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Voorwoord 
 

Dit boekje heb ik ‘Twee Goden’ genoemd omdat elk mens in zijn leven te maken 

heeft met ‘slechts’ twee Goden: de God van Waarheid en de god van de waan. 

 

Waarheid is het juiste begrip der dingen; het is het blijvende en eeuwig durende. 

Waarheid is onwankelbaar, onvernietigbaar en onoverwinlijk; een levende macht ten 

goede in ieder bestaan. 

Waarheid, dat wat Is, in tegenstelling tot de waan, dat wat niet-Is. 

 

Waan is de wereld van het zelf, het egoïsme van de mens; dat wat vergaat. 

Waan is het denkbeeld dat niet Is in tegenstelling tot Waarheid: dat wat Is. 

De oosterse filosofie noemt het menselijke bestaan een hersenschim.  

 

Toch lijken er ongeveer net zo veel goden te zijn als er mensen zijn op aarde; ‘zoveel 

mensen, zoveel goden’ is een veel gebezigde uitspraak als we het over religie 

hebben. 

Persoonlijk onderzoek van diverse wereldgodsdiensten hebben bij mij echter tot de 

conclusie geleid dat er, ondanks de diversiteit van al die religies, uiteindelijk één God 

is.  

Waarom er dan toch Twee Goden zijn, zoals de titel van dit boekje luidt, probeer ik 

hier, in eenvoudige bewoordingen, zo goed mogelijk uit te leggen. 

 

Een innerlijk proces 

In het tijdperk van de Waterman, waarin alles onthuld wordt wat verborgen is en de 

kruik van de Waterman kwistig het levende water van de gnosis uitschenkt in de 

hoofden en harten van hen die ontvankelijk zijn, is voor velen het pad van innerlijke 

bevrijding mogelijk geworden.  

“Iedereen die de diepere zin van Mijn woorden achterhaalt zal de dood niet smaken.” 
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Introductie 
 

In deze tijd van grote verwarring, chaos en verval vragen steeds meer mensen zich 

af wat er toch aan de hand is en waarom deze dingen allemaal gebeuren? 

Als er toch een God is, die almachtig is, waarom laat Hij dit allemaal toe? Is er wel 

een God en zijn wij mensen geheel aan ons lot overgelaten? 

Op deze en vele andere vragen probeert dit boekje een antwoord te vinden.  

 

De mens, een religieus wezen 

Carl Gustav Jung, psychiater/psycholoog zei het al: “Wij zijn een deel van het 

Godsleven dat uit het onbewuste naar bewustwording streeft”. 

Wanneer wij de wereldgodsdiensten onderzoeken op hun inhoud dan ontdekken we 

dat er best wel gemeenschappelijke standpunten zijn ondanks alle verschillen. 

Dit boekje wil deze eenheid in alle verscheidenheid opsporen en zo proberen een 

antwoord te geven/vinden op welke plaats de mens inneemt in het geheel, het 

universum. 
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1. Bestaat er wel een God? 
 

En zo ja, wat doet hij dan? Waarom laat hij deze wereld aan haar lot over? 

In de Nag Hammadi-geschriften kunnen we lezen over het ontstaan, het scheppen, 

van de mens en wie die mensen dan gemaakt heeft of hebben. 

In “Wezen van de Machten” lezen we het volgende: “De Archonten hielden beraad 

en zeiden: ‘Kom, laat ons een mens maken uit het stof der aarde’. Ze modelleerden 

hun schepsel zo, dat het geheel aards was.’’ 

 

Wat zijn Archonten? 

Archonten zijn halfgoden. Archonten zijn in de gnostiek de bestuurders van het 

aardse noodlot. Zij zijn de manipulators en controleurs van de mensheid die op ons, 

mensen, parasiteren. Hun doel is om de menselijke ziel, hun maaksel, gevangen te 

houden in het voor ons zichtbare universum tijdens haar verblijf op aarde.  

 

De ‘Archonten’ zijn de verzamelnaam van de duistere machten. Deze bestaan uit 

reptiel- en amoebe-achtige wezens. 

Deze parasieten voeden zich met negatieve energie die door mensen worden 

afgegeven als deze angstig of in stress is. Daarom proberen de dienaren van deze 

entiteiten zoveel mogelijk leed te veroorzaken onder de mensheid, omdat anders de 

energie vampiers verhongeren. De amoeben hechten zich aan mensen (in een 

andere dichtheid/dimensie) en proberen het ego te manipuleren zodat de mens 

negatieve emoties voelt, waarmee ze zich kunnen voeden. Velen weten niet dat ze 

extern gemanipuleerd worden. 

De parasieten verdwijnen als je niet meer ingaat op negatieve emoties en stopt met 

verkeerde verlangens en praktijken, die hun van voedsel voorziet, zoals angst, 

oorlog, armoede, ziekte, jaloezie etc.. 

 

Archonten leven in een energetische wereld; een wereld van zowel positieve als 

negatieve levensenergieën, ook wel astrale wereld genoemd. Een niet-zichtbare 

wereld, dat zich binnen de fysieke wereld bevindt. Archonten zijn wezens zónder 

fysiek lichaam, die zich begeven tussen mensen. Zo zijn er Archonten die in machtige 

familie bloedlijnen (vooral binnen de Jezuïeten orde) incarneren. 

Op deze wijze is bijna alles waarin je gelooft, op het gebied van banken, politiek, 

medicijnen, de media en zelfs onze geschiedenis, vervalst en in elkaar gezet, zodat 

de mensheid in slavernij binnen de matrix gebracht kon worden.  

Tegenwoordig voeden de Archonten zich voornamelijk met behulp van mensen die 

verslaafd zijn aan de televisie of aan games, want dat is hun ‘basisvoeding’. De 

hoofdmaaltijd blijft echter met name het leed van het seksueel misbruiken en de 

mishandeling van kinderen. Bepaalde groepen mensen, offeren heden namelijk nog 

altijd mensenkinderen aan deze ‘goden’, veelal met een pijnlijke dood als gevolg. 

 

Voor de aarde zijn zij feitelijk parasieten die leven van de negatieve energieën die 

vrijkomen bij mensen die stervende zijn, die lijden onder zowel lichamelijke als 
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emotionele pijnen. Denk hierbij als voorbeeld aan het voeren van oorlogen, vaak 

onder valse voorwendselen, in de wereld; de geplande rampen zoals de ineenstorting 

van de Twin Towers op 11 september 2001, de aardbeving in Japan in 2011, enz. 

Al deze gebeurtenissen vinden plaats binnen de door hen geschapen valse realiteit 

met medewerking van de verantwoordelijke autoriteiten en politici. 

 

Om zoveel mogelijk zielen gevangen te houden splitst de corrupte demiurg haar 

Archonten in twee ogenschijnlijk tegengestelde teams: het Duister versus het (valse) 

Licht. Voor de demiurg is het belangrijk dat we hem of één van zijn agenten 

aanbidden, ongeacht bij welk team ze horen. 

 

Archonten, met de demiurg aan het hoofd, zijn entiteiten uit de astrale niet-zichtbare 

sferen, die zich voordoen als lichtwezens. Sommige werken voor het duistere team, 

andere voor het valse, lichtteam; maar allemaal spelen ze voor de corrupte demiurg 

die de baas is over hen. Dit is in essentie het geheim van de Archonten: het zijn niet 

alleen demonische wezens, maar ook de zogenaamd opgestegen meesters en 

‘aartsengelen’. 

Archonten kunnen alleen overleven door de energie van zielen te oogsten die steeds 

opnieuw moeten reïncarneren. De dualiteit tussen het duister en het licht is 

gecreëerd om de grootst mogelijke hoeveelheid zielenenergie te krijgen. Mensen 

dienen als ‘accu’ om de demiurg van energie te voorzien. De ‘goede’ zielen kiezen het 

team van het (valse) licht en de ‘slechte’ zielen de donkere kant, maar onbekend 

voor de meeste van deze zielen is dat zij allen hetzelfde systeem dienen. Het zijn 

twee kanten van dezelfde medaille. 

 

Hoofdarchont 
Archonten hebben een Hoofdarchont als leider. 
De Hoofdarchont wordt in de gnostieke, universele leer de demiurg genoemd. Over 
hem wordt gezegd: “Hun leider (van de Archonten) is blind.”  
Vanwege zijn onwetendheid en arrogantie, heeft hij over zijn macht gezegd: ‘Ik ben 
god en buiten mij is er geen ander’.  
Toen klonk er een stem, die zei: ‘’Je vergist je, Samaël.’’  
 
Het antwoord op de vraag of er wel een god bestaat is ‘’Ja’’.  
Maar in tegenstelling tot wat verreweg de meeste mensen denken, blijkt hun God, 
die de hemel en aarde heeft geschapen, de Hoofdarchont te zijn.  
Deze Hoofdarchont wordt Samaël genoemd, wat “god van de blinden’’ betekent.  
Hij laat zich kennen onder vele namen c.q. vermommingen. 
 
In dit hoofdstuk benoemen we enkele van zijn identiteiten. 
De moslims noemen hem: Allah; de Hindoes noemen hem o.a. Kali en voor de 
Christenen is hij de oudtestamentische god: Jahweh. 
 
In werkelijkheid is hij geen God, maar ‘slechts’ een halfgod, daarom wordt hij ook 
wel de demiurg genoemd. 

http://www.levensreis.nl/index.php/het-illuminati-kaartspel/
http://www.levensreis.nl/index.php/demiurg/
http://www.levensreis.nl/index.php/1345-2/
http://www.levensreis.nl/index.php/demiurg/
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In de scheppingsmythe van de Nag Hammadi-geschriften is Samaël een schepping 
van Sophia, de vrouwelijke zijnskant van God. Zij heeft, zonder haar Paargenoot erin 
te betrekken, dit wangedrocht geschapen zodat Zij schrok van wat zij had 
voortgebracht. 
 
- Samaël   
De Hoofdarchont, Samaël, wordt omschreven als een god van de afdwaling, de 
afgescheidenheid, de duisternis, de leugen, de angst en de onwetendheid; om maar 
enkele van zijn vele namen te noemen. 
Hij blijkt een tamelijk eigenmachtige, eigenzinnige en jaloerse god die ons, die zijn 
maaksel zijn, misleid heeft met zijn grenzeloze arrogantie. 
 
Om het verhaal compleet te maken citeer ik vervolgens: “Maar vanwege de 
onweerstaanbare kracht in Sophia was haar gedachte niet zonder gevolg. En er 
ontstond uit haar iets dat onvolmaakt was en het leek niet op haar eigen verschijning 
omdat ze het zonder haar Paargenoot had gemaakt. En het vertoonde geen 
gelijkenis met de beeltenis van zijn moeder want het had een andere vorm. En toen 
zij zag dat het voorwerp van haar verlangen de vorm had aangenomen van een 
draak met de kop van een leeuw en met ogen als vurige bliksemschichten, wierp zij 
het ver van zich weg uit die plaats opdat niemand van de onsterfelijke wezens het 
zou zien, want ze had het in onwetendheid geschapen”.  
 
- Beëlzebub of Satan 

In het nieuwtestamentische gedeelte van de Bijbel verschijnt hij onder de naam 

Beëlzebub of Satan. 

 

- De Engel des Lichts  
In de bijbel staat dat de Satan zich voordoet als de Engel des Lichts.  
 

Andere vermommingen/identiteiten: 

- Heer der kwade machten 

- God dezer wereld 

- De oude slang 

- De Draak 

- ‘’Meesters van het licht’’ 

Enzovoorts…  

Deze god, de schepper god, schrijf ik met een kleine letter of met één van 
onderstaande namen. 
 
Er is echter maar één Ware God. Deze God is de Almachtige, eeuwige God die boven 
Samaël is. Daarom schrijf ik Zijn Naam met een hoofdletter; Hij is Degene die ik 
bedoel als ik het heb over God. 
 

http://www.levensreis.nl/index.php/demiurg/
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2. Wat doet god met deze wereld? 
 

Wij weten nu dat Archonten de goden zijn die het zichtbare universum, inclusief de 

aarde, hebben geschapen. Het gehele, zichtbare universum is, evenals de 

Hoofdarchont met zijn Archonten en de door hen geschapen mens, van tijdelijke 

aard. Het universum zoals wij het kennen is hun scheppingsgebied. 

 

Het universum en het Universum 

Het scheppingsgebied van Hoofdarchont Samaël, en zijn Archonten is een universum 

in het Universum. Het zichtbare universum is, door zijn lagere elektromagnetische 

frequentie of trillingsgetal als in een matrix omsloten, afgescheiden van het Eeuwige 

Universum; een Omgeving van krachtige eigenschappen van de Oervader (zoals 

Zwijgen, Wijsheid, Waarheid, Grens) die samen het Pleroma vormen, de Volheid 

Gods. Binnen deze omkadering van het (laagfrequente) universum is de 

Hoofdarchont de enige god. Maar hij werd door God gecorrigeerd toen hij beweerde 

dat er geen andere god is buiten hem. 

 

Het zichtbare universum is ten opzichte van het Universum te vergelijken met een 

vlok zeepsop in de lucht; een verzameling van luchtbelletjes, die tezamen één geheel 

vormen. 

De mens is een tweeledig wezen en bestaat in feite uit 2 ikken;  

- Een tijdelijke ik, geschapen door de demiurg of Jahweh (JHWH) en 

- een Ik, afkomstig uit het Universum, met ook dezelfde eigenschappen van dat 

Universum; zoals een druppel water dezelfde eigenschappen heeft van hetzelfde 

water in de emmer.  

Dit zegt de Boeddhistische religie om het verband tussen God en Mens aan te 

duiden. Het bovenstaande stukje wordt ook bevestigd in grote, religieuze stromingen 

zoals het Boeddhisme, het Hindoeïsme en het Christendom. 

 

Het Boeddhisme heeft het over de droomwereld van waan ten opzichte van het 

Nirwana.  

Het Hindoeïsme over het Atman (het Ik) dat via het afleggen van het tijdelijke kleed, 

je lichaam, opgaat in Brahman (het Al). Het christendom heeft het over het 

voorbijgaan of ten onder gaan van de wereld om zo op te gaan in het Koninkrijk 

Gods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levensreis.nl/index.php/demiurg/
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Opvatting van Plato 

In opvatting van Plato (zie afbeelding hieronder) bevindt de ganse schepping zich in  

de ‘afgesloten’ ruimte onder de zwarte lijn; een universum binnen het Universum 

dus. 

 

 

 
 

 
Opvatting van Plato 

 

Onder de zwarte lijn is de ‘Reële wereld’, die wordt verdeeld geacht in 7 gebieden of 

sferen. 

Onderaan in die hiërarchie van 7 sferen zitten de tegenspelers: de demiurg en de 

Archonten. Zij binden de mens aan de zichtbare schepping; de Reële wereld. Die 

schepping is het werk van de demiurg (demiurgos = wereldschepper). Hij is 

verantwoordelijk voor de kwade wereld waarin we leven, voor ons miserabele lot op 

aarde, voor de gevangenschap van de mensenziel in het lichaam. De demiurg laat de 

arme zielen in duisternis verkeren en steeds maar naar andere lichamen 

reïncarneren, totdat ze wellicht ooit door Kennis verlost worden. 

 

Boven de zwarte lijn is het Pleroma, de wereld van goddelijke volmaaktheid, dat 

buiten de Reële wereld (= matrix) is. Pleroma wordt ook wel de volheid Gods 

genoemd. 

 

“Nietig is wat zich heeft losgemaakt en ‘wereld’ werd. (onder de lijn) 

Maar het Al ligt in God besloten. Het kwam niet tot bestaan, het was altijd”. 

– Verhandeling over de Opstanding – 
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    3. Waarom doet god dit met onze wereld? 
 

Waarom laat de schepper god dit alles gebeuren in de wereld? Dit is de logische 

vraag die spontaan opkomt nadat we er achter zijn gekomen dat er een god is. 

Om die vraag te beantwoorden bespreken we eerst een korte voorgeschiedenis om 

het verband te zien hoe het kan dat de wereld zo’n tranendal is geworden. 

Toen de goden (de Archonten) de mens maakten, ontdekten zij op zeker moment in 

de tijd dat zijn lichaam won aan kracht en straalde van licht. Dat was namelijk het 

moment, dat God de levensadem in de mens blies. 

 

“Op dat moment werden de goden jaloers, omdat de mens dankzij hen allen tot 

bestaan gekomen was en zij al hun krachten aan de mens gegeven hadden. Nu 

echter is zijn intelligentie groter dan die van degenen die hem gemaakt hadden en 

groter dan die van de Hoofdarchont. 

Toen zij ontdekten dat hij licht droeg en dat hij beter kon denken dan zij, want zijn 

denken overtrof dat van allen die hem gemaakt hadden, en dat hij ook nog eens 

zonder slechtheid was, grepen ze hem en wierpen hem in de laagste regionen van 

alle materie. 

Ze brachten Adam in de schaduw des doods opdat ze hem opnieuw konden vormen; 

nu uit de materie, de onwetendheid van de duisternis, de begeerte en de vervalste 

geest. Dit is het graf van de lichaamsvorm waarmee de rovers de mens omkleed 

hebben, de keten van vergetelheid. En hij werd een sterfelijk mens”. 

 

Toen god doorkreeg dat zijn schepsels zich van hem afkeerden, vervloekte hij zijn 

aarde en voegde daar ten aanzien van de vrouw aan toe dat haar man over haar zou 

heersen. Hij wierp hen uit het paradijs en hij omkleedde hen met een dichte 

duisternis. 

De woede en diepe afkeer van de demiurg naar zijn maaksel, de mens, vindt hier zijn 

oorsprong: omdat de mens een vonk van de Eeuwigheid in zich draagt! 

Uit afgunst worden de mensen tot vandaag de dag in grote beslommering en zorgen 

van het bestaan gedompeld, zodat ze zich bezig zouden houden met materiële zaken 

en geen tijd overhouden voor geestelijke zaken: het voeden van hun Ik, een vonk 

van de Eeuwigheid. 

Voor vele christenen is het een bittere pil om te vernemen dat de schepper god in 

het Oude Testament, ook wel Jahweh genoemd, hier de Hoofdarchont Samaël is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levensreis.nl/index.php/b-archont/
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   4. Waartoe dient de mens? 
 

Samaël laat aan zijn knecht Mozes weten: “Wees u er daarom van bewust en laat 

goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier 

beneden op de aarde; een ander is er niet.” 

 

In zijn blinde woede en afgunst op de mens, zoals wij van tevoren reeds bespraken, 

probeert de demiurg uit alle macht de mensen binnen de matrix van zijn schepping 

te houden. De goden zijn daardoor verworden tot parasitaire wezens, die zich 

voeden met de negatieve gedachten en gevoelens van mensen. 

 

Zij zijn dermate afgesneden van het Licht en de liefde van de mensen, dat ze 

volledig afhankelijk zijn van de (negatieve) energieën van andere wezens om te 

overleven. 

Zij dringen hun gastheer binnen en beginnen hem te beïnvloeden vanuit zijn 

onderbewustzijn. Ze infecteren onze verbeeldingskracht en gebruiken de kracht van 

de schijn om te misleiden, mensen tegen elkaar op te hitsen en verdacht te maken, 

in verwarring te brengen, over hen te roddelen enz. Zo creëren zij in mensen een 

schijn-realiteit op trauma’s en angsten wat hen laagfrequente energieën als voedsel 

oplevert. 

 

Om verzekerd te zijn van deze voedselproductie hebben deze parasitaire wezens lang 

geleden een deal gesloten met bepaalde families in ruil voor aardse macht en 

rijkdom. Deze aardse families, die zich veelal in de hogere maatschappelijke kringen 

bevinden zoals regeringsleiders, presidenten, Bankiers en Koningshuizen werken dus 

indirect samen met deze Archonten. 

Dat deze verraderlijke families zoveel mogelijk afgeschermd dienen te worden lijkt 

niet meer dan vanzelfsprekend. 

 

Wij zien hoe mensen zichzelf tot willige “melkkoetjes” maken door slaaf te worden 

van stoffen zoals alcohol, nicotine, drugs, geraffineerde suiker, medicijnen enz. 

Alle ellende, alle strijd en alle zowel psychische, als emotionele kwalen en pijnen 

worden en zijn opzettelijk gecreëerd om de Archonten te voeden. 

 

Nu begrijpen wij ook beter hoe het komt dat mensen de behoefte hebben om zo nu 

en dan “hun accu op te laden”. Naast voedingsstoffen voor het fysieke lichaam heeft 

elk mens het namelijk nodig om zich op te laden met positieve levensenergieën. 

 

Het antwoord op de vraag: “Waartoe dient de mens” aan het begin van dit 

hoofdstuk, is nu wel duidelijk: deze machten willen jou voor eeuwig gevangen 

houden binnen de matrix om zoveel mogelijk (m.n. negatieve) energie als voedsel uit 

jou te kunnen zuigen zodat je vrijwel dagelijks uitgeblust en uitgeteld raakt. 
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           5. Wereldbeheersers en overheden 
 

In het vorige hoofdstuk had ik het over de onzichtbare wezens die de mensheid al 

sinds mensenheugenis lastigvallen. Deze Archonten, zoals ze genoemd worden, zijn 

voor helderzienden zichtbaar als zwarte, slak-achtige entiteiten, die zich in en rond 

de huizen ophouden van mensen, die zich bezig houden met astrale werelden. 

 
In deze astrale gebieden, die voor de doorsnee mensen onzichtbaar zijn, waren 

namelijk astrale entiteiten, geesten en zielen van overledenen rond. Zij voeden zich 

via de chakra’s met de negatieve, energetische energieën van de mens. 

Het is algemeen bekend, dat men in de Middeleeuwen bloedzuigers op de 

chakrapunten van het lichaam plaatste om het bloed van die persoon zogenaamd te 

zuiveren. 

 

Zoals we eerder bespraken hebben wereldleiders en hooggeplaatsten op de 

maatschappelijke ladder in het verleden al een deal gesloten met dit slangengebroed 

in ruil voor macht en geld. 

Deze club Satanisten houdt regelmatig hun bijeenkomsten o.a. in Satanskerken, 

afgeschermde conferentie-oorden en -zalen. 

Satanisten zijn de aardse vertegenwoordigers van het onzichtbare adderengebroed, 

die hun invloed uitoefenen op het wereldgebeuren; zij zijn de “machten achter de 

schermen” die uiteindelijk het wereldbeeld bepalen. 

Het zijn namelijk niet de regeringsleiders, die het voor het zeggen hebben in de 

wereld, mocht je dit (nog) niet weten. 

Regeringsleiders, waaronder dus ook onze politici, voeren slechts de agenda uit van 

de “Elite” of “Illuminati” of “de Raad” zoals deze verraderlijke machtswellustelingen 

genoemd worden. 

 

De Illuminati  

De Illuminati (“de verlichten”) wordt ook wel ‘elite’ genoemd. Zij werken samen met 

Samaël die zich aan de mensen voordoet als ‘Engel van het Licht’.  

Zij bestaat in de kern uit 13 steenrijke, zionistische families die voortdurend met 

elkaar in verbinding staan. Op de namenlijst komen Rothschild, Rockefeller, Warburg, 

Bruce, Cavendish, De Medici, Hannover, Habsburg, Krupp, Plantagenet, Romanov, 

Sinclair en Windsor voor. 

Zij worden ondersteund door 300 andere families, vaak met bekende namen zoals 

Agnelli, Bush, Ford, Kuhn, Loeb, Montgomery, Morgan, Roosevelt en Schiff. 

Daaromheen bewegen zich nog een heleboel machtsbeluste lieden, zoals Henry 

Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Bill Gates, Bill en Hillary Clinton, Warren 

Buffet, etc. Tezamen controleren ze praktisch alle macht en het geld in de wereld. 

  

Ze beheren talloze organisaties en ordes, zoals het Vaticaan, de Verenigde Naties, de 

Wereldbank, de CIA, de NSA, NASA, Bilderberg, Thule, Skull & Bones en vele andere. 
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De illuminati werken al honderden jaren aan een geheime agenda, die hen in kleine 

stapjes toe moet brengen naar een Nieuwe Wereld Orde. Dit houdt in dat de wereld 

nog maar één regering heeft die alles controleert en waarin de burgers vrijwel geen 

enkel recht meer hebben. Dit mogen dan geen ruim 7 miljard burgers meer zijn, 

zoals nu, maar nog maar maximaal 500 miljoen. De rest dient uitgeroeid te worden. 

 

De illuminati hebben ieder respect voor een mensenleven verloren en zijn corrupt tot 

op het bot. De bloedlijnen van de 13 families gaan terug tot in de Sumerische tijd en 

ze houden deze lijnen zo zuiver mogelijk door steeds onderling te trouwen. Ze 

vormen tevens de top van de machtigste organisatie ter wereld, de vrijmetselarij. 

Boven de illuminati staat in de hiërarchie nog de orde der Jezuïeten en hun leider, de 

zogenaamde “Zwarte Paus”. Maar die hebben alleen een godsdienstige en sturende 

functie, terwijl de illuminati als uitvoerend orgaan het werkelijke machtsblok vormen. 

 

Jezuïeten 

De Nederlander Peter-Hans Kolvenbach is de voormalige generaal van de 

Jezuïeten orde. De generaal van de jezuïeten wordt ook wel “zwarte paus” genoemd. 

De “zwarte paus” maakt praktisch de dienst uit binnen het Vaticaan en niet de 

reguliere paus. De ridders van Malta zijn tevens onder controle van de Jezuïeten. Alle 

ellende van de afgelopen eeuwen is vrijwel altijd terug te lijden tot een zwarte paus. 

 

 

  

 

Voormalig zwarte 

Paus Peter-Hans 

Kolvenbach 

samen met de 

pedofiele 

voormalige Paus 

Joseph Ratzinger. 

Hooggeplaatste 

Jezuïeten zijn 

luciferanen, ze 

geloven in 

Lucifer.  

 

 

 

De Paus en de zwarte Paus  
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De huidige Argentijnse Paus Franciscus 

is een Jezuïet. Elke Katholiek is trots op 

de Jezuïeten en kinderen die door de 

paters verkracht worden uit Katholieke 

gezinnen krijgen veelal nog een schop 

na van hun ouders als ze er over 

praten. Zij zijn op aarde de bewakers en 

agenten van de Matrix om de mensheid 

hier in binnen te houden in ruil voor de 

illusie van macht en rijkdom. 

