over uit te storten. Zelfs nadat het getuige was geweest van de bovennatuurlijke hevigheid van deze plagen, wilde
Gods "uitverkoren
volk" temgkeren
naar Egypte (Ex. 14:10-12).
Met de viering van Gods spectaculaire en zegepralende vernietiging van
het leger van Farao nog vers in hun
geheugen, "begon het volk tegen Mozes
te morren" omdat het water van Mara
bitter was (Ex. 15: 23-24). Zelfs nadat
God dit water weer zoet had gemaakt,
morde het volk van IsraeI weer en verkoos veeleer hoe ongelofelijk het
klinkt - te sterven in Egypte met hun
buik vol vlees en brood, dan God te
gehoorzamen (Ex. 16:3). Nadat zij al
het vlees gekregen hadden dat zij kon-
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den eten, brak het volk de Sabbat in een
poging n6g meer te krijgen (Ex. 16:2728). Eens te meer kreeg IsraeI dorst en
deze keer stonden zij op het punt Mozes
te stenigen (Ex. 17:4).
En, hoe ongeloofli jk het ook moge
klinken, na alles wat zij met hun eigen
ogen hadden gezien, vroegen zij: "Is
Jahwe nu bij ons of niet?" (Ex. 17:7)
- of, met andere woorden: JIWaal'om
hOlldt God zich schllil?JI
God beantwoordde deze vraag in zijn
heerlijkheid op de berg SinaL "En het
gehele volk was getllige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid
van de bazuin en de rokende berg" (Ex.
20:18, Nwe. Vert.). Hier kwam God
hier ope~
"uit zijn schuilplaats" baarde Hij zich "uiteindelijk."
Maar wat gebeurde

J
~

er? "Toen het

volk het zag, beefde het en bleef

vall

vel're staan. En zij zeiden tot Mozes:
Spreek gij met ons, en wij zullen horen;
maar

GOD 5PREKE NIET

MET ONS,

op-

dat wij niet sterven" (Ex. 20:18, 19).
Enige tijd later redeneerden de Israelieten dat "die Mozes, DE MAN" (Ex.
32: 1), hen uit Egypte geleid had - en
aangezien hij vermist werd, ware het beter dat zij de Egyptische goden weer
van stal haalden om een oogje op hun
orgie te houden (Ex. 32: 1-6). Na nog
eens een strenge terechtwijzing van God
ontvangen te hebben, en in het volle bewustzijn van Gods voortdurende openbaring en ontzagwekkende Macht, slo~
gen de Israelieten op de drempel vaJ.]JI
het Beloofde Land aan het muiten: "En
zij zeiden tot elkander: Laat ons een
hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren" (Nllm. 14:4).
"Waarom. houdt God zich schuil?"
dacht u dat 11'ijorigineel waren? Het
ollde Israel heeft 't lIit dm tl'elll'e
herhaald 1

-

In het Beloofde

Land

Toen Israel uiteindelijk het land dat
aan Abrahams zaad beloofd was, mocht
binnentrekken,
kwam het voortdurend
in opstand. (Dit is niet zo verwonderli jk.) De cyclus werd steeds weer herhaald; IsraeI verwierp God en werd onderworpen
(Richteren 2 :11-1 5), riep
God aan en werd weer verlost (Richt.
2:16) - maar een korte tijd nadien
(Vervolgd

op pagina 13)
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Oudtestamentische

auteurs...

WERELDBEROEMDE
GELEERDEN!

~
1

Er zijn onweerlegbare bewijzen dat de auteurs van het
Oude Testament hoog ontwikkelde geleerden
en wetenschapsmensen waren. 1n weerwil van wat door evolutie
besmette theologen
beweren,
waren zij de meest bekwame
mannen van hun tijd.
Laten we, als bewijs hiervan,
beginnen met de man die zó
lang geleden leefde, dat de
evolutietheorie wil dat hij een
primitieve
verhalenverteller
was. Maar was dat zo?
Oeze man heeft het oudste
bijbelboek
geschreven,
tweehonderd jaar voor Mozes' tijd.
Zijn naam was Job. Hoewel
hij in de oudheid leefde, bewijst authentieke geschiedenis
dat hij de eminentste geleerde
en wetenschapsman
van z'n

Critici beweren dat de
Bi;bel een verzameling
mythen en fantasieen
,'1
~is, geschreven
door
onwetende
schaapherders en keuterboert;es. De geschiedenis
bewi;st evenwel
dat
deze bi;belse schri;vers de grootste gefeerden aller ti;den
waren. Wat is dit bewi;s? Lees dit artikel en
ontdek het voor uzelf!
door L. E. Torrance

ODERNEtheologen houden miljoenen mensen voor te geloven
dat de schrijvers van het Oude
Testament primitieve vertellers
tijd was - misschien wel van
waren die de mythen en legenFoto: lehnert & Landrock
alle tijden.
den van hun tijd opschreven.
In het onderste
regisDE STEEN
VAN
PALERMO
Authentieke geschiedenis en
Een vooraanstaand theoloog
ter op dit afgietsel van een brokstuk van de steen
de
Bijbel bewijzen dat de
uit New Y ork leert het volkomt onder de farao's van de 4e dynastie de naam
schrijver
van het oudste bijbelgende: "Wij weten dat elk
van Suphis - Cheops, of Job - voor.
boek
een
eersterangs staatsman
idee in de Bijbel van primien
geleerde,
en tevens de
tieve en kinderlijke oorsprong
beroemdste
architect
en
bouwkundig
Hebben de auteurs van het Oude
is . .." (Or. Harry Emerson Fosdick,
ingenieur
aller
tijden
was.
Ja, de
Testament
slechts de "primitieve
en
The Modem Use of the Bible, blz. 11).
geschiedenis
bewi
jst
dat
hij
bekwamer
kinderlijke"
legenden
van hun tijd
Hij is de enige niet. Prof. Or. H.
opgetekend
zoals bijbelcommentators
was dan de ingenieurs van vandaag.
M. Kuitert, hoogleraar aan de Vrije
beweren?
En geloof het of niet, hij was tevens
Universiteit te Amsterdam, vindt dat

M

~

1
1

we van de historiciteit van Adam en
Eva af moeten.
Andere
theologen
wekken in hun bijbelse encyclopedieen
achterdocht jegens de goddelijke inspiratie van de Bijbel op door de herkomst
van Genesis toe te schrijven aan de
invloed van de Babylonische literatuur,
waar de Joden tijdens hun ballingschap
mee in aanraking kwamen.

Of waren de schrijvers van het Oude
Testament ter zake kundige geleerden?
Wat is de waarheid?
U kunt de waarheid te weten komen!
Laat het geschiedkundige
bewijs zêlf
alle twijfel, elk modernisme, elke evolutionaire theorie, elke verwarring uit de
weg rUlmen.

koning.
Wat

de Bijbel over Job te
zeggen heeft

Het geschreven,
authentieke,
betrouwbare, strikt nauwkeurige Woord
van God verklaart over Job: "Niemand
is op de aarde gelijk hij." Oe Schrift
die niet gebroken kan worden (Joh.
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. . deze man gro10: 35) onthult dat
".
ter was dan al die van het oosten" (Job
1 :3, 8, Statenvertaling).
Ja, Job had met de hand op z'n hart
kunnen verklaren, zoals een beroemde
bokser enkele jaren geleden deed: "Ik
ben de grootste." Uw Bijbel zegt dat
dat zo was.
En toch, hoe groot hi j ook was, moest
Job een les leren. In de eerste 31 hoofdstukken van het boek Job vertelt Job
ons waarom God hem strafte door al
zijn rijkdom en al zijn kinderen weg te
nemen. Job gaf toe dat hij gedacht had
dat hij groot geworden was door zijn
eigen prestaties. Job had over het hoofd
gezien dat hij een groot man was omdat
God hem groot gemaakt had. Job gaf
toe dat hij eigengerechtig was.
Niet alleen zegt de Bijbel dat Job "de
grootste" was, maar ook geschiedschrijvers uit het grijze verleden beschreven
hoe groot Job werkelijk was.

