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1. Het onderzoek
In de late zeventiende eeuw was Isaac Newton aan het overpeinzen over de
hemelse mechanica. Wat was de relatie die de hemelse lichamen leidden als
die door de hemel zweven? Zou daar een simpele universele wet zijn die deze
relaties verklaart, of was het een complex, mysterieus systeem buiten het
gebied van ons begrip? Wat was de oorzaak van deze zoektocht in het hart
van Newton? Was hij werkelijk getroffen door een appel wat voor hem de
reden was om de effecten van het zwaartegewicht te overdenken? Een
recente ontdenking die gevonden werd in de Londense archieven van het
koninklijke genoodschap toonde het antwoord in een manuscript die de
biografie van de heer Isaac Newton’s leven zou worden.
Na het diner, het was warm weer, gingen we door de tuin en dronken
thee, onder de schaduw van enkele appelbomen. ... vertelde hij aan mij,
dat hij nu in dezelfde situatie was als eertijds toen de bewustheid van
zwaartekracht in zijn gedachten opkwam. Het was veroorzaakt door de
val van een appel, als hij daar zat in de beschouwelijke stemming.
Waarom zou die appel altijd naar beneden vallen loodrecht naar de
grond, dacht hij bij zichzelf ...
1

Dit voorval met de gevallen appel zette een serie van gebeurtenissen in
beweging, dat leidde tot het opstellen van Principia waarin Newton de
1
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fundamenten van de klassieke mechanica uiteenzet en de drie universele
wetten van beweging. Deze wetten beschrijven de relatie tussen ieder object,
de krachten die daarop werken en de daaruit resulterende beweging.
Newton gebruikte het Latijnse woord ‘gravitas’ (wat ‘gewicht’ betekent – in
het Engels werd dat ‘gravity’) voor het effect dat bekend zou worden als
zwaartekracht en wat de universele wetten van aantrekkingskracht
beschrijven. 2
Newton’s Principia zou de wetenschappelijke inzichten domineren van het
fysieke universum voor de daarop volgende 300 jaar. Hij was in staat om deze
principes te gebruiken om de baan te bepalen van kometen, de beweging van
getijden en de vervroeging van de dag- en nachtevening te verklaren, wat
weer de laatste overblijfselen van de gedachten dat de aarde het centrum
van het zonnestelsel was, wegnamen. 3 De studie van de relatie tussen fysieke
hemelse objecten definiёerde ons inzicht van het universum en vergrootte de
menselijke capaciteit om te werken binnen deze inzichten. Het maakte het
mogelijk de krachten van onze wereld aan te wenden volgens de wetten van
de zwaartekracht.
Newton’s onderzoek met betrekking tot de hemelse lichamen was
veroorzaakt door een voorval van aardse voorwerpen. Door de observatie
van een appel die van de boom valt riep de vraag op wat de relatie is tussen
de appel en de aarde en wat hun samen bracht.
Staand op de grens van de 21e eeuw wordt mijn geest geleid naar een nieuw
vraagstuk en dat is de relatie tussen geestelijke lichamen. Indien een correct
begrip van de relatie van fysieke lichamen tot een dergelijke bijzondere
vooruitgang in de wetenschappelijke inspanning zou voortbrengen, wat zou
dan de impact zijn van een correct begrip van de relatie tussen hemelse en
aardse geestelijke lichamen? Bij aardse geestelijke lichamen verwijs ik naar
de relaties tussen de geest van mannen, vrouwen en kinderen, de relatie
tussen mensen en het hemelse rijk en zelfs relaties tussen hemelse wezens.
Wij mogen hier vermelden dat Newton’s inspanningen waren ingegeven
binnen het aardse, maar het antwoord vond in de hemelse sfeer.
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Laten we beginnen met ons onderzoek naar de universele wet dat de
geestelijke lichamen regeert.
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2. De gevallen appel
Toen ik voor een Christelijke organisatie werkte, was ik in de positie om het
effect van sexueel misbruik te ervaren. Bij het waarnemen van enkele van de
trauma’s waardoor deze personen heen moesten, was een deel van de
groeiende gewaarwording hoeveel pijn er bestond in de gemeenschap. Ik
begon in de momenten dat ik alleen was me af te vragen hoe het mogelijk is
dat een christen zulk een gigantische afbreuk aan vertrouwen moet
meemaken, zoals enkelen van deze slachtoffers die misbruikt waren door
gerespecteerde leiders in de kerk. Dit was een gedachte die ik in mijn hart
meedroeg. Hoe kan iemand die gelooft in Christus en gewaardeerd wordt als
leider toestaan dat dergelijke dingen gebeuren, dit waren geen
uitzonderingen maar dit gebeurde met een ziekmakende regelmaat? Er was
nog meer dat ik moest waarnemen.

Ik was ten einde raad in het gesprek aan de telefoon. Ik wist dat ik moest
gaan en assisteren. Twee leden van de Christelijke gemeenschap waarvoor ik
werkte waren in een verhit debat. Toen ik aankwam kon ik de commotie
horen en ik bad voor wijsheid en genade. Angst was te lezen in de ogen van
de kinderen als de ouders hun verbittering uitstorten over elkaar. Tijdens de
7