 

 

 

 

Deze “machten achter de schermen” zijn de poppenspelers. Zij creëren door middel 

van hun marionetten die “het voor het zeggen hebben” de meest geschikte situaties 

en omstandigheden in de wereld, zodat het leed van de mensen als voedsel kan 

dienen voor de demiurg en zijn trawanten. 

Archonten geven namelijk de voorkeur aan negatieve, donkere energieën die 

mensen, in staat van intense en langdurige angst, emotionele, mentale en fysieke 

pijnen, voor hen produceren! 

 

Zie je nu beter in hoe het mogelijk is dat onze regering zo vaak tot idiote en 

onlogische besluiten kan komen? En waarom de kloof tussen arm en rijk steeds 

dieper wordt? En waarom alle mensen zo lang en zo veel mogelijk aan het werk 

moeten, ook al zijn zij daar nauwelijks meer toe in staat?  

En waarom de mensen, die (nog) wél kunnen werken dit onder zo’n hoge werkdruk 

moeten doen dat ze op het punt staan om een burn-out te krijgen (als ze dat 

intussen nog niet gekregen hebben)?  

Onze regering voert namelijk een andere agenda uit dan men jou via het nieuws 

voorspiegelt! 

 

Kortom: Heb jij je wel eens afgevraagd waarom de wereld er zo belabberd aan toe 

is? Juist, ja. Om als voedsel te dienen voor de Archonten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De huidige zwarte Paus  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paus_Franciscus
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         6. Avatars 
 

Op gezette tijden, wanneer aarde en mensheid in diepe duisternis zijn verzonken, de 

gerechtigheid bedreigd wordt en het kwaad de overhand dreigt te krijgen, daalt een 

Avatar of Boodschapper uit het Eeuwige Rijk neer om de verstoorde orde op aarde te 

herstellen. Mensen, die gehoor geven aan zijn Boodschap worden in staat gesteld om 

door middel van juiste handeling de matrix, die wereld en mensheid gevangen houdt, 

te ontstijgen. 

 

De matrix is, zoals eerder besproken, een soort web waarbinnen ons realiteitsbesef 

gevangen gehouden wordt. Een besef dat gecreëerd wordt door een elitaire groep 

mensen, die achter de schermen het wereldgebeuren bestuurt. Onder deze elitaire 

klasse bevinden zich leden van Koningshuizen, bestuurders uit de hogere lagen van 

het bedrijfsleven, religieuze hooggeplaatsten w.o. de Paus die de Archonten, door 

middel van negatieve emoties van de mensen, voeding geven in ruil voor macht en 

geld. 

 

Grote Avatars zoals Boeddha, Jezus, Shankara verkondigen in feite een zelfde 

Boodschap: Word wakker en besef wie je bent! Wrijf de slaap uit je ogen en keer 

terug naar Huis. 

 

De doorsnee mens is namelijk, wat zijn bewustzijn betreft, in diepe slaap. Hij bevindt 

zich in dromenland en heeft het niet door dat hij vanwege zijn verslavingen de 

poorten (chakra’s) opent als voeding voor de wezens in de matrix. 

De mensen in slaap houden, door hun verslavingen te stimuleren en hun begeerten 

te bevredigen, is een van hun voornaamste doelen. 

 

Elke verslaving levert energetische energie op als voeding voor deze slijmjurken: het 

krijgen van een orgasme uit sexlust, de verrukking van drugsgebruik, het leed bij 

verlies, de kluistering aan TV, sociale media enz. Seks als uitdrukking van liefde voor 

de partner houdt de poorten voor energetische nuttiging door de matrix-wezens 

gesloten. 

 

Doorgaans kunnen mensen heel goed met een verslaving leven. Het voelt vaak 

prettig aan en het ontspant. Het grootste probleem is, dat iemand die zich qua 

bewustzijn in dromenland bevindt, zijn energetische energie laat aftappen waardoor 

de onbewuste mens de zielen-gevangenis, de matrix, in stand houdt. 

 

Elke vorm van ziele-verrukking in drugs, seks, TV en games, sport, muziek en 

soortgelijke bevrediging van begeerten maken de mens vatbaar voor energetische 

consumptie. Men denkt zich vrij te voelen met vrije seks, ongelimiteerd te roken en 

te zuipen, te vreten en te blowen, maar de praktijk wijst uit dat dit helemaal niet zo 

is. Je zit gevangen in je begeerten en je kan niets anders meer doen dan toegeven 

aan die verlangens en perversiteiten. 
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Verkeerde verlangens 

Het is duidelijk wat allemaal uit ons zelfzuchtig ik voortkomt: hoererij, het hebben 

van verboden seks, vereren van afgoden, gebruiken van toverspreuken, het vormen 

van eigen groepen, ruzie zoeken, snel kwaad worden, elkaar als vijanden zien, te 

veel drinken en zich op feesten helemaal laten gaan, het koesteren van 

haatgevoelens, jaloezie en afgunst, uitbarstingen van woede, eigenbelang voorop 

stellen en meer van dat soort dingen. 

 

De werkelijke vrijheid zit hem in het besef dat die vrijheid buiten de zielen-

gevangenis, de matrix, ligt! 

 

Hoeveel mensen zijn verworden tot zombies; dit proces begint reeds in hun jonge 

jaren en zet zich voort tot aan het einde van hun leven. Daardoor missen zij de 

zingeving tijdens hun leven en brengen zij de rest van hun leven in diepe slaap door. 

Vanzelfsprekend wordt alle onderwijs op scholen en universiteiten over de 

Boodschap en het Leven van Avatars zo snel mogelijk door de “macht achter de 

schermen” uit het takenpakket gehaald om te voorkomen dat mensen ontwaken. 

 

Wat de Boodschap en het Leven van de Avatars voor de mensheid betekenen zodat 

elk mens in staat wordt gesteld de matrix te ontstijgen behandelen wij graag in 

volgende hoofdstukken. 
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7. Twee goden 

 

Uit vorige hoofdstukken kun je opmaken dat de mensheid uiteindelijk slechts met 

twee Goden te maken heeft. 

1. De universele Eeuwige God van het Al, de God van Waarheid. 

2. Samaël, de schepper god van de matrix; de god van de waan. 

 

Om dit te bevestigen volgt hier een discussie tussen Jezus en de Joden. De tijd was 

aangebroken om aan de mensheid bekend te maken Wie nu de echte God is en met 

welke god men de eeuwen daarvoor hoofdzakelijk mee te maken heeft gehad. 

 

Waarheid en leugen 

“Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden: ‘Mijn boodschap moet in jullie hart 

zijn. Alleen dan zijn jullie echt mijn leerlingen. Dan zullen jullie de waarheid kennen, 

en daardoor zullen jullie bevrijd worden.’ 

Maar de Joden zeiden tegen hem: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham. Hoe kunt u 

zeggen dat we bevrijd zullen worden? Wij zijn nooit iemands slaaf geweest!’ 

Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker u, iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde. 

Zo iemand heeft geen plaats bij God. Maar de Zoon van God kan je bevrijden. En als 

je bevrijd bent, heb je voor altijd een plaats bij God.’ 

 

Jezus zei verder: ‘Ik weet natuurlijk wel dat jullie nakomelingen van Abraham zijn. 

Maar jullie laten mijn boodschap niet toe in je hart. Daarom willen jullie mij doden. Ik 

vertel jullie wat ik gezien heb toen ik bij mijn Vader was. En jullie doen wat jullie 

vader je gezegd heeft.’ 

De Joden zeiden: ‘Abraham is onze vader!’ Maar Jezus zei tegen hen: ‘Als Abraham 

jullie vader was, zouden jullie goed leven, net als hij.’ 

 

(Abraham gehoorzaamde toen god zei: “Verlaat je land, je stam, je familie, . . .”, 

zelfs toen god van hem verlangde om zijn enige zoon Izak te offeren! Als Abraham 

toen Jezus had gekend, zou hij Hem zeker niet gedood hebben.) We citeren verder. 

 

“Maar jullie doen iets wat Abraham nooit zou doen! Want jullie willen mij doden, 

terwijl ik jullie de waarheid vertel die ik van God zelf gehoord heb! Jullie doen net 

zulke slechte dingen als die vader van jullie!’ 

De Joden zeiden: ‘Die vader van jullie? Wij weten echt wel van wie we afstammen! 

Trouwens, we hebben maar één Vader, en dat is God.’’ 

 

Jezus zei: ‘Als God jullie Vader was, dan zouden jullie mij liefhebben. Want ik kom bij 

hem vandaan. Ik ben niet uit mezelf gekomen, maar God heeft mij gestuurd. Toch 

begrijpen jullie niets van wat ik zeg. Het lukt jullie niet om naar mij te luisteren. Dat 

komt doordat de duivel jullie vader is. En jullie doen graag slechte dingen, net als hij. 

De duivel wilde vanaf het begin de mensen doden (d.m.v. de zondvloed). Hij is niet 
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te vertrouwen, want er is geen waarheid in hem. Hij kan niet anders dan liegen. En 

hij zorgt er ook voor dat mensen liegen. Ik spreek de waarheid, maar jullie geloven 

mij niet. 

 

Niemand van jullie durft mij te beschuldigen. Ik spreek de waarheid. Waarom 

geloven jullie mij dan niet? Iemand die bij God hoort, luistert naar Gods woorden. 

Maar jullie luisteren niet, en dus horen jullie niet bij God.’ “ Johannes, hfdst 8. 
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         8. Mythe van de grot 

 
De Mythe van de grot van Plato geeft een beschrijving weer van de mens binnen de 

Matrix. 

 

 
 

‘’Stelt U zich gevangenen voor die in een onderaards verblijf leven, een grot 

bijvoorbeeld. De toegang tot de open lucht wordt gevormd door een opening die 

even breed is als de grot zelf. Die gevangenen zijn nog nooit buiten de grot geweest. 

Ze kunnen benen en hals niet bewegen omdat die vastgeketend zijn, en ze kunnen 

alleen voor zich uit kijken. Achter hun rug is een lichtbron: het is een vuur dat hoog 

boven hen brandt. 

 

De gevangenen zijn net als wij: ze kunnen niets anders zien van zichzelf en van hun 

medegevangenen dan de schaduwen die door het vuur op de wand van de grot 

worden geprojecteerd. 

Stel nu dat ze met elkaar zouden spreken. Dan zouden ze het hebben over wat ze 

voor zich zien, en dat zouden ze voor de werkelijkheid houden. De gevangenen 

zouden deze schaduwen steeds voor de dingen zelf houden. 
De zichtbare wereld is te vergelijken met een gevangenis waarin wij wonen, en het 

licht van het vuur dat daarbinnen schijnt met het zonlicht. Als ge de tocht naar 

buiten, uit de grot, ziet als het opstijgen van de mens naar het gebied van het 

zuivere weten, dan begrijpt ge de kern van mijn betoog . . . .’’ 

 

Het Inzicht dat Avatars als een Licht in de duistere wereld van ’s mensenharten laten 

schijnen is dat men ophoudt om de schaduwen voor de enige werkelijkheid te 

houden en zich omkeert tot de Werkelijkheid zelf. 
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In de Oosterse filosofie staat hierover o.a. het volgende. 

“Door je omgang met onwetendheid lijkt het alsof datgene wat je niet bent de 

overhand heeft over datgene wat je in werkelijkheid bent (Atman). 

Deze valse en onwaarachtige basis van onwetendheid is de oorzaak van de 

cirkelgang van geboorte en dood. Leer dus onderscheid te maken tussen Waarheid 

en valsheid of: het Zelf en het niet-zelf; waardoor het vuur van Kennis wordt 

ontstoken. Dat vuur brandt de gevolgen van onwetendheid weg tot op de wortel”. 

 

Het Zelf is Atman, de geestvonk in de mens, die de Eeuwige in de mens heeft 

ingeblazen waardoor de mens “groter” werd dan zijn goden. 

De cirkelgang van geboorte en dood wat hier ter sprake kwam is de Wet van 

Oorzaak en Gevolg, ook wel: de Wet van Zaaien en Oogsten of: de Wet van Karma 

en Reïncarnatie, genoemd. 

Aan deze belangrijke Natuurwet zullen wij in volgende onderwerpen aandacht 

besteden. 
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     9. Eén Waarheid 
 

Alle Avatars verkondigen slechts één Waarheid, één Weg en één Leven. 

De ene Waarheid is de geestvonk van het Eeuwige Vuur in de harten van alle 

mensen. De ene Weg leidt naar binnen, daar binnen-in-jou is Brahman, het Eeuwige 

Koninkrijk: het Leven. 

Dit oorspronkelijke Licht woont in ons als de goddelijke Lichtvonk, die wij moeten 

ontdekken en met behulp van de lessen van onze leermeesters Avatars tot 

bewustzijn moeten leren brengen. 

 

De Kennis omtrent de aanwezigheid van dit eeuwigheidsprincipe is de reddingsboei 

die ons toegeworpen wordt om de astrale zee – de onmetelijke ruimte waar de 

Archonten verblijven – over te kunnen steken en binnen te varen in de veilige haven: 

de eindbestemming van de menselijke ziel, het Nirwana, het Koninkrijk Gods. 

 

Het maakt dus niet uit welke godsdienst je aanhangt of van welke geloofsrichting je 

bent; wat wel uitmaakt is de vraag: waar sta je? Bevind jij je binnen of buiten de 

matrix? denk je dat het allemaal onzin is? Dan blijf je gevangen binnen de matrix! 

 

Waarheid en waan 

De oosterse Wijsheid zegt: Er zijn slechts 2 dingen: Waarheid en waan. 

Waarheid is het Al, de Onvoorstelbare, Onbevattelijke, Hij die alle denken te boven 

gaat. Waan is het niet-Zijn; de illusie-wereld, de ervaringswerkelijkheid van de mens 

in de matrix.  

Waarheid is het juiste begrip der dingen; het is het blijvende en eeuwig durende. 

Waarheid is onwankelbaar, onvernietigbaar en onoverwinlijk; een levende macht ten 

goede in ieder bestaan. 

Waarheid, dat wat Is, in tegenstelling tot de waan, dat wat niet-Is. 

 

Onwetendheid omtrent de Onkenbare veroorzaakte angst en vrees. Die angst 

verdichtte zich tot een mist, die zo dicht werd dat niemand meer kon zien. Hierdoor 

werd de waan steeds eigenmachtiger. Zij schiep in leegte haar materie zonder Kennis 

van de waarheid. 

Haar naam is Samaël, de demiurg, die een schepping maakte die in kracht en 

schoonheid de Waarheid moest vervangen. 

Onwetendheid en onbewustheid omtrent de Vader is de oorzaak van alle angst. 

 

“Dit was echter geen krenking van de Onkenbare Vader (de surrogaatschepping deed 

niets af aan de ware schepping), want de angst, de vergetelheid en de schepping der 

leugen, waren niets, terwijl de vaststaande Waarheid onveranderlijk, onverstoorbaar 

en volmaakt in schoonheid is”. 

 

De oosterse filosofie noemt deze scheppingstoestand in waan: Samsara. 
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Samsara 

Samsara (in cirkels ronddraaien), is in boeddhisme en hindoeïsme zonder begin en 

schijnbaar zonder eind, onder invloed van begoocheling en karma en vol met lijden. 

De aanwezigheid van de psychische toestand van verlangen (begeerte, aantrekking), 

aversie (irritatie, vrees, afstoting) en ignorantie (onwetendheid/domheid, 

onbewustheid, verwarring) vormt een belangrijk aspect van het bestaan in samsara. 

Samsara is de wereld zoals gewone wezens die beleven, de werkelijkheid zoals 

gewone wezens die ervaren en waarbij mentale en emotionele staten van begeerte, 

irritatie en verwarring geregeld opkomen en de overhand krijgen. 

 

“Niemand kan twee heren dienen (zie de opvatting van Plato blz. 8): hij zal de eerste 

haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de 

andere verachten”. 

 

“Veracht daarom de Dwaling die geen wortel heeft; want zij was in een mist gehuld 

ten opzichte van de Vader, toen zij bezig was gewrochten, vergetelheden en angsten 

te bereiden, opdat zij hiermee de mensen zou verleiden en tot haar gevangenen 

maken.’’ 
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     10. Eén leven 

 
Het offeren van mensen is van alle tijden; het kwam in zeer vroege tijden voor.  

Uit archeologische opgravingen blijkt dat Kanaänitische kinderen in de leeftijd van 3 

tot 12 maanden op een altaar werden verbrand. 

Het zijn activiteiten bedoeld om het opperwezen gunstig te stemmen. 

 

Een mensenoffer is het doden van een mens als offer aan een god. Binnen de 

context van een religie wordt een mensenoffer “rituele moord” genoemd. 

Mensenoffers zijn vaak een onderdeel van de religieuze praktijk geweest. 

Ook in de tijd van het Oude Testament was het offeren van m.n. kinderen alom 

verbreid. Jahweh vroeg aan Abraham om zijn zoon Izak te offeren om hem op de 

proef te stellen. Abraham keek er niet van op; het was kennelijk geen rare vraag, 

maar hij ging in gehoorzaamheid het altaar bouwen om daar tenslotte zijn zoon op te 

leggen. Hij wist ook precies hoe hij een mensenoffer moest brengen. Dit offeren van 

zijn zoon werd uiteindelijk voorkomen. 

 

Toen ik op de Zondagsschool, in mijn jonge jaren, voor het eerst over dit verhaal uit 

het Oude Testament kreeg te horen, had ik er al moeite mee. Maar protesteren 

kwam niet in mij op. Men accepteert alles wat wordt gezegd, alles wat je leest.  

Deze blindheid, ontstaan uit angst, kom je helaas onverminderd tegen bij heel veel 

gelovigen.  

 

Het Oerweten van de mens vanwege zijn Eeuwigheidsbeginsel binnen-in-hem heeft 

de Archonten er toe gebracht om van het ritueel moorden af te zien en dit te 

vervangen door het ritueel slachten van dieren; “en Mozes deed de gehele ram op 

het altaar in rook opgaan; het was een brandoffer tot een liefelijke reuk, een 

vuuroffer was het voor de Here (Samaël) . . . ” 

Uit vorige onderwerpen begrijp je dat het gekrijs van angst en het gekerm van pijn 

van veelal jonge kinderen, dat met het ritueel moorden gepaard gaat, en dat op later 

moment vervangen werd door het overlevingsgeloei bij de rituele slachtpartijen van 

de runderen, energetisch smakelijke hapjes zijn voor de goden. 

 

De Eeuwig Onkenbare heeft daarom op meerdere momenten in de 

mensheidsgeschiedenis ingegrepen door het sturen van een Avatar, waarvan de 

laatste Jezus Christus is geweest, om de mensen de weg te wijzen om uit de matrix 

te kunnen ontsnappen. 

 

Die ene weg is het leven te leiden dat Jezus, evenals alle Avatars, heeft voorgeleefd 

tijdens Zijn rondwandeling op aarde. En dat leven houdt in: offeren! 

Dit zei Christus toen hij rond de jaartelling in de wereld kwam: “God*), u zegt dat u 

geen dierenoffers van de mensen wilt. U houdt niet van hun brandoffers voor hun 

zonden. Daarom hebt u mij een lichaam gegeven om te offeren. Ik weet dat die 

woorden uit uw boekje over mij gaan. Hier ben ik. Ik zal doen wat u van mij wilt”. 
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Dus: Niet het offeren van mensen, noch van dieren, maar het doen van Gods wil 

leidt jou naar het offeren van . . . jouw zelf. 

 

“Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen, maar wie zijn leven durft te 

verliezen omwille van mij, zal het vinden”. 

Het is de zelfhandhavingsdrift van de egoïstische mens, die wezens-een is met het 

leven binnen de matrix, die hem het ware Leven doet verliezen; dat te offeren is 

hetgeen in jouw leven op aarde dagelijks van jou gevraagd wordt! 
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11. Eén Weg 

 

Intussen weet je nu hoe Samaël, die het hele zichtbare universum geschapen heeft 

uit de beschikbare, toebedeelde materie, verworden is tot een kwaadaardige god 

over zijn schepping. 

 

Vergelijk het met een directeur van een groot bedrijf als bijvoorbeeld Philips.  

Dat bedrijf heeft vele afdelingen om organisatorisch goed te kunnen functioneren. 

Veronderstel nu dat de Eeuwige God de Directeur is over het Universum, het Al.  

De Directeur heeft over een van Zijn afdelingen een chef aangesteld;  

de afdelingschef. De afdelingschef heet Samaël. 

Binnen de afdeling is hij de baas en heeft hij het voor het zeggen; hij verordineert in 

de aan hem toebedeelde ruimte, de afdeling, alle zaken en voert zijn eigen beleid uit 

zonder kennis van Degene die boven hem is. 

Wanneer Samaël tegenover zijn personeel vervolgens beweert, dat hij de enige god 

is, dan spreekt hij de waarheid; maar hij vergist zich als hij verder zegt: “ . . en 

buiten mij is er geen.” Deze arrogantie heeft hem tot ‘god der blinden’ gemaakt. 

Deze blindheid is de onbekendheid met de Directeur, die ver boven hem staat. 

 

Op zeker moment in de tijd heeft de Eeuwige God in de mens Zijn levensadem 

ingeblazen. 

Om zover te komen, wellicht een periode van vele miljoenen jaren, moest de mens 

namelijk tot een zekere ‘volmaaktheid’ komen: “En God zag alles wat Hij gemaakt 

had, en zie, het was zeer goed”. 

Deze ‘inblazing’ maakte Samaël furieus, des duivels in de meest letterlijke zin! 

 

In zijn woede vervloekte hij zijn schepping (de matrix) met daarin de mens; hij wierp 

hem in een diepe slaap van vergetelheid om hem zijn herinnering aan zijn Oorsprong 

te doen vergeten. De mens is, als gevolg van dat ingrijpen van de eeuwige Vader, nu 

groter dan Samaël geworden: de mens is een eeuwig wezen! 

 

Samaël bedient zich van vele gezichten/namen om de vervloekte mens binnen de 

matrix te houden. Voor christenen is hij “de oudtestamentische god: Jahweh” , die 

zijn ‘tegenstander’ de satan heeft gecreëerd; voor de moslims: “Allah” met ‘Shaitan’ 

als zijn anti-creatie, zoals ook de oosterse filosofieën hun godheden hebben met hun 

gecreëerde ‘tegenstanders’; dit alles om de mensheid te misleiden! 

 

Uit de voorgaande besproken onderwerpen kun je beter begrijpen hoe het heeft 

kunnen gebeuren dat wereld en mensheid in zo’n miserabele situatie terecht is 

gekomen. Zijn grote truc van misleiding heeft tot vandaag zeer goed gewerkt. 

 

De komst van Avatars hebben zijn duivelse plannen keer op keer ontmaskerd en elke 

keer lukt het de demiurg, één van de zovele namen van Samaël, om het merendeel 

van de mensen onder het kleed van onwetendheid weer in slaap te wiegen. 
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De enige (uit)Weg, die alle Avatars bieden, is, dat de mensen ophouden om langer 

als (energetisch) voedsel te dienen voor de goden: de Hoofdarchont en zijn 

Archonten/parasieten! 

Zij zijn het die alle energie uit jou zuigen zoals parasieten aan een boom dat doen. 

Parasieten zuigen de levenssappen, die de boom uit zijn wortels via de stamkorst 

naar de takken en bladeren laat stromen, voor zichzelf op om te groeien. 

Hetzelfde doen bij voorbeeld teken, muggen e.d. dat fysiek bij mens en dier. 

Hieruit is grotendeels te verklaren dat verschijnselen als uitputting, zich futloos 

voelen, geen energie hebben, zich ‘leeggezogen’ voelen, burn-outs enz. enz. zich ‘als 

bekend’ en ‘herkenbaar’ bij de mensen voordoen. 
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12. Goddelijke leiding 
 

Bij het doorlezen van dit boekje zal op zeker moment ongetwijfeld de gedachte bij 

jou opgekomen zijn: het is mooi wat hier allemaal geschreven staat, maar ik zit hier 

en nu in de praktijk van het dagelijkse leven; en die is bitter. 

 

Tegelijkertijd ben je nu min of meer op de hoogte van wat er aan de hand is met 

deze wereld en hoe het komt dat wereld en mensheid er zo belabberd aan toe is dat 

er nauwelijks zicht is op enige verbetering van deze situatie. 

 

Deze misère heeft kunnen gebeuren doordat onze schepper god, de demiurg, de 

overgrote meerderheid van de mensen in ‘slaap’ heeft weten te houden. 

Nu de aarde met haar bewoners een ander Teken, Aquarius ook “Waterman” 

genoemd, is binnen gekomen wordt ook de roep steeds luider: Word wakker, jij die 

slaapt en sta op uit de dood!  

 

Met ‘dood’ wordt vaak niet de lichamelijke dood, het overlijden, bedoeld; alle mensen 

overlijden tenslotte. Met de dood wordt de zijns-toestand binnen de Matrix als gevolg 

van een godloos leven bedoeld. 

 

De oosterse filosofie zegt: „Gij die slaven van het ik zijt, die zwoegt in dienst van het 

zelf van ochtend tot avond, die in voortdurende vrees voor geboorte, ouderdom, 

ziekte en dood leeft, – ontvangt de goede boodschap, dat uw wrede meester niet 

bestaat. 

Het zelf is een dwaling, een waan, een droom. Opent uw ogen en ontwaakt. Ziet de 

dingen, zoals zij zijn en gij zult vertroost worden. 

Hij, die ontwaakt is, zal niet langer bevreesd zijn voor nachtmerries. Hij, die de aard 

van het touw erkent, dat een slang scheen, zal niet langer beven. Hij, die gevonden 

heeft, dat er geen ik is, zal alle lusten en verlangens der zelfzucht laten varen”. 

 

Naarmate dat men qua bewustzijn wakker wordt gaat men de dingen ook steeds 

beter ‘zien’ en komt men steeds nadrukkelijker voor de keus te staan: welke weg ga 

ik? Waar kies ik voor? 