-~

-.,.

Waarom schreef Manetho, geschiedschrijver uit de oudheid, over Job? Het
antwoord is even verbazingwekkend als
çenvoudig! De auteur van het Bijbelboek Job was een wereldberoemde
koning. Toen God zich met hem bezighield was de hele wereld ervan op
de hoogte.
Moderne historici geven het niet
graag toe, maar zowel de Palermo-steen
als de Papyrusrol TlIrijn maken het duidelijk dat de Job van uw Bijbel van
1726 tot 1663 v. Chr. over Egypte
regeerde, meer dan 200 jaar voordat
Mozes de Israelieten in 1486 v. Chr.
uit Egypte leidde.
De geschiedenis bewijst dat Job
een bouwmeester was
Wat nog verbazingwekkender
is, een
zorgvuldige studie van de oude geschiedenis onthult dat de Job van uw Bijbel
een wereldbekend
bouwmeester
was.
Hij stond over de gehele wereld der
Oudheid bekend als de bouwmeester
van de grote piramide te Gizeh.
Weinig
mensen beseffen wat een
hoogst bekwaam bouwmeester de Job
van uw Bijbel, de bouwmeester van de
grote piramide, werkelijk was.
Volgens de Encyclopaedia Britannica,
is de grote piramide van Egypte een
meesterwerk van technische vaardigheid
en bouwkundige bekwaamheid. De Britannica zegt: "De meetkundige nauwkeurigheid van haar uitvoering en de
nauwgezetheid van het steenhouwwerk
zijn werkelijk
verbazingwekkend..."
(Encyclopaedia
BritaJllzica, Deel 18,
trefwoord "Piramide," blz. 793).
Tot op de dag van vandaag blijft de
grote piramide een getuigenis van de
grote bouwkundige
bekwaamheid van
Job. Job, de schrijver van een bijbelboek, was geen primitieve wilde.
De wetenschappelijk
ingestelde
Job tekende de feiten op
In tegenstelling
met wat moderne
hypocritische theologen u zouden willen
Fofo: lehnert & Landrock

Een zwaarbeschadigd
ivoren
beeldje 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 Cairo.
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doen geloven, was Job wetenschappelijk
ingesteld. Toen hij het bijbelboek dat
zijn naam draagt schreef, verwierp hij
de mythen en het bijgeloof die in zijn
tijd heersend waren.
Geschiedkundigen uit de oudheid vertellen ons dat in de tijd dat Job leefde,
het gewone volk in Egypte geloofde dat
de aarde door vijf grote zuilen ondersteund werd, een onder elke hoek en
een in het midden.
U kunt het boek Job van het begin
tot het einde doorlezen, maar u zult
nooit een spoor van enige mythe ontdekken. Job was een wetenschappelijk
ingesteld man, door God ge'inspireerd
om wetenschappelijke
waarheid op te
schrijven.

e'

Het boek Job werd geschreven om
ons een grote geestelijke les te leren.
Het was niet als een wetenschappelijk
handboek bedoeld. Niettemin, wanneer
Job wetenschappelijk
feiten vermeldt,
zijn deze altijd accuraat.
Honderd zevenenzeventig jaar na de
tijd van Job, gebruikte God Mozes om
de Israelieten uit Egypte te leiden. Ook
hij was een bekwaam, goed ontwikkeld
en in hogemate
geschoold
wereldberoemd leider.
Mozes was een groot

man

Tegen de tijd dat Mozes geboren
werd, waren de Israelieten gedurende
vele jaren slaven van de Egyptenaren
geweest.
Maar zelfs in slavernij vemenigvuldigden deze Israelieten zich sne1. De
Egyptenaren begonnen bang te worden
dat de Israelieten hen spoedig in aantal
zouden overtreffen
en hen zouden
onderwerpen.

$

Teneinde de exploderende Israelietische bevolking tegen te gaan, trachtten
de Egyptenaren elke mannelijke Israelitische baby te doden. (Ex. 1 :15-16).
Maar de moeder van Mozes wou haar
zoontje niet gedood zien worden en
verborg daarom haar baby in een waterdichte mand in de Nijl (Ex. 2:3). Uw
Bijbel verhaalt hoe farao's dochter hem
vond en hem als haar zoon ~dopteerde
(Ex.2:10).
Farao's dochter bezorgde Mozes een
opvoeding in de allerbeste scholen van
geheel Egypte. Uw Bijbel zegt: "En
Mozes werd onderwezen in alle wijsheid
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der Egyptenaren, en was machtig in zijn
woorden en werken" (Hand. 7: 22) .
Hij was een ontwikkeld man! Zelfs
de seculaire geschiedenis bewijst dit.
In de tijd dat Mozes in het paleis van
farao woonde, werd Egypte door Ethiopiers uit het zuiden overvallen (Irenaeus, ap. edit. Grab., blz. 472).
Josephus zegt: "En zo, op aanraden . . . van de koning zelf, ondernam
Mozes blijgemoed de taak. . ." waarbij

"

"hij een prachtig staaltje leverde van
zijn scherpzinnigheid"
en "hen overwon." (Flavius Josephus, Joodse Oudhedell, II, x, 2).
Ja, generaal Mozes versloeg de binnenrukkende Ethiopiers.
Zowel seculaire geschiedenis als de
Bijbel bewijzen dat Mozes een bekwaam
leider was !
Maar Mozes was niet alleen een groot
generaal, hij was ook de grootste historicus en auteur der oudheid.
Maar wat voor een schrijver was hij?
"Verzamelde hij de primitieve tradities van zijn volk," zoals Dr. James
Moffatt beweert in de inleiding tot zijn
beroemde Engelse Bij belvertaling ?
Of tekende deze hoog ontwikkelde en
bekwame man historische en wetenschappelijke waarheden op? Laten we
de feiten eens nagaan!
Mozes tekende feiten op

.I
...
I

l

Mozes werd door heidense Egyptische
~priesters
in heidense Egyptische scholen
opgevoed. De heidense priesters beweerden dat de eerste mens uit een soort
witte wormen voortgekomen was dat elk
jaar in het slib na de overstroming van
de Nijloevers te vinden was. Zij leerden dat de aarde uit een gevleugeld ei
voortgekomen was.
Maar slikte Mozes blindelings de primitieve en kinderlijke
mythen
die
heidense priesters hem onderwezen?
Heeft hij dergelijke mythologische vertelsels in de boeken Genesis, Exodus,
Leviticus, Numeri en Deuteronomium
vermeld?
Nee! Mozes was een van die zeldzame individuen die ze1fstandig konden
denken.
Omdat Mozes het bewijs had gezien
dat er een God was, sloot hij opzettelijk
elke Egyptische mythe uit de eerste vijf
boeken van de Bijbel. (Lees de eerste

Foto: Un;-Dio Verlog

MOZES' PLEEGVADER borstbeeld
van Userkare
Khendjer, zestiende
vorst van de 13" dynastie. Koning Khendier en diens voorgangers
voerden
soms de bijnaam "de Aziaat". Er bestond dus geen fundamenteel vooroordeel tegen het adopteren
van een Hebreeuws kind. De namen van de
vorsten uit deze periode komen vaak geassocieerd
met die van farao
Neferkare op scarabeeen
voor. Neferkare is een andere naam van Phiops
11, de farao die de Israelieten onderdrukte.
Hier is bewijs dat de vorsten
van de 13" dynastie tijdgenoten waren van de laatste grote farao der zesde
dynastie van Memfis. De heersende
opvatting onder geleerden
dat de
Egyptische dynastieen opeenvolgend
waren, is volkomen foutief.