kerkdiensten was er geen enkele aanwijzing dat er een dergelijk conflict
speelde. De situatie die avond pruttelde nog door, maar er begon iets diep in
mezelf te ontbranden.
Ik haalde de statistiek erbij die ik eerder tijdens mijn studie had bestudeerd
betreffende echtscheiding en sexueel misbruik. Deze statistieken hadden nu
verscheidene gezichten en namen. De ernst van de situatie werd nu
onderstreept door de wreede feiten. Dat was het moment waarop ik me
herrinnerde dat de appel viel in mijn gedachten met de gedachte:
Iets ontbreekt hier. We hebben geen antwoorden, dacht ik. Een geïsoleerde
voorval hier en daar kon ik me voorstellen, maar niet de getallen die voor mij
lagen: Eén op de tien kinderen is op dit moment het slachtoffer van sexueel
misbruikt. 4 In de organisatie waarvoor ik nu werkte was de echtscheidings
percentage zelfs 28% en huwlijkse conflicten was in bepaalde regio’s maar
liefst 58%. 5
Heel eenvoudig gezegt kon ik de cijfers niet ignoreren. Ik moest een zinvol
antwoord vinden betreffende deze afbraak van het gezin en de relaties in
onze gemeenschap. Deze zaak was des te meer verbijsterend omdat de
meeste mensen aan hun gezin een hoge waarde hechten, zowel in de wereld
als ook in de kerk. Bedenken we de volgende uitspraken zoals:
Familie is het belangrijkste in de wereld. – Prinses Diana
De kracht van een natie komt voort uit de integriteit van het
huisgezin. – Confucius
The gelukkigste momenten in mijn leven waren de schaarse
momenten die ik thuis doorbracht in de boezem van mijn gezin.
– Thomas Jefferson
Koester je menselijke contacten; je betrekkingen met je vrienden
en familie. – Barbara Bush
Dergelijke sentimenten hoorde ik regelmatig, desondanks is er zoveel twist,
zijn er conflicten en misbruik binnen de families en gemeenschappen, wat de
vraag oproept: Wat zijn de kern principes die sterke en gezonde relaties
kweken? Is er een universele wet betreffende de overwegingen van het hart
4
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bij een juist begrip en uitvoering onze relaties zou harmoniseren en
onenigheid en misbruik zal verminderen?
Netzo als Newton waren mijn gedachten getrokken naar de relaties van
hemelse lichamen op zoek naar een blauwdruk of patroon die de vragen
zouden beantwoorden in mijn hoofd. Mijn onderzoek bracht me verder dan
dat ik vooraf me kon voorstellen, vandaar de titel van dit boekje: Het
goddelijke patroon van het leven. In mijn zoektocht naar het geheim van
succesvolle relaties, ontmaskerde het een simpele realiteit waaruit wijsheid
spreekt in vele aspecten van de menselijke ervaring. Toen ik me realiseerde
hoever dit principe reikt, ben ik verbaast en enthousiast van het bereik van
de toepassing. Ik heb verscheidene experimenten uitgevoerd gebaseerd op
deze principes met verbazingwekkende resultaten.
Als introductie laten we het proces
overdenken waardoor we leven
ontvangen. De vader geeft zijn zaad
door aan de moeder die het dan voedt
en het kind groeit in haar baarmoeder
waaraan ze dan uiteindelijk de
geboorte geeft. Uit de actieve
genererende bron principe van onze
vader en de passieve voedings kanaal
principe van onze moeder spreekt
voor ons wijsheid betreffende het
bijzondere patroon van leven, want dit
is inderdaad waardoor we leven ontvangen in onze aardse sfeer. De
harmonieuze afstemming van bron en kanaal geeft leven. De verdere
uitwerking van dit simpele principe en haar implicaties in ieder aspect van
ons leven is het thema van dit boekje. Als onderdeel van onze zoektocht
zullen we ook een ander principe ontdekken die in conflict is met dit patroon
van het leven wat dit patroon heeft verward en vervormd wat leed,
verwarring en dood brengt.
Laten we ons richten op de hemelse lichamen dat een onderdeel waren wat
Newton bekeek van een fysiek perspectief. Overweeg de relatie van de zon,
maan en de aarde als we ons concentreren op het aspect van het licht,
zwaartekracht en het ritme van de getijden van deze lichamen.

9

3. De maan onder haar voeten gekleed met de zon

Indien je zou staan op de oever van Minas Basin in Nova Scotia wanneer de
vloed opkomt dan kun je horen wat genoemd wordt “de stem van de maan”
in de vorm van 14 miljard ton aan water dat stroomt in de bekken, waar de
hoogste getijde verschillen zijn in de wereld. Het was pas toen Newton de
Principia uitgaf dat de wereld bewust werd van de zwaartekracht verbinding
tussen de zon, maan en de getijden. 6 Een bewustzijn van de getijde
bewegingen is essentiёel voor zeelieden om succesvol de zeeёn te navigeren.
Niet alleen de opvarende van schepen profiteren van de kennis van de
zwaartekracht effecten van de maan, maar zoals ik kortgeleden vernam van
een fervent surfer, dat de beste golven tijdens nieuwe maan en volle maan
komen. Dit fenomeen wordt springvloed of springtij genoemd.
Wanneer de maan vol is of nieuw, dan is de aantrekkingskracht door de
zwaartekracht van de maan en zon gecombineerd in dezelfde richting.
Tijdens deze tijden zijn de hoogtij (de hoogste stand van het water aan het
einde van de vloed) zeer hoog en de laagtij zeer laag. Dit staat bekend als
springvloed of springtij en respectievelijk doodtij; dit zijn zeer sterke
getijden. Deze ontstaan wanneer de aarde, de maan en de zon op één lijn
staan. De zwaartekrachten van de maan en de zon samen zorgen voor
deze getijden. Springtij en doodtij doet zich voor bij volle maan en bij
nieuwe maan.
7
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Wanneer de zon, maan en aarde in één lijn staan ontstaat er een grotere
zwaartekracht in dezelfde richting op de aarde wat sterkere getijden en
vanzelfsprekend hogere golven veroorzaakt. Alhoewel de zon veel zwaarder
is als de maan en daarmee de zwaartekracht, is de maan veel dichter bij de
aarde en is de zwaartekracht op de aarde tweemaal zo sterk. De sleutel tot
de springtij is het op één lijn staan van zon, maan en aarde.

Ongeveer een twee wekelijkse ritme van de getijden heeft een gigantisch
effect op het gebied dat droog valt en weer overstroomt en op
zeeorganismen. Indien je zou zwemmen boven de Great Barrier Reef voor de
kust van noord Queensland in Australiё vier tot zes dagen na een specifieke
volle maan in het jaar, dat zou je de grootste massa kuitschiet evenement op
onze planeet meemaken. Het koraal schiet het kuit wanneer de getijden op
het laagste punt zijn in tegenstelling tot vele vissoorten die het voordeel van
grote uitgaande getijden om hun eieren in de relatief veiligheid van het open
water te laten stromen. 8
Maar de cyclus van de maan beïnvloed ook dieren zoals bij de gewervelde
dieren de dracht periode en de menstruatie cyclus van de vrouw is ongeveer
8
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hetzelfde als de maan cyclus. 9 Zo daar is bewijs dat aantoond dat er enige
relatie is tussen de vruchtbaarheid en de voortplanting en de cyclus van de
maan.
Kunnen we iets leren van de natuurlijke getijde ritmes? Kan de relatie van de
zon en de maan tenopzichte van de aarde ons een sleutel element geven om
het geheim te onderscheiden tenopzichte van onze geestelijke relaties?
Indien succes en vruchtbaarheid van het fysieke leven kan afgebakend
worden bij de ritmische cyclus van de zon en maan in relatie tot de aarde kan
daar dan ook een les van geleerd worden in het geestelijke gebied?
Voor we deze stap gaan zetten in deze richting, laten we een ander
interessante relatie tussen de zon, maan en de aarde overdenken. De maan
heeft geen licht van zichzelf. Het is een passief object. Al het licht van de
maan is een reflectie van het licht van de zon. De zon genereert zijn eigen
licht; het is principiёel actief. De maan reflecteert het licht van de zon; het is
daarom principiёel passief. De actieve zon en de passieve maan veroorzaken
een ritmische invloed op de aarde. Opnieuw zijn hier lessen betreffende de