Wij zien rondom ons dat de wereld aan het instorten is; de ene bubbel na de andere 

wordt doorgeprikt en vervangen door een andere, grotere bubbel. Wij zien dat en 

nemen het waar op vele alternatieve sites; de reguliere media zijn in handen van, en 

gemanipuleerd door, de ‘Elite’ en daarom onbetrouwbaar en leugenachtig. 

 

Blijf ik binnen de matrix en slaap ik lekker verder? 

Dan is de demiurg mijn god, die mij verder leidt binnen in zijn rijk: de matrix. Ik laat 

me energetisch verder leegzuigen; vastgekluisterd aan het eeuwig wentelend rad van 

opnieuw-geboren-worden en weer sterven word ik leven na leven door de Archonten 

vastgehouden zodat zij door mij, en vele anderen die hier ook voor kozen, in leven 

worden gehouden. 
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Of stap ik uit de matrix door wakker te blijven? 

Behalve het bovenstaande uit de oosterse filosofie zegt de verkondiger Petrus: “Maar 

alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar 

wordt, is zelf licht”. Hij wijst hier op de nieuwe Tijd waarin wij met z’n allen zijn 

binnen gegaan, die openbaar maakt wat heimelijk wordt weggestopt. 

“Daarom staat er: ‘Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u 

stralen.’ Let dus goed op welke weg je bewandelt, gedraag je niet als dwazen maar 

als verstandige mensen. Gebruik jouw dagen goed, want we leven in een slechte 

tijd.” 

 

Wie wakker is geworden, zijn bestaan binnen de matrix inziet, en daaruit bevrijd wil 

worden zal beseffen wat als volgt beschreven staat: “Vroeger was ik vaak kwaad van 

binnen. Ik vond het leven niet eerlijk. Ik begreep er niets van, ik was verbitterd, 

gekwetst van binnen. Dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu 

weet ik dat u er altijd voor mij bent. U houdt mijn hand vast, en leidt mij volgens uw 

plan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levensreis.nl/index.php/de-bewuste-mens/
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13. Karma, de Wet van Oorzaak en Gevolg 
 

Over karma heeft vrijwel iedereen wel eens gehoord. Maar wat betekent karma nu 

precies? 

De letterlijke betekenis van karma is “handelen” of actie. Karma wordt de wet van 

oorzaak en gevolg genoemd omdat alles wat we doen (actie) een oorzaak vormt, die 

op een later tijdstip een gevolg heeft. 

De motivatie of bedoeling die achter ons handelen zit wordt als de meest belangrijke 

factor gezien, omdat deze in feite het karma bepaalt. 
 

De Wet van Karma en Reïncarnatie, is de onpartijdige Natuurwet, die geldt voor elk 

mens, ongeacht of hij dat gelooft of niet. 

Deze Wet wordt ook wel de Wet van Zaaien (van acties, handelingen) en Oogsten 

(de gevolgen van die handelingen) genoemd. 

De mens is het product van deze Wet. Dat wil zeggen dat hij bij zijn intrede op deze 

aarde (geboorte) de oogst van zijn voorgaande levens in kiemvorm met zich mee 

krijgt. Deze oogst is zijn karmische last die hij in de voortzetting van zijn leven moet 

zien binnen te halen (=neutraliseren). Deze karmische last wordt ook ‘karmische 

kleed’ genoemd en behelst de gevolgen (oogst) van zowel positieve als negatieve 

handelingen.  

 
Hoe werkt karma? 

Karma betekent handeling en verwijst naar activiteiten die we verrichten met 

lichaam, spraak en gedachten. Deze activiteiten laten indrukken of zaadjes op onze 

geest achter, die rijpen tot ervaringen. De zaadjes van onze activiteiten gaan zelfs 

met ons mee van het ene leven naar het andere en gaan dus niet verloren. Als we 

echter geen oorzaak of karma creëren voor iets, dan zullen we ook de gevolgen niet 

kunnen ervaren: als een boer geen tarwe zaait, zal er ook geen tarwe groeien. 

Activiteiten zelf zijn niet structureel goed of slecht, maar ze worden alleen zo 

genoemd overeenkomstig het gevolg dat ze veroorzaken voor degene die de actie 

doet. Positieve acties veroorzaken prettige ervaringen voor de dader, en negatieve 

acties veroorzaken problemen en negatieve ervaringen voor de dader.  

In het algemeen betekent dit dat als we iets doen met de bedoeling om pijn en 

ellende voor anderen te veroorzaken, dan wordt het een negatieve, destructieve of 

ondeugdzame activiteit genoemd, omdat dit ons zelf schade zal toebrengen. Als we 

een activiteit bewust doen om geluk te veroorzaken, wordt hij positief, constructief of 

deugdzaam genoemd, omdat het gevolg ook geluk voor onszelf zal geven. 

Alle geluk en voorspoed die we in ons leven ervaren, zijn dus veroorzaakt door onze 

eigen positieve activiteiten in het verleden. Evenzo zijn alle problemen veroorzaakt 

door onze eigen destructieve activiteiten. De karmische wet van oorzaak en gevolg is 

niet een systeem van beloning en straf. Er is niemand die beloning of straf uitdeelt. 

Wanneer de boer het plantje, dat hij gezaaid heeft geen water meer geeft of 

anderszins niet goed verzorgt, dan zal het niet verder kunnen groeien en sterft het 

uiteindelijk. Alzo is het mogelijk om negatief karma uit te delgen als wij spijt hebben; 



 
 

30 
 

als wij erkennen en betreuren dat we die negatieve activiteit hebben verricht en 

besluiten de verkeerde daad niet weer te doen. 

Onszelf verwijten maken en ons schuldig voelen is zinloos omdat we onszelf daar 

emotioneel onnodig mee kwellen. 

In volgende hoofdstukken zullen we deze belangrijke Natuurwet nader bespreken. 
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14. Wat is de mens? 
 

Toen Samaël de mens schiep rustte hij zijn creatie toe met dezelfde eigenschappen 

die hijzelf heeft. Hij kon immers geen creatie maken die edeler is dan hijzelf. 

Wanneer wij het Oude Testament van de Bijbel door lezen, dan krijgen wij te maken 

met een God, die net als wij sympathieën en antipathieën kent, boos, jaloers, 

wraakzuchtig, rechtvaardig, enz. kan zijn. 

Kortweg gezegd is hij een sterke uitvergroting van ons, als mens; dezelfde aard en 

emoties kennende en onwetend omtrent god. 

 

Door de inblazing van Geest uit dit Universum werd de mens tot een tweevoudig 

wezen, behept met een aardse, tijdelijke ik en een Eeuwige, Goddelijke Ik.  

Dit leidde tot furieuze woede van Samaël, die nu moet accepteren dat zijn creatie 

daardoor groter is geworden dan hijzelf; immers, de mens is nu, in tegenstelling tot 

zijn Schepper, geworden tot een eeuwigheidswezen! Deze verandering maakte 

Samaël tot de god der wereld*) zoals wij, mensen, hem tot heden toe meemaken. 

Zoals wij reeds schreven is de mens verworden tot een ‘melkkoe’ voor de goden. Dit 

kon gebeuren doordat de mens, na de constatering van zijn goddelijkheid door de 

goden/Archonten direct in een diepe ‘slaap’ werd gebracht en van meet af aan 

toegedekt met de deken van onwetendheid. 

 

Zolang de mens maar in diepe slaap bleef, qua bewustzijn, kon hij als energetisch 

voedsel dienen voor deze goden, de Archonten. 

Door en in zijn onbewustheid van zijn goddelijkheid werd de mens gebonden aan het 

eeuwig wentelend wiel van geboren worden – groei – glanzen – aftakelen – dood en 

weer opnieuw dezelfde cyclus doorlopend vele, vele levens lang. 

Het is de Wet van Karma die hem net zo lang naar de aarde terughaalt totdat die 

mens beseft wie hij werkelijk is: een wezen van de Eeuwigheid, die uitroept: o, jij Ik! 

 

De mens, die ontwaakt is, bevrijdt zich van zijn boeien die hem aan het Rad van 

wedergeboorte en dood gekluisterd houden en laat zich niet meer voor de gek 

houden door alles wat deze wereld nog te bieden heeft aan geld, macht, eer, 

waardering enz. 

Uit bovenstaande kun je afleiden dat de mens met al zijn intelligentie niet meer is 

dan een voertuig, een drager van bewustzijn van zowel het ene als het Andere. 

In de mens strijden beide om de macht; een strijd tussen Waarheid en waan; het 

Zijn en niet-Zijn, de machten binnen de matrix en God. 

Zijn levens, die hij in onbewustheid heeft geleid, vormen ‘het karmische kleed’ die 

zijn Ik, gekluisterd aan het Rad van geboorte en dood, gevangen houdt binnen de 

matrix. Deze gevangenschap duurt totdat hij ontwaakt en zichzelf bevrijdt van zijn 

boeien die hem aan de aarde binden. Zie de afbeelding van Plato op bladzijde 8 ter 

verduidelijking. 
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Rad van geboorte en dood  

De oosterse filosofie spreekt over het eeuwig wentelend Rad van geboren worden – 

groei – blinken – neergang – dood, waar de mens vele levens lang met banden van 

zelfzuchtige verlangens aan gekluisterd blijft. 

Deze gevangenschap (Reïncarnatie) is het gevolg van de Wet van Karma. 

 

“Hij, die ontwaakt is, is bevrijd van vrees; hij is Waarheid geworden; hij kent de 

ijdelheid van al zijn zorgen, zijn eerzucht en ook van zijn smarten”. 

 

“Bevrijd uw ziel van onwetendheid en wees verlangend de waarheid te leren, vooral 

in het éne nodige, opdat gij niet ten prooi valt aan twijfel of aan dwalingen. Twijfel 

zal u onverschillig maken en dwalingen zullen u wegleiden van het edele pad dat ten 

eeuwigen leven leidt.” 
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15. Oorzaak van alle lijden 
 

Velen lijden onder lichamelijke, psychische, emotionele, mentale pijnen en allerlei 

andere pijnen ten gevolge van foute en negatieve handelingen uit voorgaande levens 

en/of negatieve handelingen vanwege hun verslavingen en verkeerde levenswijze in 

dit leven. Alle handelingen in het heden, zowel in woord, in gedachten als in daad, 

bepalen jouw toekomst zoals eerder beschreven is. 

 

Dit totaal, de handelingen en daarmee verbonden gevolgen begaan in onwetendheid 

uit het verleden, vormt tezamen het ‘karmische kleed’ die je onbewust geweven hebt 

om je in het heden mee te kleden. Over de samenstelling van dit ‘kleed’ is veel te 

zeggen en te schrijven hetgeen in volgende hoofdstukken geleidelijk aan meer uit de 

doeken zal worden gedaan. 

 

Dit ‘kleed’ wat je in jouw vorige leven heeft achtergelaten krijg je in dit leven weer te 

dragen, zoals wij al eerder schreven. 

Zolang je jouw leven ‘slapend’ doorbrengt blijf je met eeuwige touwen vastgebonden 

aan het Rad van Karma en Reïncarnatie; een uitdrukking die je in oosterse filosofieën 

vaak tegen komt. 

 

Wat zijn dan die banden, die mij vastbinden aan dat eeuwig wentelend Wiel van 

geboorte en dood, zodat ik steeds opnieuw naar de aarde getrokken word? 

Om deze vraag te beantwoorden haal ik enkele citaten aan: 

 

“De oorzaak van smart is begeerte. De omringende wereld creëert de voorstellingen 

van waan. Deze gewaarwording doet een brandend verlangen ontstaan, die 

onmiddellijk gelest worden wil. Deze waan is de oorzaak van en openbaart zich door 

gehechtheid aan de dingen van deze wereld. Het verlangen om te leven voor 

zelfzuchtige genoegens verstrikt de mens in een net van smarten. Dit soort 

genoegens zijn het lokaas, de begeerte is de hand ernaar toe met pijn als gevolg”. 

 

“In de wereld is het normaal om je eigen verlangens, zoals zelfzuchtige begeerte, 

afgunstige inhaligheid, pronkzucht e.d. te volgen. 

Het is daar normaal om alles wat je ziet, te willen hebben, en om op te scheppen 

over je bezit. Zulk gedrag hoort bij de wereld, niet bij God”. 

 

“Het verlangen naar geld is de oorzaak van alles wat slecht is. Wie rijk wil worden, 

komt in verleiding en raakt verstrikt in veel dwaze en schadelijke verlangens, die een 

mens in verderf en ondergang storten. Want geldzucht is de wortel van alle kwaad. 

Door achter geld aan te jagen hebben velen zichzelf allerlei leed berokkend.” 
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De touwen, die je binnen de matrix houden, zijn jouw begeerten. Archonten stellen 

allerlei waanvoorstellingen in jouw brein voor waarvan je veronderstelt , dat die van 

jou zelf zijn. 

 

“O, als ik toch eens veel geld had” of “was ik maar beroemd” of “was ik maar wat 

intelligenter”, “had ik maar die baan” ,”kreeg ik die jongen/meisje maar als 

man/vrouw had, dan zou ik echt gelukkig zijn . . .” enz.  

Zijn dat niet de gebruikelijke voorstellingen van de mens om zich gelukkig te kunnen 

voelen? 

 

Al dergelijke waanvoorstellingen zijn als luchtbelletjes, die uit elkaar spatten zodra je 

er eentje in handen hebt. Intussen ga je verder met het najagen van de ene naar de 

andere luchtbel . . . . dat nu is de oorzaak van alle lijden! 
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16. Einde van alle lijden 
 

De mens, die zijn gebondenheid inziet en daaronder te lijden heeft, zal op een 

psychologisch moment daaruit bevrijd willen worden. 

Het helpt immers niet om te klagen dat onze politici zo’n wanbeleid voeren dat 

steeds grotere groepen binnen onze samenleving daardoor geslachtofferd worden; 

dat mijn buren mij iedere dag lastig vallen, mijn baas mij lastig valt, mijn collega mij 

dwars zit; het maakt niet uit waar je de schuld aan wilt geven dat je er zo ellendig 

aan toe bent. 

 

In vorige hoofdstukken heb ik geprobeerd om jou te laten inzien dat de sleutel (de 

oorzaken) bij jezelf ligt en daarmee de oplossing (de gevolgen) ook bij jouzelf ligt. 

 

Er is ellende in de wereld van Samsara; er is veel ellende en pijn.  

Heb je het nog niet door dat het geluk dat je denkt te vinden, in het huwelijk of het 

hebben van een goede baan en zo, slechts waanvoorstellingen zijn, die Archonten 

jou voorspiegelen? 

Zie je nog niet in dat verliefdheid slechts een vernislaagje is dat geleidelijk aan 

wegslijt zodra het huwelijk met jouw ‘droompartner’ achter de rug is? 

 

Zodra je zover bent, dat je ongeveer hetzelfde ervaart met hetgeen Petrus zegt: 

“Christus heeft tijdens zijn leven op aarde veel geleden. Wees bereid om ook te 

lijden. Want als je lijdt, laat je je zonden achter je. Dan beheersen slechte verlangens 

je niet langer en kun je voortaan leven zoals God het wil” dan sta je op het punt om 

een einde te maken aan al jouw persoonlijk lijden. 

 

Ook de oosterse filosofie zegt ongeveer hetzelfde: “De eerste edele waarheid is het 

bestaan van smart. De tweede edele waarheid is de oorzaak van smart. De oorzaak 

van smart is begeerte. De derde edele waarheid is het ophouden van smart. Hij 

hunkert niet langer, en de vlam der begeerte vindt geen brandstof, om zich mede te 

voeden. Dus zal zij uitgaan. De vierde edele waarheid is verlossing voor degene, 

wiens zelf verdwijnt voor de Waarheid.” 

 

“Jullie hebben lang genoeg meegedaan met alles wat de ongelovigen graag doen: 

Jullie vereerden afschuwelijke afgoden. (de grootste afgod ben je namelijk zelf!). 

Jullie lieten je verleiden tot verboden seks. Jullie dronken te veel, en hielden van 

wilde feesten met veel drank.” 

 

Als je inderdaad zover bent om met de Boeddha te zeggen: “Het bestaan van het zelf 

is een waan, en er is geen kwaad in deze wereld, geen ondeugd, geen zonde, die 

niet voortvloeit uit het vasthouden aan het zelf. Het is alleen mogelijk de Waarheid te 

bereiken wanneer het zelf erkend is als inbeelding” dan kan het niet anders dan dat 

je vanuit deze erkenning je houding ten opzichte van jouw leven verandert. 

 

http://www.levensreis.nl/index.php/verboden-seks/
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“Vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. 

Jullie gedrag paste bij de slechte wereld waarin we leven, want jullie gehoorzaamden 

de duivel. En de duivel zorgt ervoor dat de mensen zich verzetten tegen God. Zo 

leefden wij allemaal voordat we christenen werden. We deden allemaal steeds 

verkeerde dingen. We lieten ons leiden door onze eigen verlangens.” 

 

Doe dan niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen 

door anders te leren denken. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. 

“De Onkenbare God heeft iets beloofd dat heel bijzonder is: Hij zal ervoor zorgen dat 

jullie ongebonden door de machten binnen de matrix gaan leven, en gaan lijken op 

God zelf. Jullie zullen ontsnappen aan alle slechtheid in de wereld. Die slechtheid is 

het gevolg van de verkeerde verlangens van de mensen”. Deze belofte geldt dan 

voor jou! 
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17. Wat is zonde nu eigenlijk? 
 

Zonde is zelfzuchtige begeerte. 

Vele gelovigen, zelfs de allermeesten, weten niet het verschil tussen zonde en 

oerdrift, een primaire ingeschapen drift. 

Het laatste, de oerdriften, zijn door de schepper god ingeschapen om zijn rijk, de 

matrix, in stand te houden. 

 

Deze oerdriften zijn:  

1. De drang (= drift) om te overleven en  

2. de drang om zich voort te planten. 

 

Wanneer je dus een van deze twee pijlers, waar zijn koninkrijk op steunt, weg zou 

halen, dan houdt zijn rijk op te bestaan; en zal de schepper god ‘sterven’, of 

teruggevoerd worden naar de materie waaruit hijzelf is geformeerd. 

Daarom was hij ook zo furieus omdat hijzelf eindig is en de mens, die hij nota bene 

zelf geschapen heeft, eeuwig is, zoals eerder op de site besproken is. 

 

De eerste oerdrift, de drang om te overleven, uit zich in het verlangen naar voedsel; 

beter bekend als zin in eten, trek of honger hebben. 

Is ‘honger hebben’ een zonde? Nee, zeker niet! Het is een oerdrift; een drang om te 

(over)leven. Deze overlevingsdrang is door de schepper god in de mens gelegd, en 

dus ook in jou. Dat verklaart jouw honger- en dorstgevoel van je geboorte af aan. 

 

De tweede oerdrift, de drang om je voort te planten, uit zich in het verlangen naar 

seks. De kinderwens is hier rechtstreeks aan gerelateerd. 

Is ‘seks hebben’ een zonde? Nee, zeker niet! Het is een oerdrift; een drang om de 

soort, de mens in dit geval, in stand te houden. Deze voortplantingsdrang is door de 

schepper god in de mens gelegd, en dus ook in jou. Dat verklaart jouw 

‘aangetrokken voelen tot’ de ander (sexappeal) vanaf je jonge jaren en verlangen om 

seks te hebben op latere leeftijd. 

 

Deze twee pijlers maken de mens tot wat hij is: “In de heilige boeken staat: «Er is 

geen mens die altijd goed doet, zelfs niet één. Niemand is wijs, niemand is trouw 

aan God. Iedereen is slecht en oneerlijk. Geen mens is goed, zelfs niet één. Mensen 

spreken alleen maar kwaad, en ze vertellen alleen maar leugens. Hun woorden zijn 

slecht en gevaarlijk. Ze liegen en bedriegen. Ze plegen graag moorden. Overal 

brengen ze geweld en ellende. Vrede krijgt bij hen geen kans. En eerbied voor God 

hebben ze niet». 

Dat staat in de heilige boeken van de Joden, en dus gaat het ook over de Joden zelf. 

Voor hen geldt hetzelfde als voor iedereen: Niemand heeft een excuus voor zijn 

slechte gedrag. Iedereen is schuldig tegenover God”. 
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De mens is, vanwege zijn ingeschapen oerdriften dermate in/met zijn natuur 

verweven, dat hij in zijn totaliteit strafwaardig is voor God: “Kunnen we dan nog 

zeggen dat het ene volk beter is dan het andere? Nee! Voor iedereen geldt dezelfde 

wet. Is dat een wet met regels om je aan te houden? Nee, het is de wet van het 

geloof. Want wij weten dat mensen alleen gered kunnen worden door het geloof.  

En niet doordat ze zich aan de Joodse wet houden. Er is maar één God. En hij is niet 

alleen de God van de Joden, maar ook de God van alle andere volken. De god van de 

Joden is dezelfde als van de meeste christenen: Omdat het Joodse volk Jezus 

hebben gekruisigd is hen de mogelijkheid, om als volk gered te worden, afgenomen. 

Hij redt Joden als ze geloven, en hij redt niet-Joden als ze geloven. 

Beweer ik nu dat alleen het geloof belangrijk is, en de wet helemaal niet? Nee, ik zeg 

juist dat je je pas echt aan de wet houdt als je gelooft.” 
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18. Wanneer zondig ik en wanneer niet? 
 
Nu je weet wat zonde is, zal je misschien jezelf afvragen: wanneer zondig ik en 
wanneer niet. 
 
Wanneer je leeft overeenkomstig je menselijke natuur, zonder met God rekening te 
houden, dan blijf je gevangen in de matrix en laat jij je ook, zonder dat je daar weet 
van hebt, leiden door Jahweh, de god van de matrix. 
De matrix is, qua bewustzijn, het rijk van de dood. Want wie luistert naar zijn slechte 
verlangens, kluistert zichzelf aan het karmische rad van geboorte en dood. 
 
Je wilt niets met welke god dan ook te maken hebben. Je hebt je dagelijkse 
verplichtingen en leeft je leven zoals ‘iedereen’ dat doet. Totdat je wakker wordt en 
je bewust wordt dat je eigenlijk maar een zinloos leven hebt geleid tot nu toe. 
We citeren even uit een brief van Paulus aan de Efeziërs wat er met zo iemand aan 
de hand is. 
 
“Vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. 
Jullie gedrag paste bij de slechte wereld waarin we leven, want jullie lieten je leiden 
door het hoofd van de onzichtbare machten, de duivel. En de duivel zorgt ervoor dat 
de mensen zich verzetten tegen God. 
Zo leefden wij allemaal voordat we christen werden. We deden allemaal steeds 
verkeerde dingen. We lieten ons leiden door onze eigen verlangens en deden wat er 
maar aan slechte ideeën in ons opkwam. We zijn allemaal als zondige mensen 
geboren. Daarom verdienen we allemaal Gods straf.” 
 
In het dagelijkse leven komt het er eigenlijk hier op neer: 
“Dit bedoel ik. Laat je leiden door de heilige Geest. Geef niet toe aan je eigen slechte 
verlangens. Want in je hart vechten die slechte verlangens en de heilige Geest met 
elkaar. De Geest wil niet dat je luistert naar je verlangens. En je verlangens willen 
niet dat je luistert naar de Geest, met het gevolg dat je niet zomaar kunt doen wat je 
zou willen. Maar als je luistert naar de Geest, dan leef je zoals God het wil. Dan heb 
je de wet dus niet nodig.” En je zondigt dan niet. 
Dat wij bij de geboorte behept zijn met een zondige natuur kunnen we niets aan 
doen; pas als wij gehoorzamen aan en handelen naar onze zondige natuur, dán 
zondigen wij. 
 
“Veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Daardoor doen ze 
slechte dingen. Dat weten we allemaal. 
Ze gedragen zich slecht en hebben verboden seks. Ze vereren afgoden en gebruiken 
toverspreuken. Ze zijn jaloers op elkaar en denken alleen maar aan zichzelf. Ze 
vormen eigen groepen en zoeken ruzie. Ze worden snel kwaad en behandelen elkaar 
als vijanden. Ze drinken te veel, en op feesten laten ze zich helemaal gaan. En ze 
doen nog veel meer slechte dingen. 
Ik heb het jullie al eerder gezegd: Wie zulke dingen doet, zal niet in Gods nieuwe 
wereld komen.” Dit schrijft Paulus in zijn Galaten brief hfdst 5. 
 

http://www.levensreis.nl/index.php/zonde/
http://www.levensreis.nl/index.php/god/
http://www.levensreis.nl/index.php/samael/
http://www.levensreis.nl/index.php/karmisch-rad-van-geboorte-en-dood/
http://www.levensreis.nl/index.php/slapende-mens/
http://www.levensreis.nl/index.php/samael/
http://www.levensreis.nl/index.php/god/
http://www.levensreis.nl/index.php/god/
http://www.levensreis.nl/index.php/verboden-seks/
http://www.levensreis.nl/index.php/god/


 
 

40 
 

“Christus heeft tijdens zijn leven op aarde veel geleden. Wees bereid om ook te 
lijden. Want als je lijdt, laat je je zonden achter je. Dan beheersen slechte verlangens 
je niet langer. En kun je voortaan leven zoals God het wil”. 
 
“Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch 
zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de 
rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor 
die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld”.  
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19. Innerlijke strijd 
 

Alle Avatars erkenden dat zij tijdens hun verblijf op aarde een innerlijke strijd hebben 

moeten leveren om Waarheid te (onder)scheiden van de waan. 

Het gaat in ieders leven maar om deze 2 dingen: Waarheid en Waan.  

“Toen Christus als mens op aarde leefde, heeft hij met luide stem tot God gebeden. 
Onder luid geroep en geween heeft hij God gesmeekt om hem te redden van de 
dood. En hij werd verhoord om zijn nederige overgave aan God. 
 
De Wil van God 
Als je gehoorzaam wilt zijn aan God, door jouw zelf op te offeren, dan hoort ook het 
lijden erbij. De keuze die iemand in overeenstemming met de Wil van God tegen 
zichzelf maakt, veroorzaakt dit lijden. Zelfs Christus heeft dat moeten leren. Terwijl 
hij de Zoon van God is!” 
 