vijf boeken van de Bijbel en zie het bewijs voor uzelf).
Mozes schreef: "In den beginne
schiep God de hemel en de aarde"
(Gen. 1 :1).
Maar wat Mozes in z'n jeugd geleerd
was geworden had wel degelijk invloed
op wat hij schreef. Hij haatte de vaIse
evolutietheorie die men hem onderwezen had met een intense haat. Hij wist
dat het een lellgen was. Het bewijs hiervan? Met grote nauwgezetheid
sloot
Mozes alle evolutionaire
mythes van
wat hij schreef uit. Met Gods hulp
stelde hij zich ten doel, de Egyptische
theorie te weerleggen.
In het allereerste hoofdstuk van Genesis maakte hi j op tien verschillende
plaatsen zorgvuldig melding van het

feit dat alle leven zich steeds volgens
zijn aard zal reproduceren, dat honden
steeds honden zullen zijn, en dat koeien
steeds koeien zullen zijn. Uw Schepper
was niet aan het theoretiseren. Hij wist
dat Hij de feiten kende. Hij bracht de
schepping tot stand.
God inspireerde Mozes ertoe de Egyptische evolutietheorie te weer1eggen door
de feiten van de Schepping te beschrijven. God wilde dat we zouden weten
dat het geen worm was die ons voortbracht, maar onze Schepper-God.
God wist ook dat de onvolmaakte
wetenschap van de moderne mens niet
vertrouwd kon worden. Hij wist dat
moderne geleerden die God haten, zouden proberen Hem als Schepper-God te
verwerpen door valse theorieen over
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evolutie te onderwijzen. Daarom inspireerde God Mozes, in het allereerste
hoofdstuk van Genesis, u steeds weer te
waarschuwen niet in evolutie te geloven.
God gebruikte Mozes om ons de
waarheid over de Schepping te leren,
omdat Hij wist dat deze hoog ontwikkelde man vertrouwd kon worden de
ware feiten te boek te stellen. Mozes, die
een bekwaam en rechtschapen geleerde
was, beschreef de waarheid, zelfs als
deze in tegenstrijd was met wat de wereld van toen geloofde.
Moderne

fabels eveneens weerlegd

God inspireerde Mozes bij voorbaat
de moderne evolutiemythe
aangaande
langdurige
geologische
tijdperken
te
weerleggen,
door hem te onthullen
dat elke Scheppingsdag precies 24 uur
lang was.
Mozes zei: "Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest: de
eerste dag" (Gen. 1:5). Vervolgens
herhaalde hij: "Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest: de
tweede dag" (Gen. 1 :8). Teneinde
deze grote waarheid bij ons in te prenten, herhaalde Mozes voor de derde
keer: "Toen was het avond geweest en
het was morgen geweest: de derde dag"
(Gen. 1 :13).
Enkel het feit dat elke scheppingsdag
24 uur lang was, driemaal te herhalen,
was niet genoeg. Op Gods bevel schreef
Mozes: "Toen was het avond geweest
en het was morgen geweest: de vierde
dag" (Gen. 1:19).
God wilde geen enkele ruimte voor
twijfel overlaten. Hij inspireerde Mozes
te herhalen: "Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de
vijfde dag" (Gen. 1:23), "toen was
het avond geweest en het was morgen
geweest: de zesde dag" (Gen. 1: 31 ).
God wilde dat u zou weten dat elke
Scheppingsdag een enkele dag van 24
uur was geweest.
Dr. Fosdick schreef: "Wij weten dat
elk idee in de Bijbel van pl'imitieve en
kinderlijke oorsprong is."
Maar wat is de waarheid?
Heeft Mozes de eenvoudige, primitieve tradities beschreven die men hem
onderwezen had? Nee!
Mozes weerde nauwgezet elke mythe
en dwaling uit wat hij in de eerste 5
boeken van de Bijbel opschreef.

Ook Daniel was een hoog
ontwikkeld man
Evenals Abraham, Job en Mozes, verwierp deze Daniel van de Bijbel elke
heidense mythe en elk heidens bijgeloof
- elke eenvoudige, primitieve heidense
traditie.
Uw Bijbel verhaalt
hoe Daniel
"zonder enig gebrek" was, "ervaren in
allerlei wijsheid, in het bezit van kennis, met inzicht in wetenschap, geschikt
om dienst te doen in het paleis des konings, en [hem - Daniel} te onderwijzen in de geschriften en de taal der
Chaldeeen" (Dan. 1 :4).
DanieI was een bijzonder goed ontwikkeld man. Nebukadnezar gaf toe dat
deze buitenlandse Jood de meest vooraanstaande geleerde in Babylon was. Hij
zei dat hij DanieI en zijn drie vrienden
"tienmaal voortreffelijker dan al de bezweerders in zijn ganse rijk bevond"
(Dan.1:20).
DanieI bevond zich onder de gevangenen uit Juda in Babylon. Hij werd op
last van Nebukadnezar,
koning van
Babylon, onderwezen (Dan. 1 :3-6).
Daniel
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verwierp

mythe

Het Chaldeeuwse priesterschap
uit
Daniels tijd onderwees hun eigen versie
der evolutie. Zij onderwezen dat er een
groot gevecht plaatsgegrepen had tussen
het monster van de chaos, Tiamat, en de
grote god Marduk. In dit gevecht versloeg Marduk Tiamat. Vervolgens rolde
hij het lijk van Tiamat op en ging er op
staan - trapte het plat.
Daarna, volgens de Chaldeeers, begon Marduk te spuwen. Waar hij ook
spuwde kwam er plotseling een man tot
leven, volwassen en overeind staand.
Dit was de evolutieleer der Chaldeeuwse
"intellectuelen."
Volgens deze versie der evolutie, begonnen deze door speeksel geschapen
mannen op hun beurt te spuwen. Waar
deze mannen ook spuwden, verrezen
plotseling vrouwen uit de grond. Deze
evolutionisten der oudheid theoretiseerden vervolgens dat, zodra er voldoende
vrouwen voor alle mannen waren, deze
vrouwen
ook begonnen
te spuwen!
Waar deze door speeksel geschapen vrouwen ook spuwden, werden er dieren in
't leven geroepen. (Zie elke volledige
geschiedenis der Chaldeeuwse en Babylonische mythologie.)

Absurd? Belachelijk? Ja,
was de heidense Babylonische
leer van weleer. Zij hadden
de juiste notie' te beseffen dat
leven moet voortkomen.

maar dit
evolutietenminste
leven uit

Slikte Daniel deze evolutieleer?
Lees het boek DanieI maar.
Gods profeten bezaten
goede ontwikke1ing

1971

Nee!

een

Denk eraan dat er in de tijd van de
profeten atheÏsten waren, net als nu.
Abraham, Job, Mozes, Daniel en al
de andere profeten van God waren in
Gods ogen mannen van aanzien omdat
zij rechtschapen geleerden waren. Zij
"gingen na" en bewezen of er al dan
niet een God was.
Pas dan beslisten zij, nadat zij onderzocht en bewezen hadden of er een
God was, dat zij deze God zouden
gehoorzamen.
God vergrootte het aanzien van deze
profeten
omdat
zij reeds bewezen
hadden
dat zij Gods wil zouden
gehoorzamen.
Dat is de reden waarom wij u zeg.
gen: "Geloof ons niet. Zoek het op in
de Bijbel en.ga het zelf na."
God zegende hen voor hun trouw geloof. Hij gaf velen van hen zowel rijk.
dom als vermaardheid.
God zal u zegenen als u trouw nagaat
wat de waarheid werkelijk is en haar
dan opvolgt en gehoorzaamt.
Bij de wederkomst
van Christus,
wanneer God zijn regering op dez~
aarde zal oprichten, zullen deze trouwe
profeten hun beloning ontvangen, eeuwig leven, en posities van macht en
heerschappij.
Indien u, zoals de oude profeten,
trouw bent, zal Christus van u "koningen en priesters" in zijn Koninkrijk
maken (Openb. 5: 10) .
De keus is aan u. Wilt u evenals de
profeten van weleer vertrouwen dat
God u zijn grootheid, zijn rijkdom, zijn
Koninkrijk, zijn gave van eeuwig leven
zal schenken?
Of wilt u zoals de wereld zijn, zelfs
als dit betekent dat u deel zult hebben
aan haar lijden, haar ellende, haar diepe

~

ongeluk

-

eeuwige

dood?