relatie tussen de zon en de maan dat tot ons spreekt over het ritme van het
leven in de geestelijke wereld?
Overdenken we eens wat gebeurt indien we proberen direct naar de zon te
kijken. Het sterke licht van de zon maakt het onmogelijk om naar de zon te
kijken voor meer dan een paar seconden. Kijken naar de zon zal je
9
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gezichtvermogen beschadigen. Is er een manier om in het zonlicht te kijken?
Ja, we kunnen het zonlicht aanschouwen door naar de maan te kijken,
waarbij het gevaar om onze ogen te beschadigen niet meer aanwezig is. De
lichtbron van de zon is gekanaliseerd door de maan die bemiddelend
functioneert die het licht geleidt op een veilige manier en zonder schade. De
vraag die een antwoord afsmeekt is: “Zit hierin een betekenis?” De
bevelvoerende aanwezigheid van de zon is een zeer belangrijk component in
het leven. Haar stralen geeft ons warmte en licht, en het speelt een centrale
rol in de vruchtbaarheid van de planeet, maar indien we de zon niet
respecteren zal het ons schade toebrengen. Dienen we ook hiervan dingen te
leren?
Als de ziener uit de oude tijden, Johannes op het eiland Patmos zat in de
Middelandse zee, zag hij een groot teken in een visioen:
En er verscheen een groot teken in de
hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en
de maan was onder haar voeten en op
haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
Openbaring 12:1

Johannes beschrijft een relatie tussen de
zon, maan, sterren en een vrouw. Zij
staat op de maan. Dit is haar fundament.
Zij is gekleed in het licht van de zon en
heeft het licht van twaalf sterren op haar
hoofd. Zij schijnt compleet in harmonie
te zijn met de cycli en timing van de zon,
maan en sterren en is zich bewust van
haar relatie met hun. Bedenk dat het
boek de Openbaring een boek was van
geestelijke thema’s, zou dat dan geen
geestelijke gewichtigheid inhouden?
Voordat we hierop antwoord geven,
moeten wij ons afvragen: “Kunnen we de
schrijver van de Bijbel vertrouwen als een
betrouwbare gids in geestelijke dingen?”

13

4.

Een geestelijke kaart en kompas

De Romeinse gouveneur Pilatus had de gezichten gade geslagen van vele
mensen die tegenover hem stonden als ze beschuldigd waren in zijn
rechtszaal in Judea. Echter er was duidelijk iets anders met het gezicht van
deze Man. Buiten was het gepeupel aan het schreeuwen voor Zijn dood en er
was absoluut geen angst in Zijn ogen. Pilatus was vertrouwd met de
gezichten van geharde criminelen en de Man die hier tegenover hem stond
was zeker niet één van hen. Zijn nobele houding en kalm zachte
gezichtsuitdrukking intrigeerde de magistraat. Hij sprak over een koningrijk
die boven deze wereld stond; een koninkrijk boven politiek, veroveringen en
oorlog. Hij was beschuldigd voor een complot tegen het Romeinse overheid
onder de titel van een lang verwachte Messias van de Joden.
Pilatus dan zei tegen Hem, "U bent dus toch een koning?" Jesus
antwoordde, "U zegt het terecht dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik
geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid
te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is geeft aan Mijn stem gehoor."
Johannes 18:37

Een koning die getuigt van de waarheid? Welke koning heeft ooit de
waarheid betuigd? Koningen gebruikelijk wonnen en verdedigde macht door
oorlogen, misleiding, manupilatie en controle. Dan vraagt Pilatus een
14

kritische vraag: “Wat is waarheid?” Met andere woorden, kan deze vraag ook
luiden: “Hoe kunnen we de waarheid weten?”
Ieder denkend wezen heeft een autoriteits bron, een orakel voor waarheid,
een plaats of een persoon waar zij vertrouwd mee zijn waar zij ook het juiste
informatie over de realiteiten betreffende het leven en dood krijgen. Voor
veel mensen is deze bron hun eigen verstand. Wat zij zien, horen, ervaren en
leren is voor hen voldoende om de waarheid te bepalen. Zij vertrouwen erop
dat de lens waardoor zij de wereld zien niet op enigerlei wijze is vervormd.
Een korte herinnering hoe kinderen reageren op indringende vragen van hun
ouders wanneer zij buiten de grenzen van de gezinsvoorschriften zijn gestapt.
Dit zou ons moeten overtuigen dat wij een natuurlijke neiging hebben om de
waarheid te buigen en te draaien om het aan de omstandigheden aan te
passen. Een ander voorbeeld die we zouden kunnen overdenken is hoe veel
politici reageren op vragen van de media, vaak op een manier die de
strekking van de vraag ontwijkt. Kunnen we werkelijk op onszelf vertrouwen
om de waarheid te ontdekken, indien we zo vatbaar zijn dat we iets buigen
en ontwijken indien het ons niet past?
Er zijn er in andere groepen die simpel vertrouwen in de tradities die door
hun voorvaderen zijn overgeleverd. Hoe kunnen we vertrouwen in onszelf of
in onze voorvaders voor de absolute waarheid? Indien we weten dat wij zelf
vatbaar zijn voor het vervormen van informatie, zou dan misschien hetzelfde
zijn gedaan bij degenen die ons voor zijn gegaan?
Met de menselijke neiging om te liegen, misleiden, overdrijven of
onderwaarderen hoe kunnen we dan de waarheid vinden? Dit brengt ons
terug bij Pilatus’ vraag: “Wat is waarheid?” Voor hem stond een Man die
Hemzelf toetsbaar maakte op dit punt. Hij zei dat Hij kwam om de getuigen
van de waarheid en het was Zijn bewering de Messias te zijn dat het
gemakkelijk maakte te testen.
Hij zei tegen hen: "Maar u, wie zegt u dat Ik ben?" (16) Simon Petrus
antwoordde en zei: "U bent de Christus, [de Messias], de Zoon van de
levende God." (17) En Jezus antwoordde en zei tegen hem: "Zalig bent
u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaart,
maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. Mattheüs 16:15-17