Iemand vroeg: ‘Heer, is het waar dat er maar weinig mensen gered worden?’ Jezus 
antwoordde: ‘Luister naar mijn woorden: De deur naar Gods nieuwe wereld is klein 
en smal. Dus je moet erg je best doen om binnen te komen. Er zullen veel mensen 
zijn die het proberen, zonder dat het ze lukt’. 
 
Het lukt vele mensen niet om het Koninkrijk van God binnen te komen omdat zij 
weigeren te geloven wat Hij zegt. Liever houden zij vast aan hun eigen 
(waan)denkbeelden en/of wat hun dominee, priester of welke religieuze leider dan 
ook, hen wijsmaakt. 
 
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op 
mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op 
vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik weer wegga om voor jullie een plaats klaar te 
maken. En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik 
jullie mee, en dan zullen jullie bij mij zijn. En jullie weten langs welke weg ik zal 
gaan.’ Toen zei Tomas: ‘Maar Heer, we weten niet eens waar u naartoe gaat! Hoe 
kunnen we dan weten langs welke weg u gaat?’ 
 
Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt 
alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft’. 
 
Je hoeft je niet langer meer te laten leiden door de waan van jouw eigen wil. Dat 
heb ik in vorige hoofdstukken al uitgelegd; en daar blijf ik op hameren. 
Als jij je zondige natuur blijft volgen dan zal je zeker sterven. Als jij echter niet 
toegeeft aan jouw zondige wil door innerlijk Gods Geest aan te roepen, zal je leven. 
 
Zo hebben alle Avatars het gedaan, en dat verlangen zij ook van jou om gered te 
worden. Jouw redding bestaat uit de ontsnapping, de verlossing, uit de matrix zodat 
jij je niet langer hoeft te laten parasiteren door de onzichtbare rovers in de lucht. 
 
 
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Jij hebt deze 
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Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven, binnen de matrix, in angst te leven. 
Als jij zo je leven buiten de matrix blijft leven, dan hebben de demiurg en zijn mede-
parasieten, de Archonten, geen vat op jou. 
 
Dat het allemaal niet zo makkelijk gaat als op deze site beschreven staat, dat bewijst 
het dagelijkse leven waarin je midden in staat en waar je mee te maken hebt. Wij 
zullen hierover in volgende onderwerpen uitgebreider op ingaan. 
 
Jezus zei: “Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. 
Want voor hen is het Koninkrijk van God”. 
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20. Wees blij 
 

Blijf altijd op God vertrouwen. Houd vol en doe wat Hij wil, dan zullen jullie krijgen 

wat God beloofd heeft. 

 

Dit zegt God daarover in de heilige boeken: Nog heel even, dan komt degene die zou 

komen. Hij blijft niet lang meer weg. De mensen die in Mij geloven, zullen leven. 

Maar de mensen die het geloof opgeven, die laat ik in de steek. 

‘Vrienden, wij zijn geen mensen die het geloof opgeven en hun leven verliezen. Nee, 

wij blijven geloven, en daardoor zullen we ons leven redden!’ 

 

Alleen als we geloven, worden we gered. Dan wordt onze hoop werkelijkheid. En 

door ons geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen we 

die nog niet zien.  

 

Het zal jou opgevallen zijn dat je al lezende je ongemerkt ‘gedwongen’ gaat voelen 

om te kiezen: binnen de matrix te blijven of ontsnappen aan de matrix. 

 

We citeren, in verband hiermee, wat Jezus zegt: ‘Je kunt alleen mijn leerling zijn als 

je met mij meegaat en samen met mij lijdt.’ Denk na voordat je aan iets begint! 

Jezus zegt verder: ‘Stel dat je een toren wilt bouwen. Dan ga je eerst bedenken 

hoeveel dat kost en of je genoeg geld hebt. Want stel dat je wel begint te bouwen, 

maar geen geld hebt om het werk af te maken. Dan zullen alle mensen je uitlachen. 

Ze zullen zeggen: ‘Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet afmaken!’ 

Bedenk dus goed wat het betekent om mijn leerling te zijn. Want je moet alles 

opgeven wat je hebt’. Met dat laatste bedoelt Jezus dat je jouw zelf (op)offert. Je 

bevindt je dan op de goede weg. 

“Vrienden, als jullie het heel moeilijk hebben, dan moeten jullie blij zijn. Want door 

die moeilijkheden wordt jullie geloof getest, en leren jullie om vol te houden. Dat 

weten jullie toch? 

Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te leven zoals God het wil? Dan moet je 

God om die wijsheid vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God geeft de mensen 

allerlei goede dingen, zomaar, zonder er iets voor terug te vragen. 

Als je God om wijsheid vraagt, geloof dan ook dat je die krijgt. Twijfel daar niet aan. 

Iemand die soms wel en soms niet gelooft, is net als de golven op zee. Die worden 

door de wind soms de ene kant op geblazen, en dan weer de andere kant. 

Iemand die twijfelt, leeft zonder op God te vertrouwen. Zo iemand moet echt niet 

denken dat hij iets van de Heer zal krijgen”. 

Doe dan wat God wil. “Mensen die mij Heer noemen, komen niet vanzelf in Gods 

nieuwe wereld. Daar komen alleen de mensen die doen wat mijn hemelse Vader wil. 

Ik zal terugkomen om recht te spreken. Dan zullen veel mensen tegen mij zeggen: 

‘Heer, bij alles wat we deden, hebben we uw naam genoemd. Toen we vertelden 

over Gods plannen, toen we kwade geesten wegjaagden, en toen we wonderen 

http://www.levensreis.nl/index.php/lijden/
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deden.’  Maar dan zal ik tegen die mensen zeggen: ‘Ik ken jullie niet. Jullie hebben 

steeds weer dingen gedaan die God niet wil. Ik wil jullie niet meer zien!’ 

‘Dan zullen jullie huilen van ellende en spijt. Want jullie zullen zien dat Abraham, 

Isaak en Jakob in Gods nieuwe wereld zijn. Samen met alle profeten. Maar zelf 

moeten jullie buiten blijven! Mensen uit alle landen zullen in Gods nieuwe wereld 

komen. En ze zullen er feestvieren’. 

De Oosterse filosofie vat dit in het kort aldus samen: ‘Egoïsme, ik-zucht, het op-

zichzelf-gericht-zijn, het niet weten omtrent het Atman, is de giftige, zwarte cobra 

omdat het de geestelijke dood veroorzaakt. Kennis omtrent het Atman is het 

tegengif. De overwinning op egoïsme doet het geestelijk bewustzijn herleven en 

bevrijdt de mens van de smarten der wereld’. 
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21. Dwaling 
 

In deze tijd van chaos, vertwijfeling en verwarring dringen allerlei levensvragen zich 

steeds meer aan de mensen op. Tijdens hun jachtige leven komen zo nu en dan 

deze waaromvragen als vanuit het niets tevoorschijn. 

Vaak komen deze ‘bezinningsmomenten’ na of tijdens heftige gebeurtenissen in de 

wereld, de directe omgeving en/of in iemands persoonlijke leven. 

Je zal het vast wel herkennen dat je dagelijks in beslag wordt genomen door 

beslommeringen van allerlei aard; van jongs af aan worden reeds allerlei eisen aan 

jou gesteld die men van jou verlangt om aan te voldoen. 

 

Dit boekje vertelt o.a. over wat er feitelijk aan de hand is met de wereld 

waarin ook jij geplaatst bent en haar mensheid, en welke krachten 

er werkzaam zijn in de lucht en het waarom dit allemaal zo gebeurt. 

 

Met dit hoofdstuk wil ik meer vertellen over deze werkzame machten in alle 

onbewuste, slapende mensen; zij zijn qua bewustzijn ‘dood’ zoals je hier kunt lezen: 

“U was dood door de misstappen en zonden waarmee u de weg ging van de god van 

deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in 

hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen 

door onze wereldse begeerten, wij volgden alle zelfzuchtige verlangens en gedachten 

die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder 

ander”. 

 

Mocht je je herkennen in deze tekst en aan je leven meer inhoud willen geven dan is 

het belangrijk dat je je laat leiden door een andere God dan door de god van deze 

wereld. 

 

Zoals ik eerder opmerkte maakt de demiurg gebruik van vele verschijningsvormen, 

zoals hier geschreven staat: “Die mensen bij jullie zijn valse apostelen. Het enige wat 

ze doen, is jullie bedriegen. Ze doen alsof ze apostelen van Christus zijn, maar dat 

zijn ze niet. We hoeven niet verbaasd te zijn over hun gedrag. Want Satan doet alsof 

hij een engel van God is. Dus het is niet vreemd dat ook de dienaren van Satan doen 

alsof ze dienaren van God zijn.” 

 

Heb jij ze herkend, deze mensen met hun ge-channel-de berichten afkomstig van 

‘lichtwezens’ in het universum, de matrix? 

 

Over channeling vertel ik later in dit boekje meer. 

 

Herken je deze leringen in onze tijd, in de trant van “Wij mensen zijn geen schepsels 

of creaties van een of andere god. Wij zijn in essentie eindeloos, wij zijn altijd 

geweest, hebben dus geen begin en geen einde, en niets of niemand is beter of 

hoger dan wij . . .” en vergelijk dit eens met deze geciteerde teksten: “ Laat u door 
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niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan 

voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens 

verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is 

bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de 

troon en zich voor te doen als God zelf. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde 

malen heb gezegd toen ik bij u was? De komst van de wetteloze mens is het werk 

van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, 

en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze 

hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. 

Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal 

iedereen die de waarheid over zijn eigen leven niet gelooft veroordeeld worden. 

Want ze hebben gekozen voor het kwaad”. 

Er zijn mensen die gered hadden kunnen worden, maar verloren gaan omdat zij de 

waarheid over hun eigen leven niet wilden geloven en ook niet aannemen. 
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     22. Gods beloften 

 

Uit vorige hoofdstukken zal je wel begrepen hebben dat de aarde en haar bewoners 

niet zozeer te maken hebben met mensen, maar meer nog met de kwaadwillige, 

onzichtbare machten in de atmosfeer. 

Deze machten hebben hun handlangers (de illuminati), die de omstandigheden van 

de mensen zodanig creëren dat zij als energetisch voedsel kunnen dienen in ruil voor 

macht, eer en geld.  

 
Wat je intussen ook weet is, dat je als mens met al je intelligentie en psychische 

hoedanigheden, slechts een karmisch product bent; een samengestelde 

voortbrengsel van positieve en negatieve eigenschappen die tijdens jouw reis naar 

de aarde als zaadjes zijn meegekomen en bij jouw geboorte in je karakter zijn 

ingebouwd om gedurende jouw leven op aarde verder te ontkiemen. 

 

Dit is het karmische kleed dat elk mens op aarde te dragen krijgt totdat hij zich 

bewust wordt wie hij werkelijk is: een ‘ingekapselde’ God! Zo iemand is dan eindelijk 

‘wakker’ geworden.  

 

De oosterse filosofie zegt o.a. dit: “Slechts door onwetendheid en begoocheling 

verwijlen de mensen in de droom, dat hun zielen afzonderlijke en op zichzelf 

bestaande wezens zijn. Het zelf is dood, en de waarheid is leven. Het hechten aan 

het zelf is een voortdurend sterven, terwijl zich bewegen in de waarheid deel hebben 

is aan Nirwana, hetwelk het eeuwige leven is.” 

 

Sterven 

Met sterven wordt het (weer) inslapen bedoeld nadat je Bewust of ‘wakker’ bent 

geweest. Je ‘geestvonk’ trekt zich (weer) terug en wordt verder ingekapseld door 

materie van de Matrix; je komt dan binnen de invloedssfeer van de demiurg en zijn 

Archonten. Met dit sterven wordt dus niet de lichamelijke dood bedoeld; want dat 

geldt uiteindelijk voor alle mensen vanwege hun eindigheid/kortstondigheid. 

 

Daarom is het zo belangrijk om een einde te maken aan het werken aan je kleed en 

een andere Geest in je hart toe te laten door je gedachtengang te vernieuwen. 

 

“Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: leef als 

mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. 

 

Doe niet zoals de mensen die zonder God leven door je aan hen aan te passen, maar 

leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen”. 

 

De nieuwe mens 

Met “nieuwe mens” wordt de door geloof gewekte, wedergeboren mens bedoeld; hij 

is ontwaakt uit zijn ‘slaap’. 

http://www.levensreis.nl/index.php/de-bewuste-mens/
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Jouw lichaam is als gevolg van de Natuurwet niet meer dan een voertuig, een drager 

van bewustzijn. 

Wie (nog steeds) slaapt draagt de ‘matrix-geest’ in zich mee, die er voor zorgt dat je 

gekluisterd wordt en blijft aan het eeuwig wentelend Rad. 

 

 

 

Maar ben jij wakker geworden door de roep die in deze tijd steeds luider door de 

atmosfeer klinkt om te ontwaken, of was je al eerder wakker geworden, dan staan 

ook voor jou de beloften ter beschikking die God gedaan heeft aan degenen die Hem 

gehoorzamen. De vraag die je aan jezelf kunt stellen is: voor welke god heb ik mij 

open gesteld oftewel: welke god heb ik in mijn hart toegelaten? 

 

“Wie gehoorzaam is aan de zonde, krijgt als beloning de dood. Maar wie bij God 

hoort, krijgt het geschenk dat God ons wil geven: het eeuwige leven”. 

 

“Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om 

toe te geven aan slechte verlangens”. Want die zuigen jou weer terug binnen de 

matrix waar Archonten jou naar toe verleiden. 

 

“De machtige God heeft aan jullie en mij alles gegeven wat nodig is om te leven 

zoals hij het wil. Hij heeft ons uitgekozen om bij hem te horen, en hij heeft ervoor 

gezorgd dat wij hem kennen.” 

 

Het moment dat God jullie de macht geeft om de Satan te vernietigen, komt snel. Zo 

zal Hij jullie vrede geven. 

 

Jezus zei tegen degenen, die Hem volgden: ‘Luister! Jullie kunnen zonder gevaar op 

slangen en giftige spinnen gaan staan. Zo sterk heb ik jullie gemaakt. Niets kan jullie 

nog kwaad doen. Want ik heb gezien dat Satan uit de hemel gevallen is en zijn 

macht is kwijtgeraakt. 

 

Maar jullie moeten niet blij zijn omdat de geesten jullie gehoorzamen. Nee, jullie 

moeten blij zijn omdat het eeuwige leven voor jullie bestemd is’. Voor jou dus! 

 

Gods nieuwe wereld is eeuwig. En God laat ons die nieuwe wereld binnengaan. Laten 

we dus dankbaar zijn, en Hem met eerbied dienen, zoals hij het wil. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levensreis.nl/index.php/slapende-mens/
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23. Het huwelijk 
 

Het geheimenis van het huwelijk  

Een geheimenis is in de heilige Taal een verborgenheid, die voor het overgrote deel 

van de mensen, zelfs voor degenen die zich gelovige noemen, een gesloten boekje 

blijft; slechts aan een klein groepje is het gegeven om deze verborgenheid te 

kennen. Welnu, dit kleine groepje zijn jullie, die dit boekje gevonden hebben en de 

moeite hebben genomen om kennis te nemen van de boodschap, die in voorgaande 

hoofdstukken is opgesloten. 

 

Ik citeer: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’  

Jezus zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en 

vrouwelijk heeft gemaakt?’   

En Jezus vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich 

hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; ze zijn dan niet langer twee, 

maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden’. 

En Paulus legt later uit: “In de heilige boeken staat: Daarom zal een man zijn vader 

en moeder verlaten, en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam 

vormen. Dit geheim heeft een diepe zin”. 

De man Samaël verlooft zich met zijn vrouw, de menselijke ziel. De menselijke ziel, 

zowel van man als vrouw, is namelijk vrouwelijk. Wanneer de menselijke ziel 

volgroeid of volwassen is, trouwt Samaël met haar. 

Zij, de menselijke ziel, blijft door dit huwelijk verbonden met haar man zolang hij 

leeft. Het is deze Wet die zowel man als vrouw aan elkaar gebonden houdt. In het 

huwelijk vindt de gemeenschap plaats waaruit kinderen voortkomen. 

Wanneer de vrouw door de vele mishandelingen van Samaël hem zat wordt kunnen 

er gaandeweg gedachten in haar opkomen waarin zij naar een uitweg verlangt om 

uit haar benarde situatie te komen. 

 

Dan verschijnt daar ‘plotseling’ een andere man op het toneel: Jezus Christus. 

Hij heeft haar erbarmelijke toestand al een tijdlang aangezien. Hij wil haar wel tot 

zijn vrouw nemen, maar jammer genoeg is zij gebonden door de huwelijkswet, dat 

luidt: Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. 

Wanneer zij dus een relatie aangaat, terwijl haar vorige man nog leeft, is zij 

Samaël ontrouw en dus in overtreding. Zij is ‘verbonden tot de dood hen scheidt’. 

Als zij de relatie in stand houdt dan houdt zij er twee mannen op na en wordt zij 

‘hoer’ genoemd. Maar Jezus wil niet een hoer als bruid; hij wil iemand die alleen aan 

Hem is toegewijd. 

 

Hij geeft haar nu de kans om verder te gaan met Hem op voorwaarde dat zij bereid 

is om haar eerste man, Samaël, voor altijd de rug toe te keren. 

Die kans bestaat er uit, dat Hij haar kan vrijkopen door aan de Wetgever een losprijs 

te betalen. 
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Toen Jezus daarmee instemde om die prijs te betalen was zij bevrijd, oftewel: 

losgekocht om Samaël te verlaten en haar verdere leven met Jezus te vervolgen. 

Het aardse huwelijk is een afspiegeling van deze verborgenheid en is vele eeuwen 

reeds als menselijke instelling ingeburgerd in de maatschappij. 

Ook ik herken, m.n. in de laatste decennia, een tendens in de mens om naar andere 

samenlevingsvormen te zoeken dan het huwelijk; zoals samenwonen, living-apart-

together (LAT) relaties, vrij blijvende relatie op basis van vriendschap, communes 

enz. 

Dit heeft te maken met de innerlijke behoefte van de ziel naar vrijheid om los te 

komen van alle beklemmingen die een huwelijksband kenmerkt. 
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24. De melk 
 

Ik ga ervan uit dat je de hoofdstukken tot zover goed in je hebt opgenomen. 

Mocht je toch even vergeten zijn wat ik met bepaalde woorden bedoel dan kun je 

natuurlijk zelf altijd nog terug kijken in de begrippenlijst om de juiste betekenis van 

die woorden op te zoeken.  

 

De praktijk wijst uit dat de zonde dermate met en in de mens verweven is, dat zijn 

denken traag is geworden om de dingen, die van God komen te begrijpen en vast te 

houden. Met ‘denken’ bedoel ik niet zozeer het intellectuele denken, maar meer het 

‘hart denken’ of het denken met het hart. 

De Hebreeënbrief meldt :“Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan 

u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch 

inmiddels allemaal leraar moeten zijn! 

In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het 

woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen 

bent op melk in plaats van op vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en 

heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel 

is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat 

onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

De beginselen die tot dusver zijn behandeld vergelijkt de schrijver van de 

Hebreeënbrief met melk, die je aan zuigelingen geeft voor een gezonde groei. 

Naarmate je vertrouwd raakt met ‘de melk’ door het Woord in je leven te integreren, 

zal je steeds beter in staat zijn om het vervolg te bevatten. 

De hoofdstukken, beschouw ze maar als lessen, die jou in dit deel worden 

aangeboden is de meer vaste voeding die jou doet opgroeien tot steeds grotere 

zelfstandigheid en standvastigheid; een groei naar volwassenheid in Christus. 

“We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten 

rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens 

het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood 

leiden, over het geloof in God enz.” 

Hetgeen tot nu toe behandeld en besproken is kun je beschouwen als het fundament 

waarop je zelf verder bouwt met behulp van de volgende hoofdstukken. Dit 

fundament, dat nu in jou gelegd is, is Christus. Hij heeft jou – de vrouw, weet je nog 

wel – losgekocht (=bevrijd) van jouw eerste man, Samaël, zodat jij jouw leven in het 

vervolg in relatie met Hem kunt leven. Je begrijpt dat over dit geheimenis in de 

heilige Taal nog veel te zeggen valt en dit zal in de komende lessen dan ook steeds 

verder uitgediept worden. 
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25. Mijn man Samaël 
 

De schepping van de mens heeft misschien wel vele miljoenen jaren in beslag 

genomen voordat hij voldoende gerijpt was om de Geest van God te kunnen 

ontvangen. 

In de symboliek wordt de ontwikkeling van de eerste mens aangeduid met de 

verloving van Samaël totdat zijn maaksel de staat van ‘zeer goed’ bereikte; en dan 

trouwt de schepper god met haar. 

Op zeker moment in de tijd, toen de mens volwassen genoeg was, werd Gods Geest 

in hem ‘geblazen’. Deze gebeurtenis maakte Samaël furieus; hij vervloekte de mens 

en zijn schepping. En sindsdien is de zonde in de wereld binnen gekomen. 

Dit is uitgebreider besproken in hoofdstuk 11. 

 

“Dit is de openbaring van Adam die hij aan zijn zoon Seth heeft onderwezen in het 

zevenhonderdste jaar, toen hij sprak: 

Hoor mijn woorden, mijn zoon Seth! Toen god Yaldabaoth (andere naam voor 

Samaël, de Hoofdarchont) mij en jouw moeder Eva uit de aarde geschapen had, 

wandelde ik met haar in de heerlijkheid, die zij aanschouwd had en waaruit wij 

waren voortgekomen. Wij leken grote eeuwige engelen, want we waren hoger dan 

de god die ons geschapen had en de krachten die met hem waren, en die wij toen 

niet kenden. 

Vanwege de boosheid van deze god verliet ons de heerlijkheid die in ons hart was; 

het verliet ons, mij en je moeder Eva, en ook de eerste Kennis die in ons geademd 

had. De heerlijkheid vloeide uit ons weg; in die dagen verwijderde de eeuwige 

Kennis van de God der Waarheid zich van mij en je moeder, Eva. Van die tijd af 

leerden we over dode dingen, zoals de menselijke. Toen leerden we ook de god 

kennen die ons geschapen heeft. En we dienden hem in vrees en slavernij.  En na dit 

alles werden we in onze harten verduisterd. Ik sliep nu in het denken van mijn hart. 

Gedurende die slaap werd de kracht van onze eeuwige kennis in ons vernietigd en 

zwakte achtervolgde ons. 

Daarom werden de dagen van ons leven kort. Want ik wist dat ik onder het regime 

van de dood gekomen was . . . “ 

 

Sindsdien werd de vrouw, de menselijke ziel, en haar nageslacht ‘mishandeld’ 

doordat zij gekluisterd werd aan het Rad van geboorte en dood. Deze 

wielwentelingen kunnen vele levens lang voortduren, totdat zij moe gebeukt haar 

Verlosser ontmoet; haar aanstaande man: Jezus Christus! 

Hij treedt de menselijke ziel tegemoet met de woorden: “Kom naar mij, jullie die 

vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. 

Doe wat ik je zeg en leer van mij; ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Want 

mijn juk is zacht en mijn last is licht; wat ik van je vraag, is eenvoudig.  

Wat ik van je eis, is niet zwaar.” 
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26. Wie is Jezus? 
 

Nu je min of meer de keuze hebt gemaakt om jouw eerste man, Samaël, te verlaten 

en je te wenden tot Jezus, jouw aanstaande man of Bruidegom, is het van belang 

om Hem beter te leren kennen. 

 

Toen de mensheid zo’n 2000 jaar geleden qua bewustzijn op haar dieptepunt was 

aangeland verscheen Jezus op het wereldtoneel. 

“Het volk dat in duisternis leefde (= de menselijke ziel, die door huwelijksbanden 

gebonden is aan haar eerste man Samaël), zag een schitterend licht ( = haar 

aanstaande man Jezus), en zij die woonden in de schaduw van de dood (de ziel 

onder heerschappij van Samaël) werden door het licht beschenen.’  Vanaf dat 

moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk 

van de hemel is nabij!’ 

Slechts enkelen gaven toen gehoor aan Zijn roepstem: “toen hij in de wereld was, 

begrepen de mensen niet wie hij was. Hij kwam bij zijn eigen mensen, maar die 

wilden niet in hem geloven. Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij 

mochten kinderen van God worden”. 

 Zij, die bij Samaël wilden horen bleven dan gevangen in zijn huis, de matrix. Voor 

hen kan Jezus niets betekenen. Zij hebben er geen behoefte aan om Hem beter te 

leren kennen; waarom zouden ze? Voor jou geldt in principe hetzelfde. Met wie ga jij 

jouw weg vervolgen? 

 

Wij gaan verder met degenen, die Samaël wensen te verlaten en verder willen met 

Jezus Christus. 

 Laten we een stukje lezen wat Paulus schrijft over het geheimenis in de 

huwelijkswet: “Vrienden, jullie kennen de wet. De wet geldt voor een mens zolang 

hij leeft. Ik geef een voorbeeld. 

Een vrouw die getrouwd is, moet bij haar man blijven. Dat is een regel van de wet. 

Die regel geldt voor haar zolang haar man leeft. Stel dat ze de vrouw van een ander 

wordt terwijl haar man nog leeft. Dan doet ze iets dat de wet verbiedt. Maar als haar 

man sterft, dan geldt die regel niet meer voor haar. Dan mag ze volgens de wet de 

vrouw van een ander worden. 

 Vrienden, dit voorbeeld gaat over ons. Wij zijn gestorven samen met Christus. 

(Omdat wij Samaël de rug hebben toegekeerd raken wij ook verder verwijderd van 

zijn invloedssfeer die ons binnen de matrix wil houden) 

Daarom geldt de wet niet meer voor ons. Wij horen nu bij Christus, die is opgestaan 

uit de dood. En daardoor kunnen we nu leven tot eer van God”. 

 

Hier lezen wij over de losprijs die Jezus betaalde om jou en mij vrij te krijgen:  

“Hij heeft Zijn leven voor ons opgeofferd door Zich aan het kruis te laten nagelen.’’ 

Over dit offer zal ik later verder over schrijven. 