Welke keuze wenst God dat u
maakt ?
God beveelt u het leven te kiezen
(Deut. 30:19). 0

I

r
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WAAROM HOUDT GOD
ZICH SCHUlL?
(Vervolg

van pagina 8)

verliet het God weer (verzen 17-19).
Het hele boek Richteren verhaalt dit
verbazingwekkende relaas (Richt. 3: 79; 3: 12-15; 4: 1-4; 6: 1-8; enz.).
Spoedig daarna verwierp IsraeI Gods

regering over hen geheel en al

-

en

vroeg het een menselijke koning "gelijk
al de volken hebben" (I Sam. 8: 5-7).
Zowat 120 jaar later kwamen de noordelijke tien stammen van Israel in opstand tegen het Huis van David. Jero(1 beam, hun koning en voormalig dienaar
~van
Salomo, haalde de oude Egyptische
goden weer voor de dag, richtte een
nieuw priesterschap op en veranderde
Gods jaarlijkse feestdagen om zijn eigen bestuur te beschermen, en negeerde
moedwillig de Ware God (1 Kon.
12:26-33).
Evenzo verwierp het Huis van Juda
Gods profeten (en pleegde nog erger
ontucht dan haar zuster Israel - Ezekiel 23: 11). Jesaja was een man van
God. Hij zei tegen Hizkia dat God de
legers van Assyrie ervan zou weerhouden de stad Jeruzalem ze1fs maar aan te
raken (II Kon. 19:32) - en dieze1fde
nacht doodde God 185 000 gewapende
manschappen (vers 35). Later, nadat
Jesaja tot God gebeden had, ging de
(.;zon tien graden terug (II Kon. 20: 11).
Het leed GEEN TWIJFEL wie Jesaja's
baas was! Desondanks, traditie verhaalt
ons dat Jesaja enkele jaren later door
zijn eigen volk in tUJeeen gezaagd werd
(Hebr.11:37).
Jeremia werd in de moederschoot tot
profeet gewijd (Jer. 1: 5). Hij stond altijd in het middelpunt van de algemene
belangstelling, onthul1ende Gods wil,
diens weg en profetieen. Heel Juda wist
dat Jeremia Gods vertegenwoordiger
was - niettemin werd dagelijks de spot
met hem gedreven, iedereen bespotte
hem (Jer. 20:7), en al de priesters, profeten en het volk smeedden plannen om
hem te doden C)er. 26:8).
Begin 718 v. Chr. werd het Huis van
IsraeI door Assyrie in ballingschap weggevoerd. IsraeI had sinds lange tijd
Gods Sabbat vergeten - en zo verloor

13

W AARHEID

dit volk zelfs zijn identiteit. Het Huis
van Juda werd in 585 v. Chr. door de
Babyloniers in ballingschap weggevoerd.
Juda behield de Sabbat en daardoor
haar identiteit. Maar zij verbasterde dermate Gods Waarheid, door ve1e heidense ideeen (b. v. de onsterfelijkheid
van de zie1) te introduceren, dat een
niellUJe godsdienst ontstond.
De feiten spreken een duidelijke taal
- in e1k stadium van hun geschiedenis
hebben Israel en Juda zich voor hun
God verborgen en Hem verworpen.
De volledige

openbaring

Nadat God eertijds vele malen en op
velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij nu
op het einde der tijden, tot ons gesproken door de 200n (Hebr. 1:1-2, Willibrord). 1n het jaar 27 van onze tijdrekening, precies 483 jaar na het decreet
van Artaxerxes, dat de gerepatrieerde
Joden toestond Jeruzalem weer op te
bouwen

-

juist zoals DanieI

het gepro-

feteerd had (Dan. 9:25) - begon Jezus
Christus van Nazareth zijn werk hier op
aarde. Het ogenblik was nu voor de Almachtige God aangebroken zich geheel
en al te openbaren.
Hij was mens
geworden !
Hoe vreemd het ook moge klinken,
Jezus Christus UJas de God van het
Oude Testament - de Eeuwige, JHWH
genaamd, de God van Abraham, Isaäk
en Jakob. Hij was Degene die het heelal
geschapen had (Joh. 1:3; Ef. 3:9). Hij
had met Adam gewandeld, met Abraham gegeten, met Jakob geworsteld,
met Mozes gesproken en over IsraeI gewaakt (1 Cor. 10:4).
Maar dit was een oneindig verschil
nu had Hij zich helemaal van eeuwig geestelijk leven ontdaan om menselijk vlees te worden, de dood onderworpen! (Fil. 2:7). Waarom? Om zijn
geliefde schepping te helpen - om de
weg te banen voor zijn broeders zodat
zij met Hem medeerfgenamen in Gods
Familie zouden worden (Rom. 8:17).
God hield nu niets meer verborgen dit was zijn volledige openbaring aan
de mens.
-

Maar Hij werd door de mensen veracht en verlaten (Jes. 53:3) ! Hij werd
zo erg geslagen dat zijn aangezicht meer
verminkt en zijn lichaam meer geschonden werd dan dat van enig andere man

in de gehele geschiedenis (Jes. 52:14).
Dit gebeurde er toen God "uit zijn
schuilplaats kwam."
Wie riep er toen om Christus' bloed?
Velen uit dezelfde massa's die Hij weken, maanden, jarenlang onderwezen en
gevoed had. Zij wisten dat Hij van God
kwam (Joh. 3:2), zij zagen de wonderen die Hij verrichtte. Op een gegeven
moment hadden zij ze1fs geprobeerd
Hem met geweld tot koning uit te roepen. (Joh. 6:15.)
Maar toentertijd
zuchtten zij onder een Romeinse bezetting. Zij wilden dat Christus de Romeinen het land uit zou gooien en een
krachtig, onafhankelijk
koninkrijk zou
stichten.
De menigte stond perplex toen Christus gevangen genomen werd. Hij was
geacht de Romeinen het land uit te gooien! De mensen wisten niet wat ze ervan denken moesten. Zij waren verbijsterd en volkomen van hun stuk gebracht.
De religieuze leiders waren er vlug
bij dit uit te buiten. Zij haatten Jezus.
Zij vreesden zijn toenemende populariteit onder het gewone volk. Zij waren
bang dat Hi j hun aanhang tot Hem zou
overhalen (Joh. 11 :47-48). Ten einde
dit te voorkomen, zonden deze mannen
's nachts, in het geheim, een bende op
Jezus af om Hem gevangen te nemen,
(Marc. 14:1,43).
Vervolgens leverden
de overpriesters Christus UIT NIJD over
aan de Romeinse gouverneur om terechtgeste1d te worden.
Op dit punt begonnen de priesters en
schriftge1eerden de menigte tegen Christus op te hitsen. Dat was niet zo moeilijk. Zij zeiden dat Hij een oplichter
was. Zij zeiden dat geen echte Messias
gevangen genomen kon worden en aan
de Romeinen overgeleverd kon worden.
Spoedig schreeuwde een haatdragende,
razende massa om Christus' bloed.
1n golven van razernij steeg de mensen het bloed naar hun hoofd toen Pilatus verklaarde: ",Hij heeft niets bedreven, wat de dood zou verdienen...'
maar ze schreeuwden allen tezamen:
,Weg met Hem!. . .' Opnieuw sprak Pilatus hun toe, daar hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden er tegen in:
,Kruisig Hem, kruisig Hem!. ..' Voor
de derde maal vroeg Pilatus hun: Wat
voor kwaad heeft die man dan toch gedaan? . .. Luid schreeuwend bleven zij