Door de bewering dat Hij de Messias is, maakte Jezus Zichzelf het onderwerp
van de oud testamentische profetieёn betreffende de Messias. Al deze
profetieёn waren honderde jaren voor de tijd van Jezus geschreven.
15

Kijk naar een paar profetieёn betreffende Zijn geboorte.
De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen
zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen.
Genesis 49:10

Dit profeteerde dat de Messias zou komen van de stam van Juda.
En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden
van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn
oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Micha 5:1

Het vertelt ons dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem. Er zijn
twee plaatsen die Bethlehem heten in Israël maar het wordt hier
geïndentificeerd als Bethlehem-Efratha.
De volgende profetie is bijzonder omdat het de tijd voorspeld wanneer de
Messias zou komen. Door deze profetie waren de wijze mannen van het
oosten instaat om te weten wanneer te komen en eer te bewijzen bij de
geboorte van de Messias.
U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te
laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op de Messias, de
Vorst, verstrijken er zeven weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht
zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. [26] Na
de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal
niet voor Hemzelf zijn. …[27] Hij zal voor velen het verbond versterken,
één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen
ophouden. Daniël 9:25-27

Dit zijn maar een paar van de vele, vele profetieën betreffende de Messias.
Als je enig onderzoek hierin doet hoe de persoon Jezus Christus al deze
profetieën vervulde, dan zou je ontdekken de verbazingwekkende
naukeurigheid van de schrift. Een bepaalde auteur berekende de
mogelijkheid dat 48 van deze profetieën allen van toepassing zouden zijn bij
één man. 10 Het resultaat was 1 op 10157. Dat is 1 op de
10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000

10

Evidence that Demands a verdict, Josh McDowell (1972) blz. 167
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Ter vergelijking, 10137 is de geschatte hoeveelheid protonen in het universum.
Een ander voorbeeld zou zijn om te proberen één korrel zand te vinden
tussen al het zand dat op aarde aanwezig is en nog veel meer. Bedenk wat
slechts 1017 zou inhouden. Dit veel kleinere cijfer zou gelijk zijn om Frankrijk
met 1 Euro muntjes een laag van 60cm te bedekken. Merk één muntje met
een kruisje, gooi de muntjes doorelkaar en zend dan iemand geblindoekt om
de juiste munt bij de eerste poging te vinden. De kans is onthutsend en dit
gaat slechts over de profetieën betreffende de Messias.
Er zijn andere profetieën die verband houden met de opkomst en val van de
wereld machten die beschreven zijn in het boek van Daniël die ook naukeurig
zijn uitgekomen. Enigen hebben vastgesteld dat het onmogelijk zou zijn dat
ze uit zouden komen omdat de kans te klein is en concludeerde dat deze
profetieën pas konden geschreven zijn na het was gebeurt.
De Dode Zee Rollen,
ontdekt na 1946
bevatten het grootste
deel van het Oude
Testament en zijn
gedateerd niet later
dan de derde eeuw
voor Christus, wat
aantoond dat de
profetieën niet jonger
zijn dan tweehonderd
jaar voor Jezus kwam naar deze aarde. Er is in de geschiedenis geen andere
man die deze kans waarde kan evenaren, en er is geen ander boek dat
aanspraak kan maken op het niveau aan details in het voorspellen van de
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toekomst als de Bijbel. Op dit soort naukeurigheid is niets aan af te dingen,
behalve natuurlijk, als we de toevlucht nemen tot de praktijk van de politici
waar we de feiten verdraaien omdat het ons niet uitkomt. Ik nodig je uit om
de naukeurigheid van de Bijbel te testen in haar profetieën, in het bijzonder
die gaan over de persoon Jezus. Indien je toegang hebt tot YouTube neem
eens een kijkje naar de presentatie: “Bible Prophecy of Jesus. Just Another
Man?” van Dr. Walter Veith. 11
Indien we de naukeurigheid van de profetieën betreffende de Messias in
ogenschouw nemen duidt dit ons aan dat de dingen die Hij ons vertelt en de
dingen die ons geschreven worden in de Bijbel het waard zijn aandacht aan
te besteden. Met het principe ‘bron en kanaal’ dat we tot hiertoe hebben
ontdekt, laten we daarmee nu eens gaan kijken hoe de Bijbel ons dit patroon
van het leven uitlegt.

11

https://www.youtube.com/watch?v=gdXbT5cII7U
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5. Het goddelijke patroon
Pilatus had een kritische vraag gesteld aan Jezus: “Wat is de waarheid?”
Indien hij het antwoord had afgewacht zou hij mogelijk dit antwoord hebben
ontvangen: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de
Vader dan door Mij.” Johannes 14:6. Jezus geeft de waarheid weer in termen
van een relatie tot Zijn Vader. Hij is de weg tot de Vader. Op een andere
plaats wanneer Hij tot zijn navolgers spreekt vraagd Jezus de discipelen:
… Maar u, wie zegt u dat Ik ben? (16) Simon Petrus antwoordde en zei: U
bent de Christus, de Zoon van de levende God. (17) En Jezus
antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en
bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de
hemelen is. Mattheüs 16:15-17

Het antwoord op Pilatus vraag was dat Jezus de waarheid is, en het centrale
punt van deze waarheid was dat Jezus het kanaal of de weg tot de Vader is.
Dit is de waarheid van het goddelijke patroon en Paulus definiëerd dit
patroon aan ons in de eerste brief aan de Korinthe gemeente.
Toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit (of van) Wie alle dingen
zijn, en wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door (of bij) Wie
alle dingen zijn en door Wie wij leven. 1 Korinthe 8:6

Het patroon (of model) kan men ontdekken uit de twee woorden die direct
volgen op de namen van de Vader en van Jesus Christus.
Wezen
Vader

Patroon

ἐκ

Van Wie
Jezus
Christus

δια
Bij Wie

Definitie (Uit de Strong’s Concordantie)
ek, ex - Een primair voorzetsel die de
herkomst aanduidt, bron (het punt vanwaar
beweging of actie voortgaat)
dia dee-ah' - Een primair voorzetsel die het
kanaal van een actie aanduidt; door.