 
 

54 
 

“Toen wij Christus nog niet kenden, (toen wij onder het wrede regime van Samaël 

leefden) werd ons leven beheerst door verkeerde verlangens in overeenstemming 

met de boze machten in de lucht binnen de matrix. 

Wij deden alles wat de rechtvaardige Liefde wet van de Eeuwige God ons verbiedt.’’ 

 

Daarom verdienden wij de dood. Het dienen en het luisteren naar Samaël en zijn 

Archonten dompelt ons in een dieper wordende slaap van onwetendheid – dat wordt 

bedoeld met dat wij ‘dood’ zijn. 

 

 We lezen verder:   

“Maar nu is ons oude ik gestorven, en daardoor zijn we bevrijd van de wet. Die 

huwelijkswet, die ons aan Samaël gebonden houdt geldt niet meer voor ons. We zijn 

nu nieuwe mensen. Ons leven wordt niet meer bepaald door de – knellende- 

huwelijkswet, maar door de heilige Geest”. 
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27. Het volmaakte offer 
 

Vele jaren voor Zijn geboorte is zijn komst door de Profeten al voorspeld: “Het volk 

dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen 

worden door een helder licht beschenen. Het juk dat op hen drukte, de stok op hun 

schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld. Iedere laars die dreunend 

stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van 

het vuur”. 

 

We lezen hier hoe de mens te lijden heeft onder het regime van Samaël en zijn 

Archonten. En blijf intussen bij het lezen van alle verdere lessen het geheimenis in 

gedachten houden. 

We brengen nu het ‘geboortekaartje’ van Jezus onder jouw aandacht: 

“Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn 

schouders. Deze namen zal hij dragen: 

Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn 

heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen”. 

 

De eeuwige Vader, dus niet Samaël en zijn Archonten, zegt over Zijn Zoon: “Hier is 

mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, ik 

heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij 

schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het 

geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Zwakke 

mensen zal hij niet nog zwakker maken. Mensen zonder kracht zal hij niet 

kapotmaken. Hij zal zorgen dat iedereen eerlijk behandeld wordt. Hij zal niet 

aarzelen. 

Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. Hij gaat door met zijn 

werk totdat er overal op aarde eerlijke rechters zijn. Alle volken verlangen naar de 

lessen en regels van mijn dienaar.’ 

Gods dienaar, de Zoon, reageert hierop met: ‘God, de Heer, heeft mij een tong 

gegeven, waarmee ik goed kan spreken. Ik kan mensen die moe zijn weer moed 

geven. En God heeft mij oren gegeven waarmee ik altijd goed naar de mensen kan 

luisteren. 

Ik heb me niet tegen Gods opdrachten verzet. Ik ben er niet voor weggelopen. Toen 

mijn vijanden mij pijn wilden doen, liet ik toe dat ze me op mijn rug sloegen. Toen ze 

mijn baard wilden uittrekken, heb ik mijn gezicht naar ze toe gekeerd. Toen ze me 

uitlachten en naar me spuugden, bleef ik ze aankijken. 

God, de Heer, zal mij helpen. Dat weet ik. Daarom heb ik geen pijn, en daarom 

schaam ik me niet. Mijn vijanden kunnen op mijn gezicht geen pijn of schaamte zien. 

God zal zorgen dat ik eerlijk behandeld word. Niemand kan mij straffen! Want God, 

de Heer, zal mij helpen. Mijn vijanden zullen verdwijnen, als een oude jas die 

langzaam vergaat.’ 
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De mensen zullen verbaasd zijn. Velen waren verbijsterd, zo mishandeld was hij, zo 

geschonden, nauwelijks nog een mens. 

Want hij zag er afschuwelijk uit. Je kon bijna niet meer zien dat hij een mens was! 

Jezus werd in het begin door niemand gezien, net als een plantje dat maar niet wil 

groeien. Hij viel niet op, hij was niet mooi. Niemand keek naar hem, hij werd door 

niemand bewonderd. De mensen liepen hem voorbij, ze deden alsof hij niet bestond. 

Hij wist wat pijn was, hij wist wat ziekte was. Hij liet zich liever niet aan de mensen 

zien. 

Gods dienaar heeft pijn gehad, hij heeft voor ons geleden. Hij heeft onze ziektes en 

onze pijn gedragen. Wij dachten dat God zijn dienaar liet lijden om hem te 

straffen. Maar God heeft hem gestraft voor ons. Dat was de prijs die Hij moest 

betalen om ons, jou en mij, vrij te krijgen! 

Gods dienaar is mishandeld voor onze fouten, hij is gedood voor onze zonden. Want 

wij luisterden niet meer naar God, de eeuwige Vader. We leken wel verdwaalde 

schapen. En Gods dienaar moest onze schuld dragen. Omdat hij gestraft werd, 

hebben wij nu vrede. Omdat hij geslagen is, zijn wij genezen. Gods dienaar heeft 

zich bij dit alles niet verzet. 

Gods dienaar werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. Hij zweeg, hij deed zijn 

mond niet open. Hij was zo stil als een lam dat geschoren wordt. Hij was zo stil als 

een schaap dat geslacht gaat worden. 

Gods dienaar werd gevangen genomen. De mensen zeiden dat hij schuldig was. 

Hij werd weggebracht om gedood te worden. Niemand heeft geprotesteerd.  

Gods dienaar werd geslagen voor de zonden van het volk. Hij werd gedood, hij 

mocht niet langer leven. 

Gods dienaar heeft nooit geweld gebruikt, hij heeft nooit iemand bedrogen. En toch 

werd hij begraven tussen de misdadigers, zijn graf lag tussen de graven van slechte 

mensen. Want de Heer wilde dat zijn dienaar zou lijden. Zijn dienaar moest gedood 

worden. Hij moest zijn leven geven om de schuld van de mensen te dragen”. 

 

Deze man leed dit alles om uiteindelijk vermoord te worden om jou en mij vrij te 

krijgen onder het regime van Samaël vandaan. 
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28. Jezus volgen 
 

Nu je weet wie jouw aanstaande man is, en hoeveel liefde Hij voor jou heeft gehad 

en nog steeds heeft om jou vrij te krijgen van de macht, die jouw eerste man op 

jouw leven(s) heeft gehad, verwacht Hij natuurlijk ook iets van jou terug. 

Geen enkel huwelijk houdt stand als de liefde tot de partner eenzijdig is, en dat geldt 

ook in deze relatie. 

Of behoor jij ook tot die vele ‘gelovigen’ die menen dat Jezus voor ons ‘alles heeft 

gedaan’ zodat wij, mensen, niets meer hoeven te doen dan alleen maar te geloven? 

En geloof jij nog steeds in die leugenachtige leer, die in vele kerken en sekten 

gepreekt wordt, dat er maar één God is: Jahweh? 

 

Ik ga ervan uit dat je die God redelijk ontmaskerd hebt als zijnde Samaël, die ik in 

volgende hoofdstukken bij zijn ware naam zal blijven noemen. 

De enige ware God, die Jezus Christus ‘Mijn Vader’ noemt is ook onze God en Vader 

met Wie we vanaf nu verder gaan. 

 

“De mensen die bij Jezus Christus horen, zijn bevrijd van Gods straf. Wij waren in de 

macht van de zonde en de dood. Maar de heilige Geest heeft ons uit die macht 

bevrijd. En dankzij Jezus Christus krijgen we het eeuwige leven. 

Wij waren in de macht van de zonde, en de wet kon ons niet redden. Maar God 

zorgde ervoor dat wij gered konden worden. Hij stuurde zijn Zoon.  

Zijn Zoon kwam als mens op aarde, waar de zonde heerste. Want alleen zo kon hij 

de zonde verslaan. Op die manier heeft God een eind gemaakt aan de macht van 

Samaël. En daardoor kunnen wij nu leven zoals God het wil. Want wij worden geleid 

door de heilige Geest, en niet meer door onze verkeerde verlangens. 

De heilige Geest helpt ons. Als je je laat leiden door je slechte verlangens, dan wil je 

alleen maar verkeerde dingen doen. Maar als je je laat leiden door de heilige Geest, 

dan wil je alleen maar goede dingen doen. Wie luistert naar zijn verkeerde 

verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie luistert naar de heilige Geest, zal 

voor eeuwig leven bij God. 

 

Wie luistert naar zijn slechte verlangens, is een vijand van God.  

Want slechte verlangens trekken zich niets aan van Gods wet. Ze gaan hun eigen 

gang.  

 

De oude mens 

Als je je laat leiden door je slechte verlangens, kun je niet doen wat God wil”. 

Het is Samaël, die jou verleidt om God te negeren en naar jouw oude mens te 

luisteren en die te volgen; de onbewuste, qua bewustzijn nog slapende, 

egocentrische mens die gevangen is in de matrix. 
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Maar bij jullie is dat heel anders. Jullie laten je niet leiden door je slechte verlangens, 

maar door de heilige Geest. Want de heilige Geest is in jullie gekomen. En je kunt 

alleen bij Christus horen als zijn Geest in je is. 

Christus is in ons allemaal. De zonde zorgt er nog wel voor dat onze ‘oude ik’ moet 

sterven, maar de heilige Geest geeft ons het eeuwige leven. Want God ziet ons als 

‘nieuwe’ mensen. God heeft Jezus Christus laten opstaan uit de dood. En God zal ook 

aan ons, sterfelijke mensen, het eeuwige leven geven. Dat weten we zeker, want zijn 

Geest is nu al in ons gekomen. 

 

“Vrienden, wij mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. 

Want wie luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar als 

je door de Geest een eind maakt aan jouw slechte gedrag, zal je voor eeuwig leven. 

Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God. Want de 

Geest die God jou gaf, maakt niet weer een bange slaaf van jou, zodat je weer in 

angst moet zitten. Nee, God heeft jou zijn Geest gegeven om van jou zijn kind te 

maken. En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’ ”  net zoals Jezus God ‘Mijn 

Vader’ noemt.’ 
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29. Een briesende leeuw 
 

Zodra je in je leven tot de keuze bent gekomen om een christen te worden in 

waarheid, dan zal je er achter komen dat het allemaal niet zo gemakkelijk gaat in en 

met jouw leven als je dat graag zou willen. 

Je kan op zeker moment het gevoel krijgen alsof het jou niet gaat lukken om Jezus 

te volgen of dat je misschien wel de enige bent, die zoveel verzet in je voelt 

opkomen om Gods wil te doen, enz. 

Je komt als het ware de werkelijke valse aard van Samaël tegen; hij is de duivel die 

jou terug probeert te halen naar zijn domein, de matrix. 

 

Luister naar wat de heilige Taal hierover zegt: “Pas op voor de duivel. De duivel is 

jullie vijand. Hij zoekt altijd iemand die hij kan vernietigen. Hij is op jacht, als een 

brullende leeuw. Wees dus verstandig en let goed op. Wees sterk door je geloof en 

verzet je tegen de duivel. Bedenk dat overal in de wereld christenen op dezelfde 

manier moeten lijden. 

God is heel goed voor jullie! Hij heeft jullie uitgekozen, zodat jullie samen met 

Christus eeuwig zullen leven. Eerst moeten jullie nog een korte tijd lijden. Maar 

straks zal hij jullie sterk, machtig en krachtig maken. Alle macht aan God, voor altijd 

en eeuwig! Amen”. 

 

Als je naar jezelf kijkt, dan klopt het helemaal dat het jou niet zal lukken om Jezus te 

volgen. Jouw mens-zijn en daar bijbehorende natuur zijn immers geschapen door 

Samaël. Hij is jouw god, jouw schepper, zoals je inmiddels wel weet!  

Jouw natuur met zijn slechte verlangens giert door je lichaam als een jonge veulen 

die voor het eerst in de wei wordt losgelaten. Hier is de duivel zeer actief om jou te 

ontmoedigen zodat je opgeeft. 

 

“Zijn jullie vergeten wat er in de heilige boeken staat? Dit gaat over jullie, de 

kinderen van God: «Als de Heer streng voor je is, verzet je dan niet tegen hem. En 

als hij je straft voor je fouten, geef dan niet op. Want de Heer straft de mensen van 

wie hij houdt. Net zoals een vader zijn kinderen straft omdat hij van hen houdt.» 

Alle kinderen worden wel eens door hun vader gestraft. Dat hoort erbij. En jullie 

worden door God gestraft. Dat betekent dat God jullie als zijn kinderen behandelt”. 

 

Beschouw jouw leven op aarde vanaf nu als een soort studie-object; of een 

toneelstuk met jouw zelf in de hoofdrol. “God straft alle gelovigen. Als God je straft, 

weet je dus dat je echt zijn kind bent. 

Gods straf maakt ons rein. Maar als je die leerschool niet doorloopt zoals alle 

anderen vóór jou, dan ben je geen kind, maar een bastaard; dat is een kind dat niet 

geboren is uit een wettig huwelijk”. 
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“Onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, gaven ons straf en daardoor 

hadden we respect voor hen. Hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen 

aan het gezag van de Vader van alle geesten, en zo het eeuwige leven krijgen? 

Onze aardse vaders straften ons toen we jong waren. Dat deden ze naar eigen 

goeddunken, als ze last van ons hadden. Maar God straft ons alleen als dat goed 

voor ons is, voor onze eigen bestwil. Door die straf worden wij heilig, net als Hij. 

Niemand vindt het leuk om straf te krijgen. Op het moment dat het gebeurt, brengt 

het verdriet. Maar als je leert van je straf, heb je daar veel voordeel van. Daardoor 

zal je in vrede leven, en goed zijn voor anderen. Houd dus moed en probeer nieuwe 

kracht te vinden. En zorg dat je goed leeft zodat je je kunt vasthouden aan je geloof. 

Alles wat jou bij het geloof weghaalt, zal dan verdwijnen”. 
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30. Zonde hebben, zonde doen 
 

Het Pleroma is licht. God is licht. Er is helemaal geen duisternis in hem. 

“Stel dat we zeggen dat we met God verbonden zijn, maar intussen blijven we leven 

in de duisternis. Dan liegen we, en leven we niet volgens Gods waarheid. Maar als 

we leven in het licht, net zoals God in het licht is, dan zijn we als gelovigen met 

elkaar verbonden. Onze zonden worden dan vergeven. En we worden helemaal rein 

door het bloed van Gods Zoon, die voor ons gestorven is”. 

 

Wanneer jij je laat leiden door Gods Geest, dan leef je jouw leven buiten de matrix. 

Terwijl jij je beweegt in het dagelijkse leven op school, op je werk, thuis of waar dan 

ook op aarde, bevind jij je, door je innerlijke verbondenheid met het licht, buiten het 

duistere gebied van Samaël. 

 

“Als we zeggen dat we nooit zondigen, dus nooit iets verkeerds doen, bedriegen we 

onszelf. Gods waarheid is dan niet in ons. Maar als we onze zonden eerlijk aan God 

vertellen, zal hij ons vergeven. Hij zal al het kwaad uit ons weghalen, zodat we 

helemaal rein worden. Want God is trouw en rechtvaardig. 

Lieve vrienden, ik schrijf dit aan jullie om ervoor te zorgen dat jullie geen verkeerde 

dingen doen. En als één van jullie toch iets verkeerds doet, wees dan niet bang”. 

 

Angst brengt jou onnodig binnen de beïnvloeding van Samaël en zijn Archonten. 

“Want er is iemand die voor ons om vergeving vraagt bij God. Dat is Jezus Christus, 

die nu zelf zonder zonde is. Dankzij hem wil God onze zonden vergeven. En niet 

alleen onze eigen zonden, maar die van de hele wereld. 

Doordat we ons aan zijn regels houden weten wij dat wij God echt kennen. 

Iedereen die zegt dat hij God echt kent maar zich niet aan zijn regels houdt, die is 

een leugenaar. Gods waarheid is niet in hem. Maar als we ons wel aan Gods regels 

houden, dan zal Gods liefde in ons volmaakt zijn. En dan weten we zeker dat we bij 

God horen. Als iemand zegt dat hij voor altijd bij God hoort, dan moet hij leven zoals 

Jezus geleefd heeft toen Hij op aarde was; daardoor verdwijnt de duisternis. 

 

Stel dat iemand zegt dat hij in het licht leeft, maar intussen haat hij een andere 

gelovige. Dan leeft hij nog steeds in de duisternis. Iemand die andere gelovigen 

liefheeft, leeft voor altijd in het licht. Zijn geloof komt niet in gevaar. Maar wie 

andere gelovigen haat, die leeft in de duisternis. Hij is als iemand die rondloopt in 

het donker en niet weet waar hij heen gaat. Want doordat het donker is, kan hij 

niets zien. 

Het is dus erg belangrijk om het juiste onderscheid te kennen tussen zonde hebben 

en zonde doen. In het eerste geval, dat je zonde hebt, hebben alle mensen. Alle 

mensen zijn behept met een menselijke natuur die zij bij hun geboorte hebben 

meegekregen. Die heb jij ook; dat bepaalt jouw aard, jouw karakter en daarin ben 

je, vanuit deze context bezien, niet schuldig. 
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In het tweede geval, dat je zonde doet, ben je wel schuldig. Je geeft toe aan jouw 

slechte verlangens die uit jouw egoïsme voortkomen. Daarvoor ontvang je vergeving 

zolang jij je aan Gods regels houdt; je blijft buiten de matrix. 

Als je steevast jouw verkeerde verlangens blijft volgen en je niets van Gods regels 

aantrekt, dan word je binnen de matrix gezogen; dan ben je dood. 

 

Jakobus verwoordt het zo: “Wie in verleiding komt, moet niet beweren: ‘Die 

verleiding komt van God. Hij probeert mij te laten zondigen.’ Want God zal nooit 

iemand verleiden om te zondigen, en God kan zelf ook nooit verleid worden om iets 

verkeerds te doen. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte die hem lokt 

en meesleept. Dus als je verleid wordt om slechte dingen te doen, komt dat altijd 

door je eigen slechte verlangens. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is 

de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Dus die verlangens zorgen ervoor 

dat je zondigt. En het blijven leven in zonde leidt uiteindelijk tot de dood. 

Kinderen, jullie kennen de Vader. Jongeren, jullie zijn sterk, Gods boodschap blijft in 

jullie. Daardoor hebben jullie de duivel overwonnen. In de wereld is het normaal om 

je eigen verlangens te volgen. Maar wie doet wat God wil, zal eeuwig leven.” 
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31. Wakker worden! 
 

In een wereld van grote beroering, zowel in de maatschappij als in het persoonlijke 

leven van de mens, wordt de behoefte aan meer ‘vastigheid’ steeds groter. 

Jullie weten zo onderhand wel wat de oorzaak is van en waarom die beroeringen 

plaats vinden. 

Het zijn de machthebbers in de politiek en in het bedrijfsleven die met satanische 

machten samenwerken door deze machten van energetisch voedsel te voorzien in 

ruil voor macht, eer en rijkdom. 

Trouwens, elk mens die ‘slaapt’ werkt in zijn onbewustheid mee aan de in stand 

houding van deze kwade machten! 

 

God zegt: “Het loopt slecht met je af als je alleen op mensen vertrouwt. Als je hulp 

zoekt bij mensen en niets van mij wilt weten. Dan lijk je op een struik in de woestijn. 

Een dorre struik in een gebied waar niets groeit, waar niemand woont en waar het 

nooit regent. 

Maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt, zal je gelukkig zijn. Dan lijk je op 

een boom aan het water. De wortels van zo’n boom groeien tot in de rivier. Zo’n 

boom heeft geen last van de hete zomer, zijn bladeren blijven altijd groen. En hij 

geeft ieder jaar vruchten, ook in jaren van droogte”. 

 

Zolang de mens zich bevindt binnen de matrix is er geen toekomst; hij blijft een 

prooi voor bloeddorstige wezens om alle leven ( = energie) uit hem te zuigen totdat 

hij ‘als een dorre struik in de woestijn’ van zijn leven achterblijft. 

Dat grote groepen mensen binnen onze samenleving, je hoeft dus echt niet ver te 

kijken, in grote narigheid verkeren is volstrekt niet nodig geweest wanneer ‘men’ 

meer met God rekening had gehouden dan de eigen belangen te dienen. 

Door de bewuste samenwerking van mensen met de boze machten hebben deze 

steeds grotere macht en invloed gekregen om de aarde en haar mensheid in steeds 

diepere ellende te storten. 

 

Wij zien hoe deze machten al voor de dagen van Jezus’ aanwezigheid de aarde in 

diepe duisternis hebben weten te dompelen, zoals jou in vorige lessen al eerder is 

uitgelegd. 

De apostelen hebben daarna, tijdens hun verkondiging van de blijde boodschap, ook 

behoorlijk last gehad van deze duivelse medewerkers; dwaalleraars genoemd. 

Dankzij deze ‘medewerkers’, met name in de Rooms Katholieke kerk van toen, is het 

Evangelie vervalst en hebben zij de ware verkondigers van het Woord verketterd en 

vermoord. Dit is in de kerkelijke historie gemakkelijk te vinden en na te pluizen, 

mocht je daar belangstelling voor hebben. 

Het gevolg van deze vervalsing is een, aan de matrix vastgebonden, wereld met een 

misleide religie tot heden toe! 

Nu staan wij met z’n allen voor een nieuw tijdperk, bekend onder het sterrenbeeld 

Aquarius; het tijdperk van de grote ontmaskering. 
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Mensen ontwaken en krijgen te zien dat zij al die tijd de verkeerde god hebben 

gediend. De arrogantie van Samaël, dat hij de enige god is en er buiten hem geen 

andere is, wordt door steeds grotere groepen mensen doorzien! 

Jij behoort toch ook tot die groep mensen die wakker zijn geworden? Zo ja, dan ligt 

ook voor jou de weg open naar bevrijding van jouw ziel uit de macht van Samaël en 

zijn Archonten. 
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    32. Een vast fundament 
 

Lees hier de beschrijving van ons fundament: “Wij weten dat we bij God horen, maar 

dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Wij weten ook dat Gods Zoon naar 

de wereld gekomen is. Hij heeft ons de ware God van dichtbij leren kennen door ons 

inzicht te geven om de Waarachtige te kennen. En wij zijn in de Waarachtige, wij zijn 

verbonden met de ware God omdat we verbonden zijn met zijn Zoon, Jezus Christus. 

Hij is de ware God, alleen bij hem is het eeuwige leven; hij is het eeuwige leven. 

Pas dus goed op, lieve vrienden, voor alle afgoden!” 

 

Afgoden zijn alle dingen en mensen die men vereert maar uiteindelijk de mens 

wegvoert van God af. 

“Mag ik dan niet naar mijn idool luisteren of kijken?” hoor je dan al gauw zeggen. 

Het antwoord op deze vraag is: “Jazeker wel. Je bent immers vrij?” 

Neem zoveel mogelijk deel aan alles wat deze wereld te bieden heeft, alleen: houd je 

gewoon aan de spelregels. Dat zijn de richtlijnen die ik jou probeer door te geven 

zodat je steeds ‘vaster’ in het leven kan komen te staan. 

 

“Dan zullen we niet langer onmondige kinderen zijn die als golven op en neer deinen 

en heen en weer bewogen worden door elke wind, dat wil zeggen: door elke leer 

waarmee sluwe mensen met hun valse wijsheden ons op dwaalwegen brengen”. 

 

Allerlei beweringen, de zogenaamde ‘winden van leer’, van goed bedoelende mensen 

om je heen die jouw emoties, vanwege jouw geloof, hoog opstuwen als golven van 

de oceaan, kunnen jou, vooral in de beginfase van jouw keuze om God te dienen, 

behoorlijk onzeker maken. 

Zorg daarom dat je blijft geloven, en dat je van binnen eerlijk bent tegenover God. 

Sommige christenen vonden dat niet belangrijk. Daardoor is hun geloof nu 

verdwenen, net zoals een schip dat door die hoge golven gezonken is. 

 

Kennen jullie dit verhaaltje ter vergelijking? 

“Op een dag stapten Jezus en zijn leerlingen in een boot. Jezus zei tegen zijn 

leerlingen: ‘Kom, we varen naar de overkant van het meer.’ En ze gingen op weg. 

Onderweg viel Jezus in slaap. Toen begon het opeens heel hard te waaien op het 

meer. Er kwam veel water in de boot. Het werd zo gevaarlijk dat de leerlingen Jezus 

wakker maakten. Ze riepen: ‘Meester, meester, we verdrinken!’ 

Toen stond Jezus op, en hij sprak streng tegen de wind en de golven. Meteen hield 

het op met waaien, en het water werd rustig. 

Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Waar is jullie geloof?’’ 

 

Wij leren hieruit dat alleen het geloof in Jezus in staat is om alle stormen van 

beroering die over wereld en mensheid uitgestort worden maar ook ieders 

persoonlijk leven vroeg of laat treffen, tot bedaren te brengen. 
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“Luister naar mijn woorden en doe wat ik vraag. Wie deze woorden van mij hoort en 

ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis 

bouwde op een rots. Dan lijk je op die verstandige man. 

Toen het hard begon te regenen en te waaien en er stormen opstaken en het huis 

van alle kanten belaagd werd stortte het niet in; het huis blijft staan want het was 

gefundeerd op een rots”. 

 

Duistere machten, die zich voordoen als ‘engelen van het licht’ zoeken via 

‘channeling’ wederzijds contact met mensen. 

 

Channeling 

Channeling is een vorm van telepathische communicatie tussen mensen en andere 

entiteiten, zogenaamde ‘lichtgeesten’, meestal uit hogere dimensies binnen het 

universum, de matrix. Deze wezens kunnen geesten van overledenen zijn, 

buitenaardse wezens, gids-engelen, natuurgeesten, of zelfs dieren en huisdieren. 

De meeste channelings zijn met wezens van het valse licht: aartsengelen, 

opgestegen ‘meesters’ en positieve buitenaardsen. Van de boodschappen die 

doorkomen gaan er dertien in het dozijn. 

Het grote geheim is dat deze wezens een psychologische oorlog voeren tegen de 

mensen die zich niet thuis voelen bij de meer bekende religieuze instituten. Met 

andere woorden, de New Age beweging is een multidimensionaal psychologisch plan 

bedoeld om zielenenergie te vangen. 

Een ander geheim is dat de meeste van de zogenaamde “opgestegen meesters” 

nooit een incarnatie als mens hebben gekend. Het zijn zeer misleidende wezens die 

het spel spelen om de aanbiddingsenergie te kunnen vangen. 