echter zijn kruisiging eisen; en hun
geschreeuw gaf de doorslag"
(Lucas
23: 15-23,
Canisim
en Willibrord
Vertalingen) .
De God van Israel CJHWH) deed
veel meer dan zich openbaren toen Hij
Hij onthulde
Jezus Christus werd God de Vader, zijn eigen Meester
(Psalm 11 0: 1), de Al1erhoogste God
(Gen. 14: 18). Iedereen die Christus
kende, kende de Vader CJoh. 14:9).
Bovendien werd nog iets anders geopenbaard. Iets dat voor ons nogal belangrijk is. Onder het Oude Verbond
had JHWH aan diegenen die gehoorzaamden, een overvloedig fysiek leven
beloofd. Dat was al1es. Maar nu, in de
"onbegeerlijke"
gedaante
van Jezus
Christus, bracht JHWH het GEHEIME
PLAN van God aan het licht (I Cor.
2 :7). Christus onthulde dat mensen het
eeuwig leven kunnen beerven (I Joh.
1:2; Matth. 25:46), en een hoedanigheid van eeuwig leven die de stoutste
dromen van elk menselijk
verstand
overtreft.
Jezus Christus onthulde dat wijzelf
letterlijk
God zul1en worden
CJoh.
10:34-35).
Dat is zo - lees dat nog
eens - wijzelf zul1en God worden! De
Eeuwige Schepper van het heelal d.w.z. Jezus van Nazareth, onze oudste
broeder

-

heeft

verkondigd

dat

wij

met Hem medeerfgenamen
zijn - nu
als
verwekte
Zonen
in
Gods
Familie
(Rom. 8:17; 1 Joh. 3:1-2)! Wat zullen
we met Christus erven? Christus heeft
alles (Ef. 1: 22). En dat zal ook met
ons het geval zijn (Hebr. 2 :8)! Alle
dingen!
Maar de mensen konden het niet bevatten, ze begrepen het niet. Ze waren
te vastgeroest in hun gewoonten en tradities om zelfs maar hun eigen God te
herkennen toen Hij in mensengedaante
tot hen kwam. Zij dóódden Hem in
feite. Dit was de menselijke,
Godhatende natuur op z'n grofst.
Het menselijk ras in z'n geheel vermoordde in koelen bloede de God van
Abraham,
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Isa1ik

en

Jakob,

die

zoveel

opgeofferd had om zijn eeuwig leven
met alle mensen te delen. De opengereten en verminkte
massa vlees en
spieren die daar levenloos aan het hout
hing was alles wat overbleef nadat God
"eindelijk"
de gehele openbaring van

Zichzelf aan de mensheid gegeven had.
Dat was de volledige onthul1ing van
JHWH - de God der aartsvaders en der
profeten; dit was de eerste manifestatie
de
van JHWH'S Almachtige Vader Al1erhoogste God; hier was de overweldigende openbaring van het individuele
doel in het leven van ieder mens: zelf
God te worden. Niettemin verminkte
het mensdom Jezus Christus zijn Heiland e~ doodde het JHWH zijn Schepper
en verwierp hij God, zijn Vader.
En, hoe ong~looflijk het ook moge
klinken, de mens bléef maar vragen:
"Waarom houdt God zich schuil?"
Christus

door

de eeuwen

heen

Petrus, Johannes en de andere apostelen werden door de enorme kracht die
door hen stroomde, als Gods ware vertegenwoordigers
afgezonderd om wonderbaarlijke
genezingen
te verrichten
(Hand 3:1-9; 5:12-16). Het religieuze
establishment
twi j felde nooit aan de
authenticiteit van deze tekenen en wonderen. Maar aanvaardden zij daarom de
aanwezigheid
van God ? Dat had u
gedacht! Zij vreesden voor hun eigen
positie - zij wilden hun eigen aanhang,
hun eigen vereerders, en natuurlijk hun
eigen tiendbetalers niet verliezen. (id.
4: 16-18; 5: 17-18) .
God werkte nu door de nieuwtestamentische Kerk. Maar de religieuze leiders, zoals men kon verwachten, keken
meer naar "geleerdheid"
(Hand. 4 :13)
dan de zichtbare openbaringen van God.
Gedurende
de bijna
1940 jaar
sinds Christus'
dood en opstanding
heeft de mensheid toegang tot Hem gehad door de Bijbel. (De Bijbel is het
Woord van God - evenals Christus,
Johannes 1: 14. ) Maar wat heeft de
mens ermee gedaan?
Hij heeft hem "geYnterpreteerd"in ontelbare concilies, conclaves, conferenties en consistories. Hoe? Zoals het
hem paste! Wetten, Sabbatten, Heilige
Dagen, tienden, profetieen
en tucht
hadden afgedaan. Tegenwoordig is zelfs
moraal "uit de tijd" geraakt. Wat is het
doel van deze "bijbelinterpretaties"?
Heel eenvoudig - 11lllilband de Bijbel
en VERSTOPz'n God!
Gedurende
18V2 eeuw bestond de
Ware Kerk van God uit een kleine vervolgde groep van vogelvrij-verklaarden,
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die in particuliere huizen en in gehuurde zalen bijeenkwamen (Rom. 16:5;
Col. 4:15; Hand. 28:30).
Het was
géén "gerespecteerd"
politiek-religieus
systeem.
Als Jezus Christus zijn fysieke werk
vandaag moest beginnen, zou Hij ervan
beschuldigd worden, "de grootste bedreiging van God, Christendom
en
Patriotisme" te zijn! Hij zou door elk
land ter wereld van landverraad en opruiing beschuldigd worden - en zijn
proces en "terechtstelling"
zou over de
hele wereld met grote feestelijkheid gevierd worden.
De toekomstige openbaring
van God