De hoeksteen relatie in het universum is ἐκ→ δια of in het Nederlands: Van
Wie → Bij Wie. Van wat is de Vader de herkomst? “Alle dingen”. Van wat is
Jezus Christus het kanaal? “Alle dingen”. Hier vinden we de universele relatie
principe van alle dingen inclusief het leven zelf. Wij kunnen het op de
volgende manier uitdrukken, waar ζωη (d)zoë het Griekse woord is voor
leven:

ἐκ → δια = ζωη

Bron → kanaal = Leven
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Herinnert u weer ons voorbeeld hoe menselijke
wezens het leven ontvangen. De Vader (ἐκ, bron)
geeft zijn zaad aan de moeder (δια, kanaal), en er
is leven gegeven. Dit is het geheim van de
herkomst van ons geslacht die in Genesis
genoemd wordt.
Toen liet de HEERE God een diepe slaap op
Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij
nam één van zijn ribben en sloot de plaats
ervan toe met vlees. (22) En de HEERE God
bouwde de rib die Hij uit Adam genomen
had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij
Adam. Genesis 2:21-22

Wat is de relatie tussen Adam en Eve? ἐκ → δια. De bron van ons geslacht is
in Adam (van wie). Uit hem kwam levend materiaal om het kanaal van ons
geslacht te formeren, de vrouw (bij wie). Dus ieder kind die in deze wereld is
geboren heeft een ἐκ → δια (bron-kanaal) proces nodig om leven te
ontvangen. Adam begreep dit toen hij zei:
... Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal
mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Genesis 2:23

Met de hulp van het geïnspireerde woord van de Bijbel zijn wij in staat om de
geestelijke relatie waar te nemen van de hemelse personen Vader en Zoon.
In de observatie van die relatie ontdekken we de universele wet van de hele
schepping wat is ἐκ → δια, bron-kanaal. Overdenk nog een paar meer
gedeelten van de schrift.
Toen zei God: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis; ..., en God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van
God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. Genesis
1:26-27
En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan
het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in
God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; Efeze 3:9
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen
ding gemaakt dat gemaakt is. (4) In het Woord was het leven en het leven
was het licht van de mensen. Johannes 1:3-4

God schiep alle dingen door Jezus Christus. Het was Zijn Zoon tot wie gezegd
was: “Laten wij mensen maken naar Ons beeld.” Het relationele beeld waarin
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het menselijke geslacht was gemaakt was de relatie van de Vader en de Zoon
en die relatie is ἐκ → δια, bron-kanaal.
Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de
schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk
en Zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te
verontschuldigen zijn. Romeinen 1:20

Het boek aan de Romeinen verteld ons dat de onzichtbare eigenschappen
van Zijn goddelijkheid duidelijk worden gezien uit de dingen die zijn gemaakt.
Welk specifiek ding was naukeurig gemaakt naar het beeld van God? De man
en de vrouw en de relatie die zij met elkaar onderhielden. De menselijke
relatie tussen man en vrouw is gemaakt naar het patroon of beeld van de
Vader en de Zoon, die de primaire relatie van het universum vormen.
Laten we met deze gedachten enkele gedeelten meer overdenken van de
Bijbel.
… opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de
liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht
mogen komen, om het geheim te leren kennen van God, en van de
Vader en van Christus, (3) in Wie al de schatten van de wijsheid en van
de kennis verborgen zijn. Kolossenzen 2:2-3

De Vader en Zoon relatie is de goddelijke handtekening die geplaatst was op
de schepping. Als je naar de hemel kijkt dan zal je deze handtekening zien in
de zon en maan. Wanneer je kijkt naar de oorsprong van ons geslacht dan zal
je deze goddelijke handtekening vinden. Met deze goddelijke sleutel kunnen
we alle schatten van wijsheid en kennis open maken.
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als
in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar
hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest
van de Heere bewerkt wordt. 2 Corinthians 3:18

Door naar deze goddelijke hantekening van ἐκ → δια, bron en kanaal, in de
Vader en Zoon te aanschouwen, wordt ons denken, ons voelen, onze relaties
en onze studie getransformeerd naar dit beeld. Ik vind het absoluut vernuftig
dat het geheim van alle wijsheid en kennis in feite verankerd is in de kennis
van de relatie tussen de Vader en de Zoon. Een verkeerd begrip van Hun
relatie vernietigd automatisch de sleutel en verduisterd de ware kennis en
wijsheid. Hoe dan ook, met deze ware kennis en een voordurende meditatie
betreffende de Vader en Zoon relatie, begint dit patroon (model) zich te
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openbaren in ons geweten en brengt harmonie in ons verstand en hart en in
het verstand en hart van degene met wie we een relatie onderhouden.
Tabel 1 – Bron principes
Passage

Hij [Christus] is het Beeld van de onzichtbare
God, de Eerstgeborene van heel de schepping.
Kolossenzen 1:15
[Christus] de afstraling van Zijn [Vader’s]
heerlijkheid is en de afdruk van Zijn wezen,
… Hij uitnemender naam boven hen
[engelen] als erfdeel ontvangen heeft.
Hebrews 1:3-4 (NBG). Daarom heeft God
Hem ook bovenmate verhoogd en heeft
Hem een Naam geschonken boven alle
naam, ... tot heerlijkheid van God de Vader.
Filippenzen 2:9-11
... De Zoon kan niets van Zichzelf doen; als
Hij dat niet de Vader ziet doen, ... Johannes
5:19. Maar ik wil dat u weet dat … en God
het Hoofd van Chistus [is]. 1 Korinthe 11:3
Tegen wie van de engelen heeft Hij ooit
gezegd: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik
Uw vijanden neergelegd heb als een
voetbank voor Uw voeten? Hebreeën 1:13
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is
gezeten, zal overnachten in de schaduw van
de Almachtige. Psalms 91:1
En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is
Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn
welbehagen heb! Matthew 3:17. Jezus
antwoordde en zei: Er staat geschreven: De
mens zal niet van brood alleen leven, maar
van elk woord dat uit de mond van God
komt. Mattheüs 4:4
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in
de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig
is ... Jesaja 57:15. En het Woord is vlees
geworden en heeft onder ons gewoond …
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Oorsprong
(Vader)
- ἐκ →