 

Deze ‘entiteiten uit Hogere Dimensies’ vullen de ruimte in het heelal, de matrix waar 

Samaël en zijn Archonten verblijf houden. Vele mensen geloven tegenwoordig in het 

‘evangelie’ van Samaël, dat zegt dat de mens zijn eigen god is. 

Wie zich met deze praktijken inlaat slachtoffert niet alleen zichzelf, maar ook al 

degenen die daarnaar luisteren. Deze waarschuwing heb ik al eerder laten horen. 

 

“Maar stel dat je wel naar Mij luistert, maar niet doet wat ik vraag. Dan lijk je op een 

domme man, die zijn huis bouwt op zachte grond. Als jij mijn woorden hoort en daar 

niet naar handelt, dan kan je vergeleken worden met een onnadenkende man, die 

zijn huis bouwde op zand. 

Toen het hard begon te regenen en te waaien en er stormen opstaken werd er van 

alle kanten op het huis ingebeukt. 

Dat huis zakt in elkaar; het stort in. Er blijft alleen een ruïne over.” 
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33. Nog een geheim 
 

Nadat ik enige aandacht heb gegeven aan de geestelijke betekenis van het huwelijk 

wil ik jou nu vertellen over nog een geheim. 

 

“Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een 

sterfelijk lichaam. Christus kwam op aarde als mens, en de heilige Geest liet zien wie 

hij werkelijk was. De engelen hebben hem gezien, en alle volken hebben over hem 

gehoord. In heel de wereld zijn mensen in hem gaan geloven, en God heeft hem de 

hoogste plaats in de hemel gegeven”. 

 

Wat heb je aan een redder, die vanaf de kant allerlei aanwijzingen geeft aan de 

drenkeling die in het water dreigt te verdrinken? 

Wat heb je aan Jezus, die als God zijnde, jou en mij vanuit de hemel allerlei 

aanwijzingen geeft hoe je moet leven om aan de macht van de duivel te ontkomen? 

Het geheim bestaat er juist uit, dat Jezus geboren werd in een lichaam zoals die van 

jou met een zondige natuur; dus met de mogelijkheid om te kunnen zondigen. 

Als er op enigerlei wijze verschil is van lichamelijke en/of psychische gesteldheid of 

anderszins ‘anders’ was dan wij, dan kan hij onze ware redder niet meer zijn. 

Een ware redder, zoals in het voorbeeldje, springt zelf in het water om de drenkeling, 

die jou, mij en alle mensen voorstellen, te redden. 

 Is dit niet de strekking van de verkondiging die je bijna overal hoort in allerlei 

kerken en geloofsgemeenschappen: Jezus is voor onze zonden gestorven en God ziet 

ons door Jezus alsof we nooit gezondigd hebben. Wij kunnen niet anders dan blijven 

zondigen; als wij maar geloven, dan zijn wij gered. 

 

“Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat aan het einde van de tijd sommige christenen 

hun geloof zullen verliezen doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat 

demonen hun leren. 

Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten 

hebben dichtgeschroeid. De mensen die al die dingen vertellen, zijn schijnheilige 

leugenaars die doen alsof ze geloven. Maar diep van binnen hebben ze gekozen voor 

de duivel”. 

 

Het grote geheim van ons geloof is dat de geest van Christus, de heilige Geest, 

binnen in ons leeft. Dat is dezelfde Geest, die Jezus geleid heeft toen Hij hier op 

aarde was en die nu ons, jou en mij leidt. 

De heilige Geest drijft ons naar het altaar in onze binnenkamer, de plaats waar wij 

onze ik offeren: “Christus heeft voor jullie geleden. Daarmee gaf hij jullie een 

voorbeeld, hij liet zien hoe je moet leven als zijn volgeling. 

Hij deed nooit iets verkeerds. Hij vertelde nooit een leugen. Toen hij werd 

uitgescholden, schold hij niet terug. Toen de mensen hem lieten lijden, bedreigde hij 

hen niet. In plaats daarvan vertrouwde hij op God, die eerlijk rechtspreekt over alle 

mensen”. 
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Tot onze schaamte moeten wij erkennen, dat wij niet altijd zo leven als God wil en te 

vaak nog onze eigen natuur volgen. “Dankzij Jezus Christus zijn onze zonden 

vergeven. Hij heeft onze zonden gedragen toen hij stierf aan het kruis. Nu kunnen 

wij leven zoals God het wil. Want door het lijden van Christus zijn wij bevrijd. 

Ooit leken jullie op verdwaalde schapen, maar nu hebben jullie Christus gevonden. 

Hij is jullie herder. Hij beschermt jullie, en hij zorgt voor jullie”. 

Wij hebben eerder al opgemerkt dat het opspelen van allerlei lusten en begeerten, 

vooral als je jong bent, te vergelijken is met een veulen, die voor het eerst losgelaten 

wordt in de wei. 

De boer neemt dit waar en laat het dier een aantal dagen vrolijk en vrij rond 

dartelen. Tot op zeker moment het dier geleidelijk aan in toom wordt gehouden en 

gaandeweg een juk opgelegd krijgt om die teugelloosheid zodanig in te dammen dat 

het dier tot nut kan zijn voor de boer. 

Welnu, dat veulen dat is jouw natuurlijke ik, en dat gedartel zijn jouw verkeerde 

verlangens. En die boer, die dat gespring van het dier gadeslaat, dat ben jij ook. 

Plaag jezelf dus niet in je gedachten door allerlei negatieve inblazingen van de kwade 

geesten in de lucht dat je een slecht mens bent en dat het jou nooit zal lukken om zo 

te leven als God van je vraagt; je hebt niets met Samaël te maken, want je behoort 

Iemand anders toe! 
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34. Onderscheid maken 
 

Wie serieus er voor kiest om God te dienen, zal vroeg of laat te maken krijgen met 

vragende reacties van zijn directe omgeving. Mensen kunnen, vaak in hun 

onbewustheid, lelijke dingen over jouw veranderde levenshouding zeggen. 

“De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie nu niet meer meedoen met hun slechte 

gedrag. En daarom vertellen ze slechte dingen over jullie. Maar God zal hun daden 

beoordelen”. 

Naar wie zou je nu moeten luisteren; de een zegt dit en de ander beweert het 

tegendeel en weer een ander gelooft weer iets anders. Kortom: zoveel hoofden, 

zoveel waarheden. Kijk maar eens wat internet aan ‘waarheden’ te bieden heeft! 

 

Er zijn zoveel leugenpredikers waar ik, ook in voorgaande hoofdstukken, jou voor 

waarschuw! 

Om een einde te maken aan al die vragen over de waarheid geef ik jou het korte en 

duidelijke antwoord: Er is maar één waarheid. 

 

Jezus zegt: “Ik heb jullie nog veel te zeggen, maar jullie kunnen het nu nog niet 

begrijpen. Als de heilige Geest komt, zal hij aan jullie de volle waarheid 

bekendmaken. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen”. 

De heilige Geest is de Geest van Waarheid; een van de aspecten van het Pleroma. 

Zoals in elke relatie is het hebben van een open en eerlijke verbinding met je partner 

een ‘must’ om de onderlinge verstandhouding te doen slagen. 

Allereerst zal je de stem van jouw partner, Jezus, moeten herkennen uit de vele 

duizenden stemmen, die jou in jouw gedachten toeroepen: Volg mij! Volg mij! 

 

“Lieve vrienden, geloof niet zomaar iedereen. Onderzoek eerst of iemand door de 

Geest van God geleid wordt. Want er zijn veel valse profeten in de wereld. Hoe weet 

je of iemand echt door de Geest van God geleid wordt? Iedereen die gelooft dat 

Jezus Christus als mens op deze aarde gekomen is, die hoort bij God. Maar mensen 

die dat ontkennen, horen niet bij God. Zij worden geleid door een kwade geest, die 

hoort bij de vijand van Christus. Jullie hebben gehoord dat de vijand van Christus in 

de wereld zal komen. Maar jullie moeten weten dat hij er nu al is. 

De valse profeten horen bij de wereld. Vrienden, jullie horen bij God. Jullie hebben 

de valse profeten overwonnen dankzij Gods Geest, die in jullie is. Want de Geest die 

in jullie is, is machtiger dan de kwade geest die in de slechte mensen van deze 

wereld is. 

De valse profeten horen bij de wereld. Zij zeggen dingen die de mensen van deze 

wereld graag willen horen. Daarom luisteren de mensen graag naar hen. Maar wij 

horen bij God. Iedereen die God kent, luistert naar ons. Wie niet bij God hoort, 

luistert niet naar ons. Zo kunnen we zien of iemand de Geest van de waarheid in zich 

heeft, of de geest van de leugen”. 

 

 Hier ligt het onderscheid. 
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“Vrienden, wees volwassen in je geloof in Christus! Dan hoef ik niet weer bij de 

eerste lessen te beginnen. Jullie weten al dat je in God moet geloven. En dat je je 

leven helemaal moet veranderen”. 

 

Zoals ik in hoofdstuk 24 reeds heb vermeld, dat de groei in Christus van baby naar 

kleuter en verder naar volwassenheid toe afhankelijk is van het oefenen van jouw 

zintuigen in het onderscheiden van goed en kwaad. 

Hier wordt niet de onderscheiding van het menselijk goede en het menselijk kwade 

bedoeld, maar de onderscheiding tussen Geest, dat wat van God is, en wat van de 

mens(en) is; ook het menselijk goede moet geofferd op het altaar van het zelf! 

 

“We zullen die eerste lessen dus overslaan, als God het goedvindt. We maken deze 

keuze in het vertrouwen dat God het ons toestaat”. 
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35. Stille overgave 
 

Wij leven in een tijd dat het voor de ware gelovigen niet meer nodig is om God te 

vereren op één speciale, bepaalde plaats; een kerk, een ‘heilige’ plaats of stad of 

waar dan ook in de wereld. 

De heilige Geest is immers overal en is niet gebonden aan wat dan ook en waar dan 

ook. Deze Geest leert jou God, de Vader, kennen. “God hoort bij de hemelse wereld. 

Alleen door de heilige Geest kun je God echt leren kennen. En alleen dan kun je hem 

op de juiste manier vereren.” 

 

De demiurg zal jou zeer zeker niet zomaar laten gaan. Hij infiltreert in jouw 

gedachten door middel van jouw zwakheden. Als je de eerste beginselen van de 

Boodschap goed in je hebt opgenomen, dan zal je begrijpen dat de demonische 

machten het meest actief zijn op het terrein van iemands verkeerde verlangens. en 

verslavingen. 

Demonen creëren in jouw gedachten een situatie waarnaar je verlangt en waarin 

jouw lust ligt; het genot bij het inhaleren van een drug, hoe lekker het is om je 

helemaal te laten gaan met drank en seks bij een feestje, e.d. 

Je denkt dat jij het zelf bent, die met zulke gedachten speelt. Maar jij hebt intussen 

geleerd dat het de kwade geesten zijn die via jouw verlangens jou proberen te 

verleiden. En als het ze lukt om jou te verleiden doordat jij je daaraan overgeeft dan 

maken ze dat verlangen bij jou sterker zodat jij je ook daar weer aan toe geeft . . . 

 

En zo word je, door steeds maar weer toe te geven aan die ene lust geleidelijk aan 

tot slaaf gemaakt van die lust. Het woord ‘verslaving’ zegt het al: je bent een slaaf 

geworden. Een slaaf van een of meerdere lusten in jouw zelf. Dan ligt het voor de 

hand om het op te geven, toch?  

De verlossing is niet voor jou weggelegd; wel voor iemand anders, maar niet voor 

jou! Jij bent te slecht om nog gered te worden. Als je heel eerlijk bent, dan ben je 

reddeloos verloren, vind je niet? 

Je probeert die slechte gedachten te bevechten door goede gedachten daar tegen 

over te stellen, door die slechtheid te negeren, en wat je ook probeert, het lukt jou 

niet om jouw zwakheid te overwinnen. En terecht! 

 

Dit soort gedachten is ons, alle christenen in de wereld, wel bekend. En wat doe jij 

als die briesende leeuw op jou afkomt? Geef jij je direct gewonnen of durf je hem 

tegen te staan, zoals Jezus deed, toen de duivel Hem probeerde te verleiden met: ga 

weg, satan! 

 

“Laten we het oog gericht houden op Jezus, die ons op de weg van het geloof is 

voorgegaan en ons naar de volmaaktheid brengt. Om de vreugde die voor hem in 

het verschiet lag, heeft hij het kruis op zich genomen en de schande niet geteld. Nu 

zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. 
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Denk aan hem die, tijdens zijn leven op aarde, zoveel tegenwerking van zondaars 

heeft verduurd. Dat zal jou helpen de moed niet te verliezen en de strijd niet op te 

geven”. Jezus heeft toen veel moeten lijden, net als wij nu. Zelf heeft hij nooit iets 

verkeerds gedaan. Maar hij weet wel hoe moeilijk het is om geen verkeerde keuzes 

te maken. 

Die geloofsstrijd, zoals de innerlijke strijd ook wel genoemd wordt, dwingt ons om in 

de dagelijkse omstandigheden ‘een toontje lager’ te zingen; om ons bescheidener op 

te stellen tegenover onze medemensen of zoals uitgedrukt in deze stille overgave: 

“Heer, ik voel me niet beter dan anderen, mijn hart is niet trots, mijn blik is niet 

hoogmoedig, ik denk niet dat ik belangrijk ben of dat ik alles kan. Ik zoek niet wat te 

groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden; ik ben rustig en 

stil. Ik heb mijn ziel tot rust gebracht, ik voel me veilig bij u, zoals een kind in de 

armen van zijn moeder. . . als een kind is mijn ziel in mij”. 
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36. Vrijheid 
 

 “De mensen die bij Jezus Christus horen, zijn bevrijd van Gods straf. Wij waren in de 

macht van de zonde en de dood. Maar de heilige Geest heeft ons uit die macht 

bevrijd. En dankzij Jezus Christus krijgen we het eeuwige leven”.  

 

Deze woorden betekenen dat wij in vrijheid mogen leven; vrij van allerlei menselijke 

beoordelingen hoe jij je leven dient te leven en te regelen. 

Maar pas op! Zoals te verwachten, zijn ook hier de duistere machten actief door de 

vrijheid te misbruiken in losbandigheid. Kijk maar hoe het gesteld is in de wereld van 

vandaag. Wij genieten het grote goed van vrijheid van meningsuiting. Dat kan niet 

betekenen dat wij zomaar van alles, wat slecht en negatief is, kunnen uitkramen. 

M.a.w. vrijheid is oké mits het de liefde dient. De vrijheid die jij hebt gekregen houdt 

niet in dat je de wet van de liefde overtreedt. 

Met de wet van de liefde wordt o.a. dit bedoeld:  

“Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. 

Liefde is ook: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker 

vinden dan een ander. 

Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken 

en geen wraak willen nemen.  

Liefde kwetst niemands gevoel.  

Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad.  

Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.  

Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden”. 

 

Maar wat zegt de lasteraar? “Spotten met God moet kunnen. Dat is humor. We 

hoeven alles niet zo ernstig te nemen; we mogen best wel es een keer lachen van 

God”. En dus wordt er hartelijk gelachen in de theaters en op TV om die ‘grappige’ 

komieken, die daar zelfs hun brood mee verdienen. 

Herken je elementen uit de wet van de liefde die in de wereld, de maatschappij, 

jouw directe omgeving en mogelijk ook door jezelf, overtreden wordt? Wij hebben 

slechts één enkele als voorbeeld genoemd. Elk mens wordt in zijn leven ter 

verantwoording geroepen over hoe hij in zijn leven is omgegaan met de vrijheid die 

hem is gegeven dankzij het offer van Jezus Christus. 

Als je de voorgaande lessen goed in je hebt opgenomen, dan heb je begrepen, dat jij 

je in jouw gedachten niet (langer) mag laten misleiden door de vrijheid te misbruiken 

zodat jij uiteindelijk tot slaaf gemaakt wordt van jouw eigen lusten en begeerten.  
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“Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om 

toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar 

te zorgen. Jullie weten dat slechte mensen niet in Gods nieuwe wereld zullen komen. 

Vergis je niet: Dat geldt voor alle mensen die hun verkeerde verlangens blijven 

koesteren. 

Sommigen van jullie hebben zulke dingen gedaan toen ze nog geen christen waren. 

Maar God heeft jullie zonden vergeven. Laat je leven niet beheersen door slechte 

verlangens! Hij heeft jullie gered, en nu leven jullie zoals God het wil. Jullie horen nu 

bij Jezus Christus, en onze God heeft jullie zijn Geest gegeven. 

We hebben ons lichaam gekregen om er de Heer mee te dienen. Jullie weten dat ons 

lichaam bij Christus hoort. Of weet jij niet dat jouw lichaam een tempel is van de 

heilige Geest, die in jou woont en die jij ontvangen hebt van God? En weet je niet 

dat jij niet van jezelf bent? Jij bent nu van Christus. Want hij heeft jou gekocht door 

voor jou te sterven. Eer God dus ook met je lichaam!” 
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37. Rust 
 

De huwelijkswet (her)kennen we uit de geschiedenis van het volk Israël toen het 

vanwege de slavernij te lijden had onder het regime van de wrede farao van Egypte. 

De hartenkreet om hieruit verlost te worden werd dermate luid dat God zijn dienaar 

Mozes liet sturen om het mishandelde volk uit te leiden door de woestijn naar het 

Beloofde Land Kanaän. 

Gedurende deze woestijnreis werd het volk Israël door God op de proef gesteld. Uit 

de verhalen in het Boekje Exodus (=uittocht), waarin deze woestijngang uitgebreid 

wordt beschreven, valt met name de ontrouw en ondankbaarheid van dit volk op. 

Met het noodlottig gevolg dat niemand, op slechts twee mensen na, uiteindelijk het 

Beloofde Land in mochten! 

 

Het volk Israël staat voor de mens, dat te lijden heeft onder het regime van 

Samaël, de ‘farao’ over de matrix. Samaël is hier Israëls ‘eerste man’. 

De slavernij, waaronder Israël te lijden heeft, staat voor de mens in zijn 

gebondenheid aan het Rad van geboorte en dood totdat Mozes, Israëls ‘tweede 

man’, op het toneel verschijnt om het te verlossen uit de macht van de farao. 

In de symboliek is de ‘tweede man’ Jezus die op het toneel verschijnt voor de mens, 

die gebukt gaat onder zijn karmische last om hem te bevrijden uit de macht van de 

demiurg, zijn ‘eerste man’. 

 

Deze mens wordt, nadat hij bevrijd is van het regime onder Samaël en zijn 

Archonten tijdens zijn reis door de woestijn van het dagelijkse leven, op de proef 

gesteld. Hoe de mens zich tijdens zijn dagelijkse leven gedraagt bepaalt zijn 

binnenkomst in, dan wel zijn buitensluiten uit, het Beloofde Land, het Koninkrijk 

Gods. 

Wij zien hier de ondergeschikte rol van de oudtestamentische Jahweh die, op zijn 

geëigende manier, toch de Wil van zijn ‘Baas’ uitvoert. 

In de heilige boeken staan de volgende woorden van de heilige Geest: «Vandaag 

spreekt God tegen jullie. Luister dus goed. Verzet je niet tegen hem. Jullie 

voorouders hebben zich wel verzet. In de woestijn kwamen ze tegen God in opstand. 

Veertig jaar lang zagen ze de wonderen van God, en toch twijfelden ze steeds aan 

zijn macht. Daarom ergerde God zich aan hen. Hij werd woedend, en zei tegen hen: 

Jullie willen niet luisteren, jullie doen niet wat ik wil. Zo zeker als ik leef, nooit zullen 

jullie het land binnengaan waar je rust krijgt!» 
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“Vrienden, laat niemand van jullie ongelovig worden. Blijf vertrouwen op de levende 

God. Steun elkaar elke dag, zolang het nog kan. Zorg ervoor dat niemand van jullie 

verkeerde keuzes maakt en zich verzet tegen God. 

Toen we gingen geloven, vertrouwden we op Christus, zonder te twijfelen. Dat 

geloof moeten we vasthouden, want alleen dan blijven we bij Christus horen. 

Wie waren die mensen die tegen God in opstand kwamen? Het waren alle mensen 

die met Mozes uit Egypte weggegaan waren! En aan wie ergerde God zich veertig 

jaar lang? Aan diezelfde zondige mensen. Niemand van hen is levend uit de woestijn 

gekomen! 

En tegen wie zei God: «Zo zeker als ik leef, nooit zullen jullie het land binnengaan 

waar je rust krijgt»? Dat waren diezelfde mensen. Zij waren niet gehoorzaam aan 

God. Zij mochten Gods land niet binnengaan, omdat ze ongelovig waren! 

Gods belofte over het land van rust geldt nog steeds. Dat land is Gods nieuwe 

wereld. Wij mogen daarin binnengaan, want wij geloven het goede nieuws wel. Maar 

let op: We moeten blijven doen wat God wil. Want alleen dan kunnen we Gods land 

van rust echt binnengaan. 

Er staat dus: «Nooit zullen jullie het land binnengaan waar je rust krijgt!» De eerste 

mensen die hoorden over Gods land van rust, gingen er niet binnen. Want ze waren 

niet gehoorzaam aan God. Maar er zullen ook mensen zijn die er wel binnengaan. 

God heeft bepaald dat dat nu gaat gebeuren. 

Laten wij dan ons uiterste best doen om dat land van rust binnen te gaan! Laten we 

vasthouden aan ons geloof. En laten we niet ongehoorzaam zijn, zoals het volk in de 

woestijn”. 
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38. Wereldburger 
 

Om een land te besturen vaardigt de regering van dat land allerlei wetten uit waar 

de burgers zich aan dienen te houden. Wie een wet overtreedt verdient daarvoor een 

straf c.q. een boete. Dit voorbeeldje geldt zeker in het ‘land’ van de demiurg. 

Als heer van de boze machten heeft de demiurg dermate zware wetten – in de 

heilige Taal daarom: wet van de zonde en de dood genoemd – over zijn land van 

schaduw en dood, de matrix, uitgevaardigd dat geen enkel mens in staat was om 

deze wetten te houden. Onze menselijke natuur handelt namelijk automatisch, als 

vanzelf, in overeenstemming met en overeenkomstig de zonde- en doodwetten.  

 

De Wet  

Geldend voor alle mensen, dat o.a. zegt: Gij zult niet begeren. 

De Wet van Mozes is de naam die in het Oude Testament van de bijbel wordt 

gegeven aan de religieuze wet van de Israëlieten. Deze wet is te vinden in de eerste 

vijf boeken van de Bijbel. Deze vijf boeken, “De Vijf Boeken van Mozes,” staan 

bekend als de Thora (= Wet) in de joodse religie. 

 

De demiurg is onze god, hij heeft ons geschapen. Daardoor behield Samaël de macht 

over de mensheid waardoor de gehele aarde en haar bewoners in duisternis 

gedompeld werd. 

“Het volk leeft nu nog in het donker, maar het zal een stralend licht zien. De mensen 

leven nu nog in het land van schaduw en dood, maar ze zullen leven in het 

licht.» Vanaf dat moment begon Jezus het goede nieuws te vertellen aan de mensen. 

Hij zei: ‘Dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is 

dichtbij gekomen.’ 

Om toegang te krijgen tot Gods nieuwe wereld moest de mens afstand doen van zijn 

oude staatsburgerschap in de matrix. Dat gaat niet zomaar. Om die wisseling in 

burgerschap tot stand te brengen moest er een prijs betaald worden: hij moest de 

wet van de zonde en de dood volbrengen (=uitvoeren). 

Aan deze schuld heeft Jezus voldaan om jou vrij te krijgen van jouw 

staatsburgerschap in het Rijk van de demiurg. Dit heeft Jezus gedaan door zichzelf 

als een schuldoffer op het altaar te laten leggen, zoals eerder over geschreven is. 

 

“De mensen die bij Jezus Christus horen, zijn bevrijd van Gods straf. Wij waren door 

de wet van de zonde en de dood in de macht van de zonde en de dood. Maar de 

heilige Geest heeft ons uit die macht bevrijd. Wij waren in de macht van de zonde. 

Vanwege de zonde heeft God zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan 

gestuurd en zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend. God zorgde ervoor 

dat wij gered konden worden. Hij stuurde zijn Zoon. Zijn Zoon kwam als mens op 

aarde, waar de zonde heerste. Want alleen zo kon hij de zonde verslaan. Op die 

manier heeft God een eind gemaakt aan de macht van de zonde. 

En daardoor kunnen wij nu leven zoals God het wil. Want wij worden geleid door de 

heilige Geest, en niet meer door onze verkeerde verlangens. Als je je laat leiden door 
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je slechte verlangens, dan wil je alleen maar verkeerde dingen doen. 

Maar als je je laat leiden door de heilige Geest, dan wil je alleen maar goede dingen 

doen. Wie luistert naar zijn verkeerde verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar 

wie luistert naar de heilige Geest, zal voor eeuwig leven bij God. 

Wie luistert naar zijn slechte verlangens, is een vijand van God. Want slechte 

verlangens trekken zich niets aan van Gods wet. Ze gaan hun eigen gang. Als je je 

laat leiden door je slechte verlangens, kun je niet doen wat God wil.  

Ons leven wordt niet langer meer beheerst door onze eigen natuur, maar door de 

Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar 

wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen 

natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.  

Onze menselijke eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich 

niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat 

leiden, kan God niet behagen. Maar bij jou is dat heel anders. Jij laat je leiden door 

de Geest, want de Geest van God woont in jou. Iemand die zich niet laat leiden door 

de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe”. 

 

 “Vroeger waren jullie vreemdelingen, en hoorden jullie niet bij het volk van God. 

Maar dat is veranderd. Jullie horen er nu wel bij. Jullie zijn Gods kinderen, samen 

met de andere christenen”. 
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39. Verantwoordelijkheid 
 

Als nieuwe wereldburger is het noodzakelijk om vast te houden aan het geloof, zoals 

ik met dit boekje zo goed mogelijk probeer over te brengen. Want zo moest jullie 

geloof beginnen: door Gods kracht, en niet door menselijke wijsheid. 