~

De gemiddelde christen zou zeker uitroepen: "Belachelijk! Als God werkelijk verscheen zou de mensheid zich
niet Hem verwerpen."
verhe1tgen Wij zullen u aantonen dat deze zoetsappige hypothese maar een mythe is.
Christus zal spoedig terugkeren - en de
wereld zal zich hier helemaal niet over
verheugen.
Omdat Christus niet zal
terugkeren als een pleitende predikant.
Hij zal GEEN redevoeringen houden
voor de Verenigde Naties; Hij zal niet
op persconferenties voor de tv verschijnen, en Hij zal zeker géén protestmarsen leiden. Hij zal Zichzelf niet aan de
wetenschapsmensen "bewijzen". Hij zal
zijn gedrag niet aan psychologen verklaren. En Hij zal zeker niet met theologen
gaan vitten en redetwisten. Nee! Chris- e'
tus zal deze wereld regeren met een
ijzel'ell staf! (Openb. 2: 27).
Het boek Openbaring geeft ons de
toedracht.
Eigenaardig
genoeg
beschouwt de wereld dit boek als een we1overwogen poging van Gods kant "zijn
geheimen te verbergen.JJ Niets is verder
van de waarheid. Lees de titel- OPenbarin g! De 22 hoof dstukken hiervan
beschrijven in pijnlijke details de geschiedenis van de wereld - vóórdat het

gebeurt. Hier openbaart God alles

-

maar niettemin beweert de mens dat het
"in symbolen verborgen is."
Herinnert u zich Agnostische Arie
nog? Zi j n "wens" zal spoedig verhoord
worden - God zal zich spoedig openbaren zodat iedereen Hem zal kunnen
zien (Matth. 24: 27). Maar de mensheid zal reageren zoals zij altijd gerea-
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geerd heeft. De mens zal zich eens te
meer voor zijn Schepper verbergen. "En
de koningen der aarde en de groten en
de oversten over duizend en de rijken
en de machtigen en iedere slaaf en vrije
VERBORGEN zich in de holen en de
rotsen der bergen; en zeiden tot de bergen en tot rotsen: Valt Op ons en VERBERGT ons voor het aangezicht van
Hem, die gezeten is Op de troon, en
voor de toorn van het Lam" (Openbaring 6: 15-15) .
Maar lezen we niet dat de hele mensheid zich dan zal verheugen, zal feestvieren en elkaar zelfs geschenken zal
aanbieden? Zeker - dit zal gebeuren
wanneer Gods twee getuigen vermoord
zullen worden! (Openb. 11:3,7-]0.)
~En
spoedig daarna, wanneer Christus
"de koninkrijken der wereld" overgenomen zal hebben (Openb. 11: 15), zullen de volkeren toornig worden (vers
18) en zullen de mensen God lasteren
(16:21).
Ziet u de dramatische ironie van deze
situatie? Dezelfde mensen die op hoogdravende manier verkondigd
hebben
dat zij "God zeker zouden gehoorzamen
als Hij zich maar niet ,als een vrouw'
zou verbergen, maar zich ,als een man'
zou vertonen," zullen zichzelf onder de
rotsen verbergen en God lasteren wanneer Hij werkelijk verschijnt als een
God!
Waarom

'"

houdt God zich
schuil?

God heeft zich niet verborgen.
Hij verbergt zich niet.
Hij zal zich nooit verbergen.
Het is de mens die zich voor God
verbergt.
God HEEFT zich geopenbaard door zijn Schepping, door zijn aartsvaders en profeten en door het werk van
Jezus Christus op aarde. God openbaart
zich ook NU aan de wetenschapsmensen door hun ontdekkingen, en aan
de wereld door dit Werk. God ZAL
zich openbaren - nu aan u persoonlijk
door zijn Geest, en aan de hele mensheid door zijn spoedige wederkomst.
Maar laten we onze arme Agnostische
Arie niet vergeten - die onder zijn
aanstotelijk zelfbewust uiterlijk, in feite
een fijne kerel is. Hij zal de schok van
zijn academisch beschutte leven te verwerken krijgen. Hij zal spoedig deze
io,"Iectu,li,m,"
".
"0 "g"md
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werpen. Onze Arie zal zich bekeren.
Moeilijk te geloven? Natuurlijk
maar niettemin waar.
Hij kan zich zelfs de ontzaggelijk
schrikwekkende
reeks
cataclysmische
crupties waarmee de Almachtige Jezus
Christus deze wereld zal veroveren, niet
voorstellen. Arie's gevoelloze, egocentrische emoties zullen tot het uiterst - en
verder op de proef gesteld worden;
hi j zal dooreengeschud
en -geslingerd
worden als een herfstb!ad in een wervelstorm. Natuurlijk zal dit het beste voor
hem zijn. Want dan zal hij eindelijk
onderUJeze!l kunnen worden - als een
kind met wijd open ogen, hunkerend
naar fundamentele kennis.
Maak u geen zorgen - God is door
Arie's huidige aanstellerij niet in zijn
hoogmoed
gekwetst geworden,
noch
van streek gebracht of verontwaardigd.
Deze knaap is alleen maar misleid evenals de rest van de wereld (Openb.
12:9). God weet dit. Zelfs nlt heeft God
onze Arie lief (Rom. 5 :8). Het zal dus
voor God een grote vreugde zijn Arie
genadig bekering te schenken (II Tim.
2 :25). God kan nauweli jks op het
ogenblik wachten dat Hij de NIEUWE,
DEEMOEDIGberoltUJvolle Arie zal zien,
geduldig en aandachtig luisterend naar
een der dienaren van Jezus Christus, die
hem de Weg der l/'aarheid begint te
leren.
Er zijn heden ten dage duizenden

miljoenen "Aries" in de wereld

-

allen

op hun eigen manier misleid. Deze hulpeloze brokjes gefrustreerd leven zijn
niet "verloren." God maakt zich gereed
aan iedereen zijn of haar kans op eeuwig behoud tc geven. Wat een fantastische tijd om in te leven! Wij zullen de
onthulling en de voltooiing van Gods
plan zien!
De allerlaatste openbaring
Wij hebben u een massa historische
en profetische gegevens toegeworpen.
Ongetwijfeld gelooft u onze algemene
thesis - dat God zich voortdurend aan
de mens geopenbaard heeft, maar dat de
mens zich altijd voor God verborgen
heeft. Maar uw geloof is gebaseerd op
informatie uit de tweede hand. Dat is
goed, maar er is beter! Hoe zou u het
vinden te kunnen beschikken over bewijzen uit de eerste hand?
Uw Schepper heeft hierin voorzien
- Hij kan zich door lt openbaren! Hij

kan in de ware zin van het woord in u
wonen! (I Joh. 4: 12) - Jezus Christus, de Schepper van dit heelal, kan in
uw geest en vlees komen! (I Joh. 4:2).
Hoe? Door de inplanting van zijn heilige Geest (]oh. 14: 17) - die Gods
Kracht is om Zichzelf door u uit te
drukken.
God biedt ons een majesteit aan die
zelfs de stoutste fantasieen overtreft. En
lt kunt deze verkrijgen!
Hoe kunnen we weten dat God zich
door bepaalde mensen kan openbaren?
Wat is het bewijs?
Wij hebben een absoluut tweevoudig
bewijs: in de eerste plaats de persoon in
kwestie kan, voor de eerste maa!, Gods
Wet naleven. Natuurlijk zal Gods wet
nagekomen worden: als God zich in en
door mensen za! manifesteren, is het
vanzelfsprekend dat Hij zijn eigen Wet
zal gehoorzamen! In de tweede plaats
kan die persoon in toenemende mate
meer goddelijk karakter ontwikkelen.
De verbazingwekkende, ondoorgrondbare uitkomst van deze ontwikkeling
wordt bij de opstanding zichtbaar wanneer, in waarheid en in feite, die
persoon zelf in Eeuwige God veranderd
wordt! Hoe ongelooflijk fantastisch het
ook in onze oren moge klinken, de AImachtige God reproc/;tceert Zichzelf Hij maakt de mens geschikt om een vol/l'aardige ZOOIl in zijn Godsfamilie te
worden. Voor de godsdiensten van deze
wereld lijkt dit heiligschennende gods!astering - maar dit is nu eenmaal de
reden waarom God het hele universum
geschapen heeft! Schrij f om ons boekje
ll/"'ie zäl het Heelal beheersen dat u de
hele verklaring zal geven.
De wereld leert dat de mens Gods
Tien Geboden niet kan onderhouden.
Inderdaad. De mens alleen kan dat niet.
Maar wanneer de menselijke geest door
Gods heilige Geest doordrongen en versterkt wordt (Rom. 8:16), dan kan de
mens Gods Wet ten volle gehoorzamen,
omdat Christus zelf hulp verleent. De
wereld haat het God te gehoorzamen,
en ridiculiseert het idee dat God zich
zou kunnen reproduceren. Het resu1taat
is dat de wereld Gods openbaring door
de mens verwerpt.
En door Gods openbaring te verwerpen, lastert de wereld Gods heilige
Geest. Godsdienstijveraars
zeggen u:
"Geloof enkel in de naam van de Heer
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Jezus en u zu1t behouden worden." Zij
komen ook met de al even belachelijke
bewering aan dat de heilige Geest een
afzonderlijke
persoon is! Dit is een
schandelijke poging om en de Godheid
te beperken tot een "drieeenheid"
die
zich niet meer kan uitbreiden, en God
de kracht te ontzeggen, zijn eigen Wet
door mensen te onderhouden.
Hoe weet lt dat God zich door mensen kan openbaren? U kunt uw geloof
niet op deze pagina's aaneengeschakelde
woorden riskeren. Bewijs het dus! Bewijs het door het te proberen! Er is
geen andere mogelijkheid. U moet de
fantastische zegen van Gods Geest zelf
ondervinden. En wij bedoelen hier niet
het een of andere pseudoschijnheilig
ratjetoe van zelfmisleidende
emoties,
zoetige gebedsbijeenkomsten
en vrome
getuigenissen. Maar wij bedoelen wel
Gods adembenemend Doel in ons leven
en de buitengewoon interessante gezagspositie speciaal voor u bereid.