Kanaal
(Zoon)
- δια

1 Onzichtbaar

Zichtbaar

2 Heerlijkheid

Glans
(Uitvergroter)

3 Hoofd
(Leiding)

Ondergeschikte

4 Beschermer

Beschermde

5 Zegengever/
Voortbrenger

Zegenontvanger

6 Buiten mense-

Imminent/
Intiem
(dichtere
nabijheid)

lijke ervaring

(Verdere
nabijheid)

Johannes 1:14
Ik ben gekomen in Mijn Vader's Naam, maar
u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in
zijn eigen naam, die zult u aannemen.
Johannes 5:43

7 Vertegenwoordigd
(Gedachten)

Vertegenwoordiger
(Woord)

Er zijn hierboven verschillende principes getoond, enkel door observatie van
de eigenschappen van de Vader en Zoon relatie. We zullen deze principes
uitgebreider behandelen in de komende hoofdstukken.
Tabel 2 – Kanaal voorbeelden
Bron –

ἐκ →

Kanaal –

δια

Echtgenoot
Ouder
Christus

Echtgenote
Kind
Gemeente

Ouderling

Kudde

Gezagdrager

Onderdaan

Bewustzijn/
Redenering
Geloof
Christus

Intuïtie/
Emotie
Werken
Bijbel

Oude
testament

Nieuwe
testament

Eerste 4
geboden

Laaste 6
geboden

het hoofd van de vrouw is de man. 1 Kor. 11:3
eer uw vader en moeder. Matt. 19:19
de man is hoofd van de vrouw, zoals ook
Christus hoofd van de gemeente is; Ef. 5:23
Hoed de kudde van God die bij u is en houd
daar toezicht op, 1 Pet. 5:2
Ieder mens moet zich onderwerpen aan de
gezagdragers die over hem gesteld zijn, want
er is geen gezag dan van God, en de
gezagdragers die er zijn, zijn door God
ingesteld, ... Rom. 13:1
Beproef alle dingen, behoud het goede. 1
Thess. 5:21
…geloof dat door liefde werkzaam is. Gal. 5:6
Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde
hun uit wat in al de Schriften over Hem
geschreven was. Luk. 24:27
U onderzoekt de Schriften, want u denkt
daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn
het die van Mij getuigen. Joh. 5:39
Denk niet dat Ik gekomen ben om de wet of de
profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen
om die af te schaffen, maar te vervullen. Matt.
5:17
... U zult de Heere uw God, liefhebben met heel
uw hart, met heel uw ziel en met heel uw
verstand. (38) Dit is het eerste en grote gebod.
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Zaad

Plant

Zon

Maan

(39) Het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw
naaste liefhebben als uzelf. Matt. 22:37-39
Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien
... een ander deel viel in de goede aarde en
toen het opgegroeid was, bracht het
honderdvoudige vrucht voort. Luk. 8:5, 8
God maakte de twee grote lichten: het grote
licht om de dag te beheersen en het kleine licht
om de nacht te beheersen. ... Gen. 1:16

Tabel 2 hierboven weergegeven is een beeld van tabel 1. Beiden staan in een
ἐκ → δια, bron-kanaal, relatie.
Veel elementen van de goddelijke handtekening kunnen we in werking zien
in onze wereld. De positie van oorsprong en kanaal verandert afhankelijk van
de relatie. Bijvoorbeeld, in de man en vrouw relatie is de man het
uitgangspunt en de vrouw is het kanaal. In de moeder en kind relatie is de
moeder het uitgangspunt en is het kind het kanaal.
Wanneer we de principes van het goddelijke patroon nemen, beschreven in
de eerste tabel en die toepassen op de relaties beschreven in de tweede
tabel, dan ontdekken we het geheim tussen de harmonieuze beweging van
aardse lichamen in navolging met de primaire hemelse lichamen van het
universum; wat betekent de Vader en de Zoon.
Het is belangrijk te onthouden dat in de voorbeelden van bronnen
weergegeven in de tweede tabel hun autoriteit ondergeschikt is aan God, die
het hun gaf. Er is geen autoriteit op aarde dat compleet onafhankelijk is en
welke verzoeken er ook gemaakt worden door de respectievelijke kanalen,
het moet in harmonie zijn met de ultieme autoriteit van God. Indien zij niet in
harmonie zijn is het niet alleen het recht maar ook de plicht van degene die
het kanaal bekleedt een respectvol beroep te doen op de hogere autoriteit.
Hieronder vatten we de principes samen die we hebben genoemd:
1. Onzichtbaar en zichtbaar:
Het kanaal openbaart of is de weg tot de bron.
2. Heerlijkheid en glans: het kanaal vergroot de bron uit.
3. Hoofd en ondergeschiktheid: het kanaal onderwerpt zich aan de
bron.
4. De bron beschermt het kanaal.
5. De bron zegent het kanaal.
6. De bron zorgt voor het kanaal.
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7. De bron is vertegenwoordigd bij het kanaal.
Onze lijst begint met de acties van het kanaal, omdat het ons leidt naar de
bron, zoals Christus ons leidt tot de Vader. Indien we eenmaal met de bron
zijn verbonden, dan zijn we in staat om haar acties te openbaren.
De principes die we zojuist beschreven hebben vormen de kern van het
goddelijke patroon. Om werkelijk de schoonheid en symmetrie van dit
patroon te kunnen waarderen, moeten we vanzelfsprekend een uitvergroting
presenteren van de weergegeven voorbeelden van de tweede tabel. Dit
zullen de onderwerpen zijn in de rest van de boekjes van deze serie.