“Wat wij verkondigen is wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Maar het is 

geen menselijke wijsheid, geen wijsheid die past bij de wereld. Het is niet de 

wijsheid van de machthebbers op aarde, die trouwens allemaal vernietigd zullen 

worden. Nee, ik heb het over Gods verborgen en geheime wijsheid, over Gods wijze 

plan. Pas als je alles over het geloof geleerd hebt, kun je dat plan begrijpen. Gods 

plan bestond al voordat hij de aarde maakte, maar hij heeft het lang verborgen 

gehouden. Want hij had vanaf het begin besloten om zijn wijze plan pas in onze tijd 

bekend te maken, omdat hij ons wilde redden. 

De machthebbers op aarde hebben Gods wijze plan niet begrepen. Anders zouden ze 

Jezus, de Heer die redding brengt, niet aan het kruis gehangen hebben. Het staat al 

in de heilige boeken: «Geen mens kent Gods wijze plan, geen mens heeft het 

bedacht of begrepen. Maar God heeft zijn plan bekendgemaakt aan de mensen die 

van hem houden. Zo wilde God het.» 

Wij vertellen Gods goede nieuws zoals de heilige Geest het ons geleerd heeft. Wij 

gebruiken de woorden die de Geest ons geeft, niet de woorden die je van wijze 

mensen kunt leren.’’ 

 

Mensen zonder Gods Geest nemen Gods boodschap niet aan. Zij vinden die 

boodschap onzin. Ze kunnen die ook niet begrijpen, want je hebt de Geest nodig om 

Gods boodschap te kunnen beoordelen. De vroegere Gemeente, of kerk, in Korinthe 

hadden het (nog) niet helemaal begrepen. 

 

“Vrienden, toen ik bij jullie was, kon ik jullie nog niet alles vertellen. Ik sprak als tot 

mensen van deze wereld. Jullie lieten je nog niet helemaal leiden door Gods Geest. 

Jullie moesten nog veel leren over het geloof. Jullie leken op baby’s, die nog niet 

alles kunnen eten. Ik heb jullie melk gegeven, geen vast voedsel; daar waren jullie 

niet aan toe. Jullie begrepen toen nog niet wat het geloof precies betekent. En dat 

begrijpen jullie nu nog steeds niet! 

Jullie leven nog steeds als mensen van deze wereld want jullie zijn nog gebonden 

aan de wereld. Want jullie zijn jaloers en jullie zoeken ruzie. Jullie doen dus precies 

dezelfde dingen als alle andere mensen, die niet geloven”. 

 

“Iemand die het goede nieuws van God vertelt, is dus niet belangrijk. En iemand die 

het geloof van anderen sterker maakt, is ook niet belangrijk. Alleen God is belangrijk, 

want hij zorgt ervoor dat mensen gaan geloven.  

Je kunt het werk bij jullie vergelijken met het bouwen van een huis. God gaf mij een 

bijzondere taak: ik moest het goede nieuws, de boodschap van Christus, 

bekendmaken. Ik lijk dus op de bouwer die een stevig fundament legt voor het hele 
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huis. Anderen, zoals Apollos, kregen de taak om jullie geloof sterker te maken.  

Zij lijken op de mensen die verder bouwen aan het huis. Laat ieder er wel zelf op 

letten hoe hij bouwt. Ze mogen het fundament niet beschadigen of een ander 

fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus.’’ 

 

Jouw verantwoordelijkheid bestaat eruit, dat je op het fundament van jouw huis 

verder bouwt met deugdelijk materiaal. Al ons werk zal later door God beoordeeld 

worden. Het zal getest worden, net zoals dingen die in het vuur getest worden. Stel 

dat iets gemaakt is van goud, zilver of edelstenen. Dan blijft het in het vuur 

bewaard, het verbrandt niet.  

 

Maar stel dat iets gemaakt is van hout, hooi of stro. Dan verbrandt het, er blijft niets 

van over. Denk aan het voorgaande wat verteld is over het huis, op welke grond het 

gebouwd is, weet je nog wel? 

 

Van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal 

dat blijken, want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal 

laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij 

worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen; hij zelf zal 

echter worden gered, maar door het vuur heen”. 

 

“Maar jij moet jouw leven bouwen op het fundament van jouw zeer heilige geloof. 

Laat je bij het bidden leiden door de heilige Geest. Houd vast aan Gods liefde. 

Vertrouw erop dat onze Heer Jezus Christus goed voor jou zal zijn, en jou het 

eeuwige leven zal geven. 

De enige, machtige God kan ervoor zorgen dat jij niet twijfelt. Hij zal ervoor zorgen 

dat jij voor zijn troon komt te staan met een volmaakt geloof, juichend van vreugde. 

Door die God word jij gered, dankzij onze Heer Jezus Christus. Alle eer, kracht en 

macht aan de enige God, voor altijd en eeuwig!” 
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40. Dood en leven 
 

Ik ga er nog steeds van uit dat jullie voorgaande hoofdstukken goed in je hebt 

opgenomen, zodat jullie het begrip, dat bij ‘volwassenen in Christus’ hoort, van wat 

hier geschreven staat, kunnen vasthouden en toepassen in je leven. Want jouw 

Inzicht is een lamp voor je lichaam. Als dit helder is, dan is jouw hele lichaam 

verlicht. 

 

Elk mens kan dit licht uitstralen als hij doet wat God wil. Maar als jouw Inzicht 

vertroebeld is, dan is jouw hele lichaam duister. Want als je niet doet wat God wil, 

dan straal je dit licht ook niet uit. 

Als je helemaal niet doet wat God wil, dan is het licht in jou uitgegaan. Hoe groot is 

dan de duisternis! Dat is in het kort de strekking van al het voorgaande tot nu toe. 

 

Wij leven in een weergaloze wereld met een mensheid, waarvan het overgrote deel 

zodanig misleid is, dat zij de weg totaal kwijt is geraakt. Daarmee bedoelen wij, dat 

naar verhouding slechts weinigen nog de ware zin van hun leven inzien en daarnaar 

handelen. Dat verklaart de jammerlijke toestand waarin wij met z’n allen in terecht 

zijn gekomen. 

Dit is de hoofdreden waarom de weinigen, die dan wèl gehoor geven aan het 

Evangelie van het Koninkrijk, wat ook Jezus in Zijn dagen verkondigde, zo krachtig 

bijgestaan worden in hun worsteling om de Waarheid, als licht in hun leven, naar 

boven te halen. 

 

“God laat ons zien dat Hij goed is, en dat Hij alle mensen wil redden. Zijn genade 

leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen zodat we nee 

kunnen zeggen tegen een leven zonder God en tegen onze slechte verlangens”. 

 

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo 

is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd. 

Er was al zonde in de wereld voordat de wet er was; in de tijd tussen Adam en 

Mozes was de Joodse wet er nog niet. De mensen konden door de wet dus nog niet 

veroordeeld worden. Adam deed wat God hem had verboden, de mensen na Adam 

deden verkeerde dingen uit zichzelf. En alle mensen moesten sterven, want de dood 

had macht over iedereen. God heeft ons echter een groot geschenk gegeven: Jezus 

Christus. 

 

Toen de Joodse wet kwam, werd duidelijk welk gedrag verkeerd was. Daardoor 

kwam er steeds meer zonde in de wereld. Zolang de zonde macht had over de 

mensen, moesten alle mensen sterven. Maar nu wordt ons leven bepaald door Gods 

goedheid. Nu ziet God ons als goede mensen en wil hij ons het eeuwige leven geven, 

dankzij Jezus Christus, onze Heer. 
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Wat is nu de conclusie? Moeten we verkeerde dingen blijven doen, zodat God steeds 

kan laten zien hoe goed hij voor ons is?  Nee, natuurlijk niet! De zonde heeft geen 

macht meer over ons. Dan moeten wij dus ook niet doorgaan met het doen van 

verkeerde dingen! Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde 

kunnen leven? Eigenlijk zijn we samen met hem gestorven net als Christus. Maar dan 

zullen we ook opstaan en eeuwig leven, net als Christus. 

Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. We weten dat ons 

oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons 

zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Ons oude ik is dus 

samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen aan 

ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door de zonde. 

Want als je gestorven bent, heeft de zonde geen macht meer over jou. Dan ben je 

vrij.  

 

Wij zijn gestorven met Christus. En daarom geloven we dat we ook eeuwig zullen 

leven met Christus. Wanneer wij dus met Christus zijn gestorven, geloven we dat we 

ook met hem zullen leven. En we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet 

meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. 

Door zijn dood heeft Christus voor altijd een eind gemaakt aan de macht van de 

zonde. Zo is het ook met ons. Ons oude ik is gestorven, dus de zonde heeft geen 

macht meer over ons. Wij leven tot eer van God, want we horen bij Jezus Christus. 
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41. Het eeuwige leven 
 

“Laat de zonde dus niet heersen over jouw sterfelijke bestaan; geef niet toe aan 

jouw begeerten. We leven nog als sterfelijke mensen met verkeerde verlangens. 

Maar daar mogen we niet meer aan toegeven! Want dan zou de zonde opnieuw 

macht over ons krijgen. Zoals wij eerder hebben besproken over het zonde hebben, 

dat zit in je menselijke natuur als het ware “ingebakken”. En het zonde doen, dat is 

het toegeven aan verkeerde verlangens; het zondigen… 

Betekent dit nu dat je vrijuit mag zondigen omdat je niet onder de wet staat, maar 

leeft onder de genade van Gods goedheid? 

 

Nee, natuurlijk niet!  

 

Want je weet hoe het gaat met slaven. Als je slaaf wordt van iemand, dan is hij je 

meester. Dan moet je je meester gehoorzamen. Nu vraag ik je: Wie is jouw meester? 

Is dat de zonde, die leidt tot de dood? Of is Jezus jouw Meester en ben je 

gehoorzaam aan Hem, zodat jij gered wordt? 

Want als jij je als slaaf in iemands dienst stelt, dan weet je gewoon dat je hem moet 

gehoorzamen. Wanneer je de zonde dient, leidt dat tot de dood; en wanneer je God 

gehoorzaamt, leidt dat tot vrijspraak van de dood. Je bent bevrijd uit de macht van 

de zonde. Je bent nu ‘slaaf’ van de God die jou wil redden. 

 

“Vroeger lieten jullie je leiden door je verkeerde verlangens. Jullie gedrag werd 

slechter en slechter. Nu moeten jullie je laten leiden door het goede. Jullie moeten 

leven als mensen die bij God horen. Vroeger waren jullie slaven van de zonde. Toen 

hadden jullie niets te maken met de God die jullie wilde redden. Wat hebben jullie 

daarmee geoogst? Dingen waarover jullie je nu schaamt, want ze leiden tot de dood. 

 Maar nu zijn jullie bevrijd van de zonde. Nu zijn jullie slaven van God, nu leven jullie 

als mensen die bij God horen. Zo’n leven leidt tot het eeuwige leven. Wie 

gehoorzaam is aan de zonde, krijgt als beloning de dood. Maar wie bij God hoort, 

krijgt het geschenk dat God ons wil geven: het eeuwige leven, dankzij onze Heer 

Jezus Christus”. 

 

Daarom dragen we in ons dagelijkse leven altijd het sterven van Jezus met ons mee, 

opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Het sterven van Jezus 

betekent dat onze ik met Hem is mee gekruisigd. Wij hebben ingezien dat één mens 

gestorven is voor allen. Daaruit volgt dat allen zijn gestorven. En hij stierf voor allen 

met de bedoeling dat zij die leven, niet langer voor zichzelf leven maar voor hem die 

voor hen is gestorven en door God is opgewekt”.  

Wat je vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in jou blijven. Als in jou blijft wat je 

vanaf het begin hebt gehoord, zal je in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is wat 

hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.   
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42. Worden als een kind 
 

Jezus zei, toen Hij op aarde was: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat 

u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan 

eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild’. 

Jezus riep een kind bij zich en zette het midden in de groep. Hij zei: ‘Luister goed 

naar mijn woorden: Jullie moeten veranderen en net zo worden als kinderen. Als je 

niet verandert en wordt als een kind, dan zal je het koninkrijk van de hemel zeker 

niet binnengaan. Je moet jezelf net zo onbelangrijk maken als dit kind. Dan zal je de 

belangrijkste zijn in Gods nieuwe wereld. De mensen die in mij geloven, zijn net 

zoals kinderen. 

 
 

Laten wij eens kijken naar Abraham, die een ‘vader van de gelovigen’ wordt 

genoemd. 

Als hij gerechtvaardigd werd om wat hij deed, dus op grond van zijn daden, dan had 

hij iets om zich op te beroemen tegenover God. Maar voor eigen roem was 

tegenover God geen plaats. 

Voor Abraham gold namelijk Gods belofte: jouw nakomelingen zullen zeer talrijk zijn. 

Maar dan keek hij naar zichzelf en naar Sara, zijn vrouw. Beiden waren hoog bejaard 

en bovendien onvruchtbaar.  

Van eigen roem was geen sprake omdat die belofte menselijkerwijs onuitvoerbaar 

was. 
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Maar wat zegt de Schrift?  

Dit: Abraham geloofde God en God verklaarde hem daarom rechtvaardig. Want 

iemand die iets presteert, krijgt zijn loon niet uitbetaald als een gunst maar als een 

verdienste; iets waarop hij recht heeft. Maar als iemand zonder iets te presteren 

gelooft in God, die de goddeloze rechtvaardigt, dan is het zijn geloof waarom hij 

rechtvaardig wordt verklaard. 

Abraham was als een kind. Om zijn geloof werd Abraham door God rechtvaardig 

verklaard. De belofte steunt dus op het geloof. Daaruit blijkt, dat de belofte een vrije 

gave van God is en door hem zeker gesteld is voor alle nakomelingen van Abraham. 

Dat zijn zij die net als Abraham geloven. Abraham is de vader van ons allemaal. 

Hoewel er geen hoop meer was, bleef Abraham toch geloven dat zijn nakomelingen 

talrijk zouden zijn. Zo werd hij de stamvader van vele volken, volgens Gods eigen 

woorden: Talrijk zullen uw nakomelingen zijn. 

Abraham was al honderd jaar oud, maar geen ogenblik verzwakte zijn geloof in God 

als hij dacht aan zijn uitgeleefde lichaam en aan Sara’s onvruchtbaarheid. Hij 

twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof liet hem nooit in de steek, hij werd er 

alleen maar in gesterkt. Zo bracht hij eer aan God; hij was er diep van overtuigd dat 

God ook kon doen wat hij beloofd had. Daarom werd Abraham rechtvaardig 

verklaard. 

Maar deze woorden zijn niet voor hem alleen neergeschreven, maar ook voor ons. 

Ook wij worden rechtvaardig verklaard, omdat we geloven in hem die onze Heer 

Jezus uit de dood heeft opgewekt; Jezus, die om onze zonden is uitgeleverd en is 

opgewekt om ons te rechtvaardigen. 

De leeuw in onze natuur houdt niet op met brullen, dag en nacht: De verlossing is 

niet voor jou weggelegd. Wel voor ieder ander, maar niet voor jou. Jij bent te slecht. 

Jij bent verslaafd aan drugs, seks, drank en roken. Kortom, net als bij Abraham: 

menselijkerwijs onmogelijk, maar met een vast vertrouwen dat bij God zijn alle 

dingen mogelijk. 

Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus voor ons, goddeloze mensen, gestorven op 

de tijd die door God is vastgesteld, zo’n 2000 jaar geleden. 

Christus is voor ons gestorven, terwijl wij nu nog een zondig leven leidden. Zo laat 

God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt. Nu wij door zijn dood zijn 

gerechtvaardigd zullen we des te zekerder dankzij hem van de veroordeling worden 

gered. We stonden op voet van vijandschap met God, maar wij zijn weer met hem 

verzoend door de dood van zijn Zoon. Nu we eenmaal met hem verzoend zijn, zullen 

we des te zekerder gered worden door het léven van zijn Zoon. 

Nu wij door God gerechtvaardigd zijn om dit geloof, leven wij met hem in vrede 

dankzij onze Heer Jezus Christus. Dankzij hem staat de deur naar Gods genade voor 

ons open. Door die genade staan wij sterk, en wij beroemen ons erop dat God Zijn 

belofte in ons waarmaakt. 

Dat is wat Jezus bedoelde met: Jullie moeten veranderen en net zo worden als 

kinderen. 
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43. Groei naar volwassenheid 
 

Ik heb eerder uitgelegd wat de groei naar volwassenheid in Christus betekent. Laten 

we eens een voorbeeld nemen uit het leven tussen de perceptie van de ‘volwassene’ 

en die van het ‘kind’ in de mens bij het (voor)lezen van de verhalen uit een 

sprookjesboekje. 

 

De ‘volwassene’ gelooft daar niet in. Een wolf kan Roodkapje niet opeten en dat ze 

daarna verlost wordt door een jager, die de gemene wolf doodschiet. Ze komt 

vervolgens springlevend uit het kadaver en verenigt zich weer met haar ouders. Wat 

een onzin verhaal! 

 

Het ‘kind’ neemt die verhalen in zich op in zijn fantasie; het ‘gelooft’ daarin. Het staat 

niet zozeer stil bij het letterlijke ‘opeten’ van dat meisje en het fysieke ‘doodmaken’ 

van het dier, maar voelt de betekenis aan dat het beter is om bijv. je ouders te 

gehoorzamen of goed voor de mensen te zijn; kortom: het morele besef ontwikkelt 

zich daardoor. 

 

De algemene strekking van sprookjesboeken is dat het goede het kwade overwint. 

Het gaat daarin niet om het waarheidsgehalte van de gebeurtenissen in de 

verhaaltjes zelf dan wel om de levenslessen er uit te halen die daarin opgesloten 

zitten. 

Zo is het ook bij het lezen van alle wijsheidsliteratuur. Omdat wij in de westerse 

cultuur leven nemen we het lezen van de Bijbel als voorbeeld. Doordat velen dit 

Boekje als ‘volwassene’ lezen, of hebben gelezen, voeden zij hun kinderen 

logischerwijs ook niet op met die onzin verhalen waar je in de maatschappij geen lor 

aan hebt. Bovendien zijn velen zelf slachtoffer van de mis-interpretaties van het 

Woord door hun ouders en omgeving, waardoor zij zich daar en masse van hebben 

afgekeerd; zelfs van elke religie. 

Doordat het opvoedingsklimaat de laatste tijd daarmee dermate verslechterd is 

treden andere religies, met name de Islam, in de westerse landen op de 

voorgrond.  De Islam leidt opnieuw tot slavernij van Gods volk. 

Het is duidelijk dat de demiurg er alle belang bij heeft dat het christendom uit de 

wereld verdwijnt en die ontwikkeling is in de maatschappij duidelijk zichtbaar; kijk 

alleen maar hoe het er aan toe gaat en waar het naar toe gaat in de scholen! Over 

de Islam als godsdienst staat in de heilige Taal het volgende: 

“In de boeken van de wet staat dat Abraham twee zonen kreeg. De moeder van de 

eerste zoon was een slavin, Hagar. Haar zoon, Ismaël (islam), werd op de normale, 

menselijke manier geboren. De moeder van de andere zoon was een vrije vrouw, 

Sara. Haar zoon Isaak werd geboren omdat God het beloofd had. Dat verhaal over 

Hagar en Sara heeft een diepere betekenis. 

Dit is de diepere betekenis van de slavin Hagar: zij laat de oude manier zien waarop 

God met de mensen omging: ‘. . dat Ik u heden gebied de Here, uw God, lief te 

hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en 
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verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft; …het leven en de dood stel Ik u voor, 

de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht’. 

Daarbij hoort de berg Sinaï in Arabië, waar het volk van Israël de wet kreeg. Die wet 

beheerst jouw leven alsof je een slaaf bent, net zoals Hagar en haar kinderen, de 

moslims. 

 

Herken hier de slaafse onderdanigheid aan Allah en de ijver voor Hem om alle 

ongelovigen, w.o. christenen, uit te roeien zoals we zo verder zullen lezen. 

Daarbij hoort ook de stad Jeruzalem zoals die nu is: de stad van de wet en de 

tempel. Zij staan ‘op gelijke voet’ met de moslims die Jezus ook niet hebben 

(h)erkend. 

 

Nu de diepere betekenis van de vrije vrouw Sara: zij laat de nieuwe manier zien 

waarop God met de mensen omgaat. Daarbij hoort het nieuwe Jeruzalem, dat in de 

hemel is. In de heilige boeken staat daarover: «Jeruzalem, je was een stad zonder 

inwoners. Je leek op een vrouw zonder kinderen, een vrouw die niet zwanger kan 

worden. Maar wees blij! Juich van vreugde! Want je zult weer inwoners krijgen, 

Jeruzalem. Je zult meer inwoners hebben dan je ooit hebt gehad.» 

Wij horen bij dat hemelse Jeruzalem. En net als Sara zijn wij geen slaven. Wij zijn 

vrij! 

 

Net als bij Isaak zijn er mensen die jullie in moeilijkheden brengen. Isaak was 

geboren krachtens de belofte. Maar hij werd in moeilijkheden gebracht door Ismaël, 

de zoon van Hagar. En die was geboren krachtens de natuur, op de normale manier. 

Die vervolging heeft zich voortgezet tot heden toe! De heilige boeken zeggen 

daarover: «Jaag die slavin weg met haar zoon. Want haar zoon krijgt niets. De hele 

erfenis is voor de zoon van de vrije vrouw!» 

Vrienden, laten we goed onthouden dat wij geen slaven zijn. Wij zijn vrij! Christus 

heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat 

niemand je weer slaaf maken door uitspraken dat je bijv. een racist bent. 

Het juist onderscheiden tussen de dingen van de Geest en dat wat van mensen is 

bepaalt jouw groei naar volwassenheid in Christus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Een koninklijk priesterschap 



 
 

88 
 

 

Wanneer je de inhoud van dit boekje begrepen hebt en goed in je hebt opgenomen, 

dan weet je dat ook jij uitgekozen bent en tot het volk van God behoort. Ieder, die 

tot deze natie behoort, is in zijn leven koning-priester en oefent dit ‘ambt’ in zijn 

dagelijkse leven zo goed mogelijk uit. 

 

‘Wat houdt dit ambt van koning-priesterschap nu concreet in?’ zal je je natuurlijk 

afvragen. 

 

Laten we beginnen met een voorbeeld uit de bloeiperiode van het volk Israël ten 

tijde van Koning David en Samuël, de profeet. De Koning besliste over het volk, maar 

hij werd daarin bijgestaan door de profeet. Die combinatie leidde tot de grootste 

bloeiperiode die Israël ooit heeft gekend. 

Nu is het jouw beurt om te regeren over jouw land, jouw lichaam.  

Jouw Inzicht, jouw Weten is koning. De taak van de priester is offeren. De heilige 

Geest leidt jou naar het altaar dat opgesteld staat in jouw lichaam, dat in de heilige 

Taal een tempel of een gebedshuis genoemd wordt. Daar wordt door jou het 

dagelijks offer gebracht: 

“Doe geen slechte dingen meer. Lieg niet langer, wees niet schijnheilig of jaloers, en 

roddel niet. Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord. 

Pasgeboren baby’s verlangen naar melk. Net zo moet je ernaar verlangen om de 

woorden van God te horen. Dan kan jouw geloof groeien, en dan word je gered. 

Want als je Gods woorden hoort, dan weet je hoe goed de Heer is. 

 

God zegt in de heilige boeken: «Ik heb op de berg Sion de eerste steen gelegd voor 

mijn tempel. De steen die ik gekozen heb, is kostbaar en sterk. Je kunt er veilig op 

bouwen.» De Olijfberg bij het aardse Jeruzalem is de tegenhanger van de berg Sion 

bij het hemelse Jeruzalem in Gods nieuwe wereld. 

Jezus Christus is de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Hij is de levende steen. 

Want God heeft hem weer levend gemaakt, nadat de mensen hem gedood hadden. 

Jullie zijn in hem gaan geloven, en daardoor zijn jullie nu ook levende stenen.  

Met levende stenen word jij als de ‘nieuwe mens’ bedoeld. 

 

Laat je zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel; 

een geestelijk huis, dat niet met handen gemaakt is. 

Jullie brengen offers aan God als heilige priesters. Jullie offer is het dienen van God 

door goed te leven. Want dankzij Jezus Christus doen jullie wat God wil. Voor jullie is 

Jezus Christus de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Want jullie geloven in 

hem. 

Maar voor ongelovigen is hij een rotsblok waaraan zij zich stoten, een steen 

waarover ze struikelen. Ongelovigen lijken op bouwers die de belangrijkste steen van 

een gebouw afkeuren en weggooien. Dat hebben zij met Jezus gedaan. Zij struikelen 

omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Dat heeft God zo bepaald. 



 
 

89 
 

Jij bent door God uitgekozen, en jij hoort bij hem. Nu zijn wij een heilig volk, een 

volk van priesters. God heeft ons uit de duisternis geroepen om te leven in zijn 

schitterende licht. Nu kunnen wij iedereen vertellen over de grote wonderen van 

God. Ooit waren wij niet eens een volk. Nu zijn wij het volk van God. Ooit was er 

niemand die voor ons zorgde. Nu zorgt God voor ons”. 

Het ambt van koning-priesterschap in ons dagelijks leven maakt dat wij tot 

vreemdelingen worden in onze naaste omgeving en in de maatschappij. 

 

“Vrienden, jullie zijn vreemdelingen geworden in de steden waar jullie wonen. Jullie 

wonen tussen de ongelovigen. Toch vraag ik jullie dringend om niet te leven zoals 

zij. Dat brengt jullie nieuwe, christelijke leven namelijk in gevaar. 

Leid te midden van de ongelovigen een goed leven; laat hen zien dat jullie je goed 

gedragen vanuit een gezonde levensvisie, zodat zij niet langer slecht over jullie 

spreken. Misschien veranderen ze daardoor zelfs hun eigen leven. Leef als vrije 

mensen, en verschuil je niet achter je vrijheid om je te misdragen, maar handel als 

dienaren van God”. 