En nu ter zake. Hoe kunt u Gods heilige Geest verkrijgen? Er zijn slechts
twee vereisten: 1) Een geheel berouwvolle mentale instelling, en 2) de doop.
Dat is alles (Handelingen 2:38).
Hoe kunt u weten of u berouw heeft?
Hoe kunt u gedoopt worden? Waar zijn
Gods dienaars? Wij kunnen uw vragen beantwoorden. AIs God u het vermogen gegeven heeft de visie te bevatten, 'schrijf
ons
dan
voor
een
persoonlijke
beantwoording
van uw
vragen. Gun ons het genoegen u te dienen. Wij doen het graag. Het enige
doel in ons leven is u te helpen eeuwig
leven te verkrijgen.
Als u op een tijdschrift voor een begeen
ter bijbelbegrip
prijs stelt "godsdienstig"
blad in de gewone zin
van het woord, maar getuigend van wetenschappelijk onderzoek, en dat uitgegeven wordt door de Hogere Theologische School van Ambassador College vraag ons dan om een (voor u) GRATIS

abonnement op het Engelstalige blad
TOMORROW'S WORLD. We denken dat
u verstomd zult staan van de beheersing, begrip en nuchtere aanpak van een
Boek dat werkelijk zin heeft.
Van al Gods openbaringen aan de
mens, de duidelijkste en meest aangrijpende openbaring voor u zal plaatsvinden wanneer u persoonlijk de buitengewoon aangrijpende verandering in uw
eigen gemoed zult vaststellen die door
Gods heilige
Geest teweeggebracht
wordt - een bestendige vervolmaking
van uw karakter, een nieuwe dimensie
in uw begripsvermogen, een plotselinge
animo en levenslust en een fantastisch
perspectief van uw toekomst. U zult
zich nooit meer de veelvuldige ogen-blikken, plaatsen en middelen van Gods,r
openbaringen aan de mensheid hoeven
te herinneren. Wanneer u God zich wil
zien openbaren, zu1t u alleen maar naar
Gods kracht in ltl/J eigen leven hoeven
te kijken! 0

HONGIR

natuur moeten bewerken. Het zal een
kolossale inspanning vereisen om deze
wereld UIT CHAOS,onwetendheid, bijgeloof en duisternis te halen.

vereist,"
schreef een toonaangevend
internationaal
weekblad eens. En hoe
waar! Een wereldregering is hard nodig
om de massale dreiging van wereldoorlog, wereldhongersnood
en chaos af
te wenden!

(Vervolg

van pagina 4)

dorpsbewoners die boter gebruiken
zeep te maken . . .
Oude tradities,
dwaas

bijgeloof

godsdienstige

-

dit alles

dient

om

En heel spoedig - geloof het of niet
- zal er een sterke WERELDREGERING
opgericht worden. Maar niet zoals de
mens het zich schijnt in te denken!

taboes,
door

juist onderwijs afgeschaft te worden zodat men het hoofd kan bieden aan ondervoeding, hongersnood en het bevolkingsdilemma, wil deze wereld werkelijk
gelukkig,
voorspoedig
en productief
worden.
Nodig:

Weldra zul1en regeringen en supra"8'
nationale organisaties van mensen zonder meer afgedankt
en vervangen
worden.
Het gaat gebellren - en U zult het
misschien zelf zien en beleven!!

een wereldregering

Dit betekent dat er een ]UIST ONDERWI]SPROGRAMMAnodig is om de miljoenen onwetende en verarmde mensen te
leren, hoe te leven, hoe hun land te bebouwen, wat te eten en hoe op de juiste
manier geboorteregeling
toe te passen!
Juist onderwijs is noodzakelijk
om
internationale
vooroordelen,
rivaliteit,
haat en fanatisme uit te roeien. Juist onderwijs is noodzakelijk om naties te leren doeltreffend samen te werken voor
het algemeen welzijn. Dit heropvoedingssysteem zal zich met morele waarden moeten bezighouden, en een drastische verandering
in de menselijke

-

Foto: Ambossador

Vergis u niet. Een machtige wereldregering zal op deze aarde komen. Zij
staat vlak voor de deur!

College

MANSHOLT
"Tenzij
een
wereldomvattende
organisatie met
werkelijk
gezag
in het leven
geroepen
wordt, moet er over
enkele iaren weer een Voedsel
congres
bijeenkomen
voor de
bespreking
van dezeJfde
problemen die nu op de agenda
staan.1I

Op komst: de ideale wereld
van morgen

En dan alleen kan de wereld de weg
naar het ware geluk, vrede en overvloedig leven leren kennen!
"Een sterke hand ergens vandaan

is

HONGERSNOOD zal uitgebannen worden. Achterlijke en bijgelovige "voedseltaboes" zul1en afgeschaft
worden.
Heidense religies en godsdienstige bijgeloven zullen opgeruimd worden. De
HELE WERELD gaat leren hoe op de
juiste manier te leven - de enige weg
naar vrede en geluk.
Dit gaat veel vlugger gebeuren dan u
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wellicht denkt - maar op een mamer
die u het minst zou verwachten!
Spoedig zul1en er overvloedige, rijke
oogsten voor al1e naties over de hele
wereld zijn. Spoedig zul1en voedselschaarsten een onbekend begrip zijn.
Het zal niet lang meer duren voordat u
krantekoppen zult kunnen lezen zoals:
"lndia's rundv1ees nu eerste kwaliteit!"
"ln China haalt de zaaier de maaier in";
"Record tarweoogst in Brazilii?'; "Buitengewone oogsten in Centraa1-Amerika"; "GEEN DROOGTENOF HONGERSNOOD IN TWINTIG JAAR!"