Man en Vrouw

Ouder en Kind

Zaad en Boom

Christus en de Kerk

Zon en Maan
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6. De levensstroom

Om onze introductie af te ronden betreffende het goddelijke patroon dienen
we de vraag te stellen: “Bron en kanaal van wat?” Laten we terug gaan naar
de basis Bijbel tekst:
Toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en
wij voor Hem, en één Heere: Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn
en wij door Hem. 1 Korinthe 8:6

Het eenvoudige antwoord is van alle dingen. Wat houdt alle dingen in?
En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als
kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.
Openbaring 22:1

Het Lam in dit vers is een referentie naar de Zoon van God (Joh. 1:29). Al het
leven komt van de Vader en gaat verder door de Zoon. De Vader is de bron
van het leven en de Zoon is het kanaal van het leven. Dit leven stroomt naar
ons door de geest van God. De Geest wordt vaak gerefereerd als licht, water,
wind en ook als vuur in de Bijbel. Het is door de geest van God dat we de
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volledige volheid van de zegen van de Vader ervaren. De enige plaats waar
wij deze Geest kunnen ontvangen is door het kanaal, de Zoon van God.
Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij
gezonden heeft, zend Ik ook u. (22) En nadat Hij dit gezegd had, blies
Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Johannes 20:2122

Tegenwoordig ontvangt de hele wereld leven op de aarde vanwege de gave
van Jezus aan het kruis. Degene die weigeren om te accepteren waar het
leven vandaan komt zullen tenslotte hunzelf losmaken van de bron. Om dit
eeuwige leven te kunnen ontvangen, dienen we de lijn van bron naar kanaal
van Vader en Zoon te erkennen.
En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven
heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. (12) Wie de Zoon heeft, heeft het
leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 1 Johannes
5:11-12

Leven is het eerste van de vele zegeningen dat op ons uitgegoten wordt. Hier
zijn andere teksten:
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon
gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn
eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven
door Hem. 1 Johannes 4:9

Liefde komt van het hart van de Vader en is aan ons getoond door het kanaal
van Zijn Zoon. Liefde is dus de stroom dat vloeit uit de bron en vervolgt in en
door het kanaal. De stroom van liefde kan op verschillende wijzen in het
patroon uitgedrukt worden.
Bron – ἐκ →
(Onzichtbaar)

Kanaal – δια

Stroom/Leven - ζωη

Gedachte
Gedachte
Gedachte

Woorden
Omhelzing
Geschenk

Liefde
Liefde
Liefde

(Zichtbaar)
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Gedachten van liefde die nooit worden uitgedrukt of gedemonstreerd zullen
nooit bekend worden dat ze er waren en als ze nooit bekend worden kunnen
ze ook niet ontvangen en ervaren worden. Hoe vitaal is het kanaal van de
Zoon van God in het goddelijke patroon om het hart van de Vader te kennen
en te ervaren.
Als we terugkomen op het voorbeeld van de zon en de maan dan kunnen we
een ander belangrijk principe ontdekken. Indien we het concept van licht van
kennis dat komt in een verduisterd verstand bedenken, kijkend direct in de
zon, in het bijzonder indien we komen van een dergelijke duistere toestand,
zal blindheid veroorzaken, nu hetzelfde zonlicht ontvangen door het
agentschap van de maan zal het licht kunnen ontvangen zonder schadelijke
gevolgen.
Bron – ἐκ →
(Onzichtbaar)
Zon
Ouder

Kanaal – δια
(Zichtbaar)
Maan
Kind

Stroom/Leven - ζωη
Licht
Kennis

Als fysiek licht tot ons komt door een goddelijk patroon, dan komt kennis van
onze wereld tot ons door instructies. Dus willen wij iets kunnen leren moeten
onze ouders of leraren ons instrueren. We kunnen ervoor kiezen voor onszelf
te lezen, maar we dienen onderwezen te worden te lezen en om te leren
dienen we toegang te hebben tot boeken die door anderen geschreven zijn.
Kennis en wijsheid moet geleerd worden door instructies van anderen. We
zijn niet geboren met een onmiddelijke kennis van het universum en onze
omgeving; we leren het van een leraar of een mentor. Hier zijn nog meer
voorbeelden om te overdenken:
Bron – ἐκ →
(Onzichtbaar)
Ouder

Kanaal – δια
(Zichtbaar)
Kind

Leraar

Student

Christus

Gemeente

Stroom/Leven - ζωη
Leven, Liefde, Zegen, Bescherming,
Voedsel, Genade, Kennis, Correctie,
Bevestiging, Voorschriften, Taken
Kennis, Bevestiging/Zegen, Correctie,
Opdrachten, Voorschriften
Leven, Liefde, Genade, Zegen, Kennis,
Correctie, Opdrachten, Voorschriften
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Ouderling

Kudde

Gezaghebber

Onderdaan

Liefde, Zegeningen, Kennis,
Bescherming, Correctie, Instructies
Kennis, Bescherming, Bevestiging,
Voorschiften

Het goddelijke patroon heeft dus:
1. Bron/Oorsprong
2. Kanaal
3. Stroom
Door de juiste volgorde van bron en kanaal zal de stroom beginnen te
stromen, wat weer leven, zegen, vruchtbaarheid en voorspoed brengt. Indien
echter de volgorde niet correct is en niet begrepen wordt, dan zullen we een
vloek, verval en tenslotte de dood ondervinden.
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7. De “God van deze wereld”
en de geboorte van tegenovergestelde krachten

Indien je zou rondlopen in de parlementsgebouwen van de meeste
democratische geregeerde naties, dan zou je een groep van
volksvertegenwoordigers ontmoeten die een beleid voorstaan die gelijk is
aan de regering en tevens een groep volksvertegenwoordigers die we
classificeren als de oppositie. Dag in en dag uit debateren deze
tegenovergestelde krachten de drukkende problemen van de staat. Iedere
spreker zoekt ernaar om de kamer te overtuigen van het gelijk van zijn
argumenten. De discussie is vaak scherp en bijtend met een hoog spannings
niveau. Het proces is een methode ontworpen om verschil van mening op te
lossen, dat centraal staat in de Europese en Indische filosofie sinds de
oudheid. Bekend bij de Grieken als dialectiek, werd het populair gemaakt
door Plato in de Socrates dialoog en is een dominante vorm van denken in de
wereld van tegenwoordig. 12 Alhoewel deze krachten waarneembaar
tegenovergesteld zijn, wordt het beschouwd als aanvullend opelkaar en de
synthese dat uit dit conflict voortkomt wordt beschouwd als een product van
hogere kwaliteit aan waarheid en uitnemendheid van degene die hierbij
betrokken zijn en degene die ze vertegenwoordigen.
Indien we dit principe gaan bekijken vanuit een oosterse perspectief dan
vinden we de Chinese filosofie van Yin en Yang, waar waargenomen
tegenstellingen zoals licht en donker, vuur en water en man en vrouw in feite
aanvullingen zijn en creëren samen een harmonie en balans. 13 Deze principes
zijn populair gemaakt door de film serie Star wars waar getoond wordt dat
verlichte en duistere krachten tegenelkaar werken, maar uiteindelijk balans
voortbrengt in de strijdmacht.
Hoe verklaren we deze wereld van schijnbare tegenstellingen; een wereld
van spanning dat klaarblijkelijk in alles en overal om ons heen bestaat? Indien
we ons bewustzijn alleen zouden toestaan ons te leiden, dan zou er
12
13