 

Dat houdt concreet het ambt in van koning-priesterschap waartoe jij uitgekozen 

bent. 
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45. Grote vraagtekens 
 

Velen blijven innerlijk worstelen met het godsbeeld van de god van de Bijbel. Een 

beeld dat hen van jongs af aan door hun ouders is opgelegd. En die hebben het weer 

van hun ouders overgenomen, en dat vele generaties lang. 

Wij zijn echter in een interessante periode binnen gekomen waarin steeds meer 

mensen ontwaken en meer dan ooit bewust op zoek zijn naar eerlijke antwoorden op 

filosofische vragen. 

 

Astrologisch gezien verlaten wij de ‘winterperiode’ van het Vissentijdperk en glijden 

de ‘lentezon’ van de Waterman binnen. Alle menselijke bouwwerken en systemen, 

die gedurende de vorstperiode als sneeuwpoppen zijn opgebouwd smelten weg 

naarmate de warmte van de lentezon voelbaar wordt. Een andere wereld van bloei, 

een opleving van de natuur ontvouwt zich voor onze ogen. 

Niet alleen alle menselijke systemen, veelal gebouwd op fundamenten van hebzucht 

– zoals bijv. het onrechtvaardige Bankensysteem – maar ook de 

levensbeschouwingen vragen om een herwaardering van mens en maatschappij.  

 

Over dit laatste gaat de inhoud van dit boekje. 

Vele christenen zijn gedurende de symbolische winterperiode van het vorige tijdperk 

generaties lang misleid geweest. De arrogantie van Jahweh, dat hij de enige, ware 

god is, is de directe oorzaak van alle verwarring onder vele gelovigen geweest. 

Laten we enkele karakteristieken van deze god eens op een rijtje zetten. 

Jahweh is een god, die voortdurend juist diegenen op de proef stelt die in hem 

geloven. Wat een wantrouwen spreekt hier uit, dat hij goed oplet of je hem wel 

genoeg vreest en liefhebt. Een slaafse liefdesrelatie waarin eerder sprake is van ‘Mij 

dienen’ dan van ‘Mij liefhebben’. 

Hij is een god die allerlei offers van ons verlangt om ons met hem te verzoenen, 

zodat hij ons het idee geeft dat we in zijn ogen niet genoeg waard zijn; dat we elke 

keer opnieuw zijn gunst moeten verdienen. 

Wij zijn immers naar zijn beeld en gelijkenis geschapen? Dan zegt het meer over 

hèm dan over zijn maaksel, de mens. 

Jahweh is een god, die Abraham vraagt om zijn geliefde en enige zoon Isaak te 

offeren; de zoon, die Jahweh zelf aan Abraham geschonken had! Wat voor een god 

is dat, om Abrahams trouw zo op de proef te stellen teneinde uit te testen of god wel 

gehoorzaamd wordt. 

Hoewel Jahweh zich onderscheidt van andere ‘heidense’ goden, dat hij mensenoffers 

een gruwel vindt, eist hij tegelijkertijd “Jullie beste koren en jullie beste druiven zijn 

voor mij. Ook je oudste zoon is voor mij. En ook het eerste kalf, lammetje of geitje 

dat geboren wordt, is voor mij. Het jonge dier mag zeven dagen bij zijn moeder 

blijven. Daarna moet je het aan mij geven”. Over het brengen van mensenoffers 

later meer.  

Met God valt prima te onderhandelen als we kijken naar de geboorte van o.a. Simson 

en Samuël. Hun moeder maakt hij eerst onvruchtbaar zodat ze in hun grote nood om 
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een kind de belofte aan hem doen: als u mij een zoon geeft dan draag ik het aan u 

op.  

Hij toont zich een machtige en sterke god voor zijn volk, de Israëlieten, door het hart 

van de farao te verharden zodat hij de achtervolgende Egyptenaren in de zee kan 

laten verdrinken. 

Zo zegt hij volgens de Schrift tegen de farao: ‘Ik heb u alleen maar aangesteld om u 

mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben”.  

 

Kortom: Jahweh is een god voor wie wij terecht vooral bang voor moeten zijn als wij 

zijn geboden niet naleven, anders zal hij ons met de bliksem treffen. Hij vernietigt 

wat hij geschapen heeft als hij spijt heeft; hij straft met wraakzucht, jaloezie en 

vuur; die meevecht in plaats van op z’n minst boven de partijen te staan.  

Heel spijtig dat velen, die religieus zijn opgevoed, hun geloof op latere leeftijd 

vaarwel hebben gezegd omdat zij deze karakteristieken niet kunnen rijmen met hun 

rechtvaardigheidsgevoel. Zo’n god kan ook niet de enige ware god zijn; hoogstens 

een product van afscheiding, van isolement, van eigenzinnigheid en arrogantie. 

Deze god is er voor verantwoordelijk dat de mens in onwetendheid verkeert en blijft. 
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46. De ontmaskering 
 

Nu jij door het Woord tot Inzicht bent gekomen leef ook als kinderen van dat licht. 

Want alleen in dat licht kunnen goedheid, eerlijkheid en trouw groeien. Probeer dus 

steeds te bedenken wat de Heer van jou vraagt. 

Het gedrag van slechte mensen leidt tot niets. Wat zij in het geheim allemaal doen, 

is te erg voor woorden. Doe er niet aan mee, maar zeg er juist iets van. Ontmasker 

die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.  

Zoals ik reeds eerder vermeldde was het in de oudheid binnen bepaalde culturen de 

norm om bloedoffers te brengen. Door de spirituele evolutie van de mens is de 

meerderheid van dit gebruik afgestapt. Echter niet iedereen wilde deze rituelen en 

offers verlaten, zeker niet diegenen die dachten dat hun wereldse macht hiervan 

afhing. Diezelfde priesters van toen regeren nu, met dezelfde rituelen. 

Met behulp van hun handlangers op aarde beschikken Archonten over het 

staatsapparaat en daarmee beschikken ze ook over een groot aantal levens. Zo ook 

de levens van jonge kinderen binnen de jeugdzorg. Uit huis geplaatste kinderen, 

weeskinderen uit oorlogsgebieden etc. worden ontvoerd en zijn veelvuldig slachtoffer 

van satanische misbruikpraktijken en bloedoffers. 

Kindermoord is moreel geen probleem voor deze “mensen”.  

Kinderen zijn onschuldig en daarmee energetisch aantrekkelijker voor offers dan 

volwassenen; hun lichaam is doorgaans verschoond van vervuiling zoals nicotine, en 

andere niet wenselijke stoffen voor de consument; zelfs kannibalisme van kinderen is 

een praktijk die onder de leden van de Elite beoefend wordt. Samaël eist gave 

lichamen zonder gebreken. 

Zoals je weet gaat het bij ritueel misbruik om het opwekken van negatieve energieën 

van pijn, angst en allerlei andere vormen van intens leed waar Archonten zich mee 

voeden. 

Duizenden kinderen worden jaarlijks opgepikt van de straat of uit het jeugdzorg 

systeem ontvoerd voor plaatsing binnen satanische kringen om misbruikt te worden. 

We kennen vast nog wel de vele zaken betreffende seksueel kindermisbruik binnen 

de Rooms katholieke kerk. 

Dit is omdat de Rooms katholieke kerk onderdeel is van de satanisten, de leden van 

de Elite. Er is niets christelijks aan de Rooms katholieke kerk.  

 

In elk land waar de satanisten heersen bestaat een actieve kindermisbruik 

subcultuur. In de VS, dat een concentratie is voor satanisten, worden de 

kindermisbruik projecten vaak georganiseerd binnen geheime projecten van 

inlichtingendiensten.  

Criminele (vaak pedofiele) ouders worden door de inlichtingendiensten gechanteerd 

en bedreigd om hun kinderen af te staan aan de staat. 

 

Het MONARCH project begon begin jaren 60 en komt voort uit het bekende mind 

control programma van de CIA genaamd MK ULTRA. Het project vindt zijn 

wetenschappelijke basis in het mind control onderzoek van de SS in de jaren 40 van 
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de vorige eeuw. MONARCH is het programmeren van een kind door het toevoegen 

van traumatische ervaringen door mishandeling, zowel geestelijk als lichamelijk. 

Deze geprogrammeerde kinderen worden door de satanisch gecontroleerde 

inlichtingendiensten gedistribueerd onder hooggeplaatste leden van de Elite. 

Hooggeplaatste politici en andere bekenden maken zich vervolgens schuldig aan het 

seksueel misbruiken van de gekidnapte kinderen. 

 

Het licht van Christus maakt zichtbaar wat goed is en wat slecht is. Alleen als dat 

licht in je schijnt, kun je goed leven. Alle duistere praktijken worden door het licht 

ontmaskerd en in openbaarheid gebracht. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. 

Jezus zei: “Alles wat ik jullie vertel, is nu nog geheim. Ik vertel het alleen aan jullie. 

Maar jullie moeten ervoor zorgen dat het overal bekend wordt. En dat iedereen het 

hoort”. 

 

Zoals bij velen reeds bekend is wordt alle berichtgeving gemanipuleerd doorgegeven 

– de media is namelijk een machtig instrument dat geheel in handen is van de Elite – 

waardoor alle duistere praktijken (doofpot-affaires) door de massa wordt genegeerd 

en ontkend en afgedaan als zijnde ‘complottheorieën.’ 

Het fundament van de Elite rust immers op de onwetendheid van het volk. Dat 

betekent dat de satanisten, die zoals eerder gezegd, zich op de hogere treden van de 

maatschappelijke ladder bevinden, vrijwel ongehinderd door kunnen gaan met het 

gewelddadig beroven van het recht van leven van weerloze personen zolang de 

mensen maar ‘slapen’. Vandaar de roep die steeds luider klinkt: Word wakker! 

Ik geef niet alleen aan jou, maar aan ieder mens die ik maar bereiken kan, de 

waarschuwing door zoals ook in de heilige Taal geschreven staat: Beseffen jullie dan 

niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend 

wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. 

Wanneer je luistert naar je slechte verlangens, dan ben je een vriend van deze 

wereld geworden. En dat maakt jou tot een vijand van God! 

Maak jezelf daarom niet belangrijk en populair. Want pas op; je begeeft je in de 

gevarenzone zoals zoveel kind sterren op TV -al dan niet bewust- hun ziel verkocht 

hebben aan de satan in ruil voor geld en beroemdheid. 

God is goed voor mensen die hem trouw zijn. Daarom staat er ook in de heilige 

boeken: «God straft mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Maar hij is 

goed voor mensen die zichzelf onbelangrijk vinden.» 

Wees dus gehoorzaam aan God. Blijf dicht bij God. Dan zal God dicht bij jullie blijven. 

En verzet je tegen de duivel. Dan zal de duivel jullie met rust laten. 
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49. Schematische voorstelling van de ontwikkeling van mens tot Mens 

 
 

 
 
 
 
Schepping van de mens door Samaël. Deze ontwikkeling, van kruipend over de grond 

zoals de dieren tot rechtop staand wezen, heeft misschien wel vele miljoenen jaren 

in beslag genomen tot het stadium bereikt was met het predicaat: zeer goed.  

 

Het vlak is donker gekleurd omdat hij qua bewustzijn en aard dezelfde 

eigenschappen bezit als zijn schepper. 

 

“God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Ze 

zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het 

vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde.’ Toen maakte God de mensen. Hij 

maakte ze zo dat ze op hem leken.”  

De god die deze woorden sprak tegen zijn archonten is Samaël. 

 

 

 

 



 
 

95 
 

 

 

 

Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ 

Na de inblazing van de goddelijke Geest werd de mens een ‘eeuwigheidswezen’. Hij 

werd vele honderden jaren oud. 

“Toen Metuselach 187 jaar oud was kreeg hij Lamech. Daarna leefde hij nog 782 jaar 

en kreeg hij nog meer kinderen. In totaal leefde hij 969 jaar. Toen stierf hij.” 

Zodra Samaël wist dat de Geest in de mens was gekomen was hij buiten zinnen van 

woede en vervloekte hij zijn schepping.  

“Je zult hard moeten werken voor je eten, je leven lang. Daarna keer je terug naar 

de aarde waarvan je gemaakt bent en waaruit je bent genomen. Je was aarde en je 

zult weer aarde worden want stof ben je, tot stof keer je terug.’ 

Voor die tijd leefde de mens nog geheel in het geestelijke bewustzijn. Hij beleefde de 

aarde in een soort trance toestand; een waar paradijs op aarde. Intuïtief weet hij van 

Samaël en zijn kracht. 

Maar sindsdien niet meer . . . . 
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Want “Nu gingen hun beiden de ogen open en zij ontdekten dat ze naakt waren. 

Daarom hechtten ze vijgenbladeren aaneen en maakten daar lendenschorten van”. 

Daarna sprak Adam, toen hij 700 jaar oud was, deze woorden tot zijn zoon Seth:  

 “De heerlijkheid die in ons hart was, verliet ons, mij en je moeder Eva, en ook de 

eeuwige Waarheid, die in ons geademd had, verliet ons. 

Van die tijd af leerden we over dode dingen, zoals de menselijke. Toen leerden we 

ook de god kennen die ons geschapen heeft.   

Wij wisten van zijn krachten. We dienden hem in vrees en slavernij.  En na dit alles 

werden we in onze harten verduisterd. Ik sliep in het denken van mijn hart. 

 

De kracht van onze eeuwige kennis werd in ons vernietigd en zwakte achtervolgde 

ons. Daarom werden de dagen van ons leven gekort.   

Ik wist dat ik onder het regime van de dood gekomen was . . . .” 

 

De eeuwen daarna ging de mens steeds meer naar de stof neigen. Het innerlijk 

weten wordt geleidelijk aan versluierd. Daar kwamen uiterlijke wetten van offerandes 

van mensen en dieren – denk aan de Wetten van Mozes - voor in de plaats. En zo 

laat Samaël de mens steeds dieper in de stof afdalen en het geestelijke bewustzijn 

verdwijnt achter de dichtschuivende gordijnen van materie. De mens raakt letterlijk 

‘van God los’. 
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Daarom moest Christus als mens op aarde incarneren omdat de mens zich met het 

stoffelijke deel van zijn bewustzijn zo diep in de materie ingegraven heeft dat hij 

geen weet meer heeft van zijn geestelijke bewustzijn. 

 

Het Aquarius tijdperk is een tijd waarin er een grote transformatie plaatsvindt:  

de ontbinding van overgeleverde normen en waarden, ontbinding van hiërarchische 
en autoritaire structuren, de bewustwording van niet-zichtbare spirituele realiteiten 
en de ontmaskering van schijnwaarheden kenmerken deze nieuwe impulsen. 
Zelfs alle religies worden aan een grondige herwaardering onderworpen. 
 
Wie voor deze impulsen ontvankelijk is ondervindt lijfelijk dat hij in een tijd van 
geestelijke omwenteling leeft. 
De ‘groei in Christus’ vindt plaats naarmate je jouw ego(istische) leven offert; Hij 

moet groter worden en ik kleiner. Jezus moet steeds belangrijker worden. En ik moet 

juist minder belangrijk worden. 

“De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle 

waarheid. Hij zal jullie helpen om de waarheid helemaal te begrijpen. Hij zal niet 

namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij van mij hoort. Hij zal jullie 

vertellen wat er zal gebeuren aan het einde van de tijd”. 

 

 
 

http://www.levensreis.nl/index.php/de-bewuste-mens/
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48. De graankorrel 
 
Afbeelding 3 geeft de schematische voorstelling weer van de nog slapende niet-

bewuste mens, plichtgetrouw levend zoals de meeste mensen in zijn omgeving. 

Hij heeft zo zijn eigen idee over allerlei vraagstukken waar mens en maatschappij 

zich mee bezig houden. Gewoon, een goede burger waar nauwelijks iets op aan te 

merken valt.  

Maar jij die deze woorden leest, jij bent niet tevreden met het gezapige leven dat je 

leidt of korte tijd geleden nog hebt geleid. Jij voelt een onbestemde ongerustheid 

van binnen dat met tussenpozen regelmatig aan jou appelleert.  

Jezus vergelijkt de geschetste onbewuste mens met een graankorrel dat op zichzelf 

staat, die blijft gewoon dezelfde korrel. Zo’n graankorrel staat voor de gewone, 

onveranderde mens. 

Maar het is niet de bedoeling van de mens om onveranderd te blijven. Hij zal op 

zeker moment, vroeg of laat, toch wakker (geschud) moeten worden zodat hij zijn 

ware staat, zijn goddelijkheid, gaat beseffen. Dat is zijn eindbestemming: de hoge 

staat boven de matrix, bij Jezus in het Koninkrijk van God! 

“Jezus zei: ‘Het moment is gekomen dat de Mensenzoon zijn plaats in de hemel 

naast God zal krijgen. Luister heel goed naar mijn woorden: Een graankorrel die in 

de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets; hij 

blijft één graankorrel”. Dat heb ik gevisualiseerd in afbeelding 3: de mens voor de 

zoveelste keer in de matrix geworpen, net zo lang totdat hij tot bewust-zijn komt. 

“Maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht”. 

“Bedenk daarom: Als je je leven het allerbelangrijkste vindt, dan zal je het voor altijd 

verliezen.” Met ‘je leven’ bedoelt Jezus hier: je zelfzuchtige, zondige leven. 

“maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven; als je 

bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan zal je het eeuwige leven krijgen”. 

In afbeelding 4 heb ik het ‘afstervingsproces’ van je oude mens weergegeven om de 

groei van je nieuwe mens, Christus, ruimte te geven. 

“Als je mij wilt dienen, volg Mij dan. Mijn dienaren zullen zijn waar Ik ben. Als je Mij 

dient, zal je eer krijgen van de Vader. Ik moet nu bijna sterven, Ik ben bang. Zal Ik 

bidden: Vader, red Mij van de dood? Nee, want ik ben juist op aarde gekomen om te 

sterven. Daarom bid ik: Vader, laat aan iedereen uw grote macht zien.” 

Ook wij kunnen in een situatie van het dagelijkse leven terecht komen om bang, 

bezorgd of verdrietig van te worden; dat je bijv. er niet voor uit durft te komen dat 

je je leven aan Jezus hebt gegeven tegenover je vrienden, je familie enz. 

Wat moet ik dan zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar hiervoor 

ben ik juist in deze situatie gekomen! 

‘Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Dan zal je merken dat de angst, 

http://www.levensreis.nl/index.php/slapende-mens/
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ingegeven door de archonten om jouw angst-energieën uit je te zuigen, onterecht en 

onnodig was geweest. De mensen om jou heen begrijpen jou niet altijd, net zoals 

het bij Jezus het geval was. 

 

“Toen klonk er een stem uit de hemel, die zei: ‘Ik heb mijn macht laten zien, en ik 

zal het opnieuw doen.’ De mensen die erbij stonden, hoorden het. Sommigen 

dachten dat ze het geluid van de donder hoorden. Anderen dachten dat er een engel 

tegen Jezus sprak. 

Maar Jezus zei: ‘Die stem sprak niet tegen mij, maar tegen jullie!” Hij heeft het tegen 

jou! 

“Nu is het beslissende moment voor de wereld gekomen! Satan zal uit de hemel 

gegooid worden. En ik zal een hoge plaats krijgen boven de aarde. Dan zal ik alle 

mensen die bij mij horen, naar mij toe halen.’ Met die hoge plaats bedoelde Jezus 

niet alleen de hemel, maar ook zijn plaats aan het kruis. Want hij zou aan het kruis 

sterven”. Jouw plaats aan het kruis is het afstervingsproces zoals ik in afb.4 besprak. 

Wanneer ook jij op deze manier de archonten bij jou wegjaagt door geen angsten te 

produceren, dan is ook voor jouw wereld het beslissende moment aangebroken dat 

de duivel uit de hemel gegooid gaat worden. 

Dan zal ook jij naar die hoge plaats gehaald worden waar Hij is: boven de matrix in 

het Koninkrijk van God.  
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49. De eindbestemming van de mens 
 
De inhoud van dit boekje wil voor de pelgrim een reisgids zijn om de 
eindbestemming van zijn levensreis te bereiken: de verlossing van zijn ziel. 
 
“Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt 
afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden 
gemaakte woning in de hemel. 
Dat is een hemels lichaam, dat eeuwig en onsterfelijk is. 
Zolang ik mijn aardse lichaam heb, gaat het lijden door. Daarom verlang ik naar mijn 
hemelse lichaam. En ik hoop dat ik dat krijg zonder dat ik hoef te sterven. 
Maar ook als ik sterf, zal God mij niet in de dood achterlaten. Dat weet ik zeker. 
 
Zolang wij ons aardse lichaam hebben, hebben we het zwaar. We willen niet sterven, 
maar juist blijven leven tot het moment dat we het hemelse leven krijgen. Dan wordt 
ons sterfelijke leven deel van het eeuwige leven. God heeft ons juist klaargemaakt 
voor dat moment. 
En als bewijs daarvan heeft hij ons nu al de heilige Geest gegeven als onderpand. 
 
Bij ons leven op aarde gaat het om geloof. We leven in vertrouwen op God; wat 
komen gaat is nog niet zichtbaar.  
Zo zal het ook zijn als we opstaan uit de dood. Nu hebben we een lichaam dat 
sterfelijk en zwak is, en weinig voorstelt. Dat is het lichaam dat sterft. Maar als we 
opstaan uit de dood, zullen we een ander lichaam hebben, een lichaam dat 
onsterfelijk, krachtig en schitterend is. 
Ons aardse lichaam sterft. Maar we zullen met een nieuw lichaam opstaan uit de 
dood. Dat lichaam is een hemels lichaam. 
 
De eerste mens, Adam, is uit de aarde, aards. Na Adam kwam er een nieuwe mens: 
Jezus Christus. Eerst is er dus het aardse leven, en daarna komt het hemelse leven. 
Wij zijn nu nog zoals die eerste mens. Net als Adam hebben ook wij een aards 
lichaam. Maar straks zullen we net zo zijn als de nieuwe mens, Jezus Christus. Dan 
zullen we een hemels lichaam hebben, net als hij. 
Vrienden, ik bedoel dit: Ons aardse lichaam is zwak en sterfelijk. Daarmee kunnen 
we niet in Gods nieuwe wereld leven. Maar luister, ik zal jullie vertellen wat Gods 
plan met ons is. Alle christenen zullen een nieuw lichaam krijgen. Dat zal gebeuren 
als Jezus Christus terugkomt. Als het geluid van de hemelse trompet klinkt, worden 
we allemaal in één tel veranderd. De gestorven christenen staan dan op uit de dood 
met een nieuw lichaam, een onsterfelijk lichaam. En ook wij, de levende christenen, 
krijgen dan een onsterfelijk lichaam. 
 
Beste vrienden, houd vast aan het geloof dat de doden zullen opstaan. Blijf 
vertrouwen op de macht van God. 
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Begrippenlijst 

Archont (blz. 5) 

Avatar (blz. 15) 

Channeling (blz. 66) 

Dood (blz. 47) 

Geestvonk (blz. 8) 

God (blz. 6) 

Hoofdarchont (blz. 6) 

Illuminati (blz. 12) 

Jezuïeten (blz. 13) 

Karma (blz. 28) 

Karmisch rad van geboorte en dood (blz. 32) 

Koninkrijk (blz. 21) 

Lijden (blz. 41) 

Matrix (blz. 8) 

Nieuwe mens (blz. 47) 

Oude mens (blz. 57) 

Pleroma  (blz. 8) 

Samaël (blz. 6) 

Samsara (blz. 22) 

Slechte verlangens  (blz. 16) 

Sterven (blz. 47) 

Waan (blz. 3 en 21) 

Waarheid (blz. 3 en 21) 

Wereld  (blz. 22) 

de Wet (blz. 77) 

Wil van God (blz. 41) 

Zonde (blz. 39) 

Opvatting van Plato (blz. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.levensreis.nl/index.php/b-archont/
http://www.levensreis.nl/index.php/avatar/
http://www.levensreis.nl/index.php/1345-2/
http://www.levensreis.nl/index.php/dood/
http://www.levensreis.nl/index.php/geestvonk/
http://www.levensreis.nl/index.php/god/
http://www.levensreis.nl/index.php/illuminatie/
http://www.levensreis.nl/index.php/jezuieten/
http://www.levensreis.nl/index.php/wet-van-karma/
http://www.levensreis.nl/index.php/karmisch-rad-van-geboorte-en-dood/
http://www.levensreis.nl/index.php/koninkrijk/
http://www.levensreis.nl/index.php/lijden/
http://www.levensreis.nl/index.php/matrix/
http://www.levensreis.nl/index.php/nieuwe-mens/
http://www.levensreis.nl/index.php/oude-mens/
http://www.levensreis.nl/index.php/pleroma/
http://www.levensreis.nl/index.php/samael/
http://www.levensreis.nl/index.php/samsara/
http://www.levensreis.nl/index.php/slechte-verlangens/
http://www.levensreis.nl/index.php/sterven/
http://www.levensreis.nl/index.php/waan/
http://www.levensreis.nl/index.php/waarheid-2/
http://www.levensreis.nl/index.php/de-wereld/
http://www.levensreis.nl/index.php/de-wet/
http://www.levensreis.nl/index.php/wil-van-god/
http://www.levensreis.nl/index.php/zonde/
http://www.levensreis.nl/index.php/b-opvatting-van-plato/
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Geraadpleegde boekenlijst en aanbevolen links  

De Bijbel 

De Nag Hammadi Geschriften door Slavenburg/Glaudemans 

Het evangelie van Boeddha 

Ashtavakra Samhitta  

Mind Control door Quasimodo 

 

Het plaatsen van onderstaande links betekent niet dat ik geheel achter de inhoud 

ervan sta. Vanzelfsprekend is hierbij jouw eigen onderscheidingsvermogen leidend.  

 

Uit het Duits vertaalde media-artikelen: https://ejbron.wordpress.com/  

Alternatief nieuws:  http://xandernieuws.punt.nl/?home=1 

Maatschappij kritisch:  http://adbroere.nl/ad-broere          

Blijvend relevante artikelen: http://www.vrijewereld.org/  

En :  http://www.pentahof.nl/  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ejbron.wordpress.com/
http://xandernieuws.punt.nl/?home=1
http://adbroere.nl/ad-broere
http://www.vrijewereld.org/
http://www.pentahof.nl/
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