Zou u dergelijke krantekoppen willen
lezen? Dat zult u - a1s u de komende
tijd van hongersnood overleeft, en u
\,...laarna in de idea1e wereld van morgen
zult leven!
Deze krantekoppen, en vele andere
zoals deze, zul1en in de kranten van
morgen schitteren. Daar kunt u verzekerd van zijn.
U kunt al1es over deze vredevol1e
tijden van overvloed in ons gratis
boekje De ideale Wel'eld van mOl'gen
eell blik in de toekomst
lezen.
Vergeet niet onmiddel1ijk, vandaag nog,
uw gratis exemplaar aan te vragen,
voordat u het vergeet! U heeft in uw
hele leven nog nooit zoiets gelezen!
]a, er 15 fantastische HOOP voor de
toekomst! Er staat ons prachtig GOED
N1EUW5 te wachten. Maar slechts nadat de mens zijn les geleerd heeft. Niet
~ :oordat de mens over juist onderwijs
'-teschikt, en er een nieuwe wereldregering is die de juiste levenswijze duidelijk en verstaanbaar maakt, en de wereld de weg van vrede onderwezen
wordt!
Maar

eerst

-

een

periode

van hongersnood!
~

Ten gevolge van verkeerd bestuur,
verkeerde godsdienst, verkeerd onderwijs is de wereld op dit crisispunt
gekomen.
De crises van oorlogen, plagen en
HONGERSNOODwerden lang geleden
voorspeld. Zij werden eeuwen ge1eden
voorspeld door de grootste berichtgever
die ooit geleefd heeft - ]ezus Christus.
Christus vertelde zijn 1eerlingen naar de
tekenen der tijden te kijken, opdat zij
zouden weten wanneer er hongersnood
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wat op grote voedselschaarste wijst. Een
anderc stelt de daaruit voortvloeiende
oorlog,
wereldomvattende
HONGERSNOOD, epidemieen en dood voor!

Christus zei: "Gij zult horen van oorlogen en van oorlogsgeruchten.
Laat u
dan geen angst aanjagen; want dat alles
moet gebeuren, maar dat is nog niet het
einde. Er zal strijd zijn van volk tegen
volk en van koninkrijk tegen koninkrijk
[WERELDOORLOG}: er zal HONGER5NOOD zijn, pest en aardbevingen, nu
hier, dan daar" (Matth. 24:6-7, Willibl'ol'd lJel'taling) .
]ezus Christus, de belangrijkste berichtgever ter wereld, deelde zijn 1eer1ingen mee wat er in ONZE generatie zou
gebeuren - de generatie die deze dingen zou zien gebeuren (vers 3). Deze
fantastische voorspel1ing komt steeds
meer in vervul1ing! Christus sprak van
hongersnoden die de aarde in deze a11erlaatste veelbewogen eindti jd zouden
bedreigen !
Maar we kunnen nog een andere ontzagwekkende voorspel1ing in het weinig
begrepen boek der Openbaring aantreffen. Lees het voor uzelf!

Wat

schuilt

Wanneer we ons daarom niet alleen
op de te denken gevende voorspel1ingen
en berekeningen van wereldleiders en
wetenschapsmensen
verlaten, maar ook
op het onfeilbare woord van bijbelse
profetie, kllnnen we met zekerheid wetcn dat wereldomvattende hongersnoden
op komst zijn. De crisis staat voor de
deur en is onvermijdelijk. Over de hele
wereld zal er steeds meer hongersnood,
droogte, lijden en hongerdood komen
met de daaruit voortspruitende
onlusten, geweld, oorlogen, epidemieen en
dood.
~

ln hoof dstuk 6, vers 5 1ezen we: "En
toen Hij het derde zegel opende, hoorde
ik de stcm van het derde
dier
zeggen: Kom! En ik zag, en zie, een
z1l/a/'t paal'd, en die erop zat had cen
l/'eegschaal in zijn hand. En ik hoorde
als een stem te midden van de vier dieren zeggen: Een maat tarwe voor een
schel1ing en drie maten gerst voor een
schel1ing; en breng geen schade toe aan
de olie en dc wijn" (verzen 5 en 6).
De weegschaal moest de voedselvoorraad van de aarde nallwkeurig wegen en
verdelen.
Ga nu verder met vers 7: "En toen
Hij het vierde zegel opende, hoorde ik
de stem van het vierde dier zeggen:
Kom! En ik zag, en zie, een VAAL
PAARD, en die daarop zat, zijn naam
was [de} Dood, en het dodenri jk volgde
achter hem. En hun werd macht, gegeven over het vierde deel der aarde om te
doden, met het zwaard, met de HONGER, met de zwarte dood en door de
wilde dieren der aarde." (verzen 7
cn 8).
Let er nogmaals op, wat in dit hoofdstuk van het laatste boek van de Bijbel
staat. Het handelt over de voorspel1ing
van de onheilspel1ende vier rlliters van
de Apocalyps. Eén dezer ruiters weegt
nauwkeurig de wereldvoedselvoorraad,

er in de toekomst

Hoe moeilijk het voor het menselijk
verstand ook is dit te bevatten of te begrijpen, het is niettemin waar. Het is
zeker. Het is zo zeker als het opkomen
en hct ondergaan van de zon!
Maal' dit is nog niet alles.'
Zoals we reeds gezegd hebben is er
een uitvoerbare OPLOSSINGvoor de bevolkingsexplosie
en de dreiging van
hongersnood. Deze oplossing is even zeker, even onfeilbaar, als de onvermijdelijke hongersnoodperiode
zelf.
Hoewel een periode van ernstige, wereldschokkende hongersnood in het verschiet ligt, bevindt zich aan gene zijde
een stralende nieuwe wcreld van overvloed en waarheid. Er zal geen hongersnood, geen lijden, geen hartzeer of honger in die wereld heersen.
Wil u hierover meer horen? Zou u
wil1en weten wat u moet doen om er
deel aan te hebben? Zou u er zeker van
willen zijn dat u erbij bent om het mee
te maken?
Dan moet u, voordat u iets anders
doet, 1111meteen, schrijven om ons gratis
boekje De ideale Wel'eld van mOl'gen
- een blik in de toekomst. Dit boekje
zal uw ogen openen en u zo verbazen,
zoals nog nooit eerder iets dat u gelezen
heeft, u verbaasd heeft. Het geeft duidelijk oplossingen aan voor de problemen waarvoor deze wereld staat.
Het is gl'atis, en wordt in het algemeen belang verspreid.
0

IN DIT NUMMER

*

PERSOONLlJK
Als u te kiezen had tussen goud ter waarde van een ton
en een groot probleem om uw geloof te beproeven, wat zou
u kiezen? Het goud? Als u dit deed zou u de verkeerde
keus maken! Zie pagina 1.

*

HONGER BESLUIPT DE WERELD

*

W AAROM HOUDT GOD ZICH SCHUIL?

*

'1

Bestaat er enige hoop dat hongersnood afgewend zal kunnen worden? Kan de voedseljbevolkingscrisis
voorkomen
worden? Kan de bevolkingsbom op de een of andere manier
onschadelijk gemaakt worden, vóór het te laat is? Zie
pagina 3.

Hele generaties van zowel agnostici als godsdienstijveraars
zijn het spoor bijster geraakt. Hevige discussies hebben
eeuwenlang gewoed. Filosofen hebben zich reeds lang afgevraagd waar God zich bevindt. Theologen hebben reeds
lang uitvluchten voor zijn "afwezigheid" gemaakt. Maar
moeten we werkelijk naar excuses voor God zoeken? Heeft
God zich werkelijk schuilgehouden? Het wordt tijd dat we
hierop een eerlijk en openhartig antwoord krijgen. Zie
pagina 5.

""

OUDTESTAMENTISCHE AUTEURSWERELDBEROEMDE GELEERDEN!
Critici beweren dat de Bijbel een verzameling mythen en
legenden is, geschreven door onwetende schaapherders en
keuterboertjes. De geschiedenis bewijst evenwel dat deze
bijbelse schrijvers de grootste geleerden aller tijden waren.
Wat is dit bewijs? Lees dit artikel en ontdek het voor uzelf!
Zie pagina 9.
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