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialectiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Yin_en_yang

30

voldoende ondersteunende bewijzen voor ons zijn voor een dergelijk
wereldbeeld. Om de openingswoorden van de Star Wars serie te gebruiken,
dan zouden we kunnen zeggen: “Lang geleden in een melkweg ver, ver hier
vandaan.”
Indien we ons weer wenden tot de profeten van oudsher, dan kunnen we de
geschiedenis ontdekken van dit systeem van tegenstellingen.
Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U
ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! (13) En u zei
in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik
mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de
noordzijde. (14) Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij
gelijkstellen met de Allerhoogsten. Jesaja 14:12-14

Lucifer was een mooi engelachtig geschapen wezen en de eerste onder de
engelen. Hij was in een universum gebracht dat functioneerde volgens de
principes van ἐκ → δια = ζωη, bron-kanaal=leven. Er was een perfecte
harmonie aangezien elk geschapen wezen de grote Bron van alle gedachten
naderde volgens het voorbeeld van de grote δια: de Zoon van de Vader. De
bevallige harmonie die bestond tussen Vader en Zoon werd gedeeld door alle
bewoners van het universum zolang als zij zich aan het voorbeeld van de
Zoon van God hielden als de hoeksteen van hun persoonlijke identiteit. Er
kan alleen één ware ἐκ→ zijn; één ultieme Bron van alle dingen en dat is de
Vader. De harmonie van het universum hangt af van de erkenning van dit
feit. “De HEERE, onze God, de HEERE is één!” Deuteronomium 6:4.
Lucifer kwam tot het geloof dat alles wat hij had, hem gegeven was bij het
goddelijk recht en dat hij zijn eigen God was. Deze leugen leidde hem ertoe
om te beweren dat hij gelijk was aan de Allerhoogste, de Vader. Lucifer
probeerde de Vader niet te elimineren maar
feitelijk zichzelf te presenteren als Zijn geërfde
tegenhanger. Hij verlangde niet langer de Vader
te zien door de δια lens van de Zoon van God. Hij
stelde een compleet gelijkheidsmodel voor aan
het universum, waar allen zichzelf konden
identificeren als hun eigen bron of ἐκ →. Lucifer
stelde dus de regering van het universum voor
als:
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ἐκ→ en ἐκ→

(bron) en (bron)
Deze formule dat hij voorstelde veroorzaakte het naruurlijk gevolg dat de ἐκ
→ δια = ζωη bron-kanaal=leven relatie zou verdwijnen. De macht van twee
absolute ἐκ → bronnen zou ertoe leiden tot een natuurlijke spanning dat a
synthese

of

balans

om

weer

een

eenheid

te

herkrijgen.

In een formula zouden we dit als volgt
kunnen weergeven:

ἐκ→ ζωη← ἐκ
(bron) ↓ (bron)

ἐκ (bron)

De botsing tussen twee ἐκ → krachten resulteerd in een eenwording of
synthese van de twee in een mystische eenheid. De individuele identiteiten
worden opgeofferd door compromissen of persoonlijke overtuigingen voor
het gemeenschappelijk goed, waardoor harmonie of balans naar het schijnt is
hersteld. Deze nieuwe formule staat bekend voor de eliminatie van de δια
principe. Met andere woorden om deze harmonie in het universum te
bewerkstelligen moet er een wederkerend conflict en oplossing plaats
vinden, omdat ieder individu een persoonlijk identiteit vind op basis van een
ἐκ→ bron te zijn. Lucifer heeft aan iedereen die naar hem luisteren belooft:
…God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen
worden en dat u als God zult zijn en goed en kwaad kent. Genesis 3:5

Het was dus vanaf het begin de bedoeling van Lucifer om de grote δια – de
Zoon van God te elimineren. 14 Met de Zoon uit de weg geruimt nodigt hij
iedereen uit om deel te hebben aan de universele bron door welke
filosofische methode men ook wenst. Of dit nu gebeurt door pantheïsme 15 of
door de aanbidding van een god waar meerderen gelijk zijn en/of daaraan
gelijk worden, het maakt niet uit zolang er geen δια kanaal principe daarin
bestaat. Iemand kan pretenderen een δια kanaal principe ten toon te
14

John 8:44 … Hij was een moordenaar van het begin af …
Pantheïsme is iedere religie die belooft of een filosofische leerstelling heeft dat
God identificeerd met het universum of dat God het universum is.

15
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spreiden, zolang het maar duidelijk is dat de kern realiteit dat is van een ἐκ→
bron.
Dit is de oorsprong van de grote strijd in het universum. Het is een strijd
tussen twee inzichten betreffende de fundamentele relatie tussen de eerste
twee hemelse wezens.
Het goddelijke patroon van de Bijbel

Het patroon van de god dezer wereld

ἐκ → δια = ζωη

1. ἐκ → ζωη← ἐκ
(bron) ↓ (bron)
2. ἐκ (bron)

bron → kanaal = leven

Het patroon van de god van deze wereld was geërft bij de grondleggers van
ons geslacht toen zij de leugen accepteerde: “U zult zeker niet sterven. ... u
zult als God zijn.” Genesis 3:4-5. Dit is wanneer we de harmonieuse positie
van δια verruilen voor het constante conflict proces tussen onszelf en met
God om daarmee onze eigen ἐκ → bron te worden. Het grote bewijs dat
deze leugen nu van nature in ons mensen zit is hoe ons geslacht de grote δια
behandelde. Hij werd aan het kruis genageld en vermoord. Het zachte en
milde karakter van de Zoon van God, Die gehoorzaam was aan Zijn Vader in
alle dingen, was niet in harmonie met ons denken dat wij geërft hebben.
Onze eerste ouders ontvingen dit godslastelijke patroon direct van de
verwekker van dit denken, Lucifer.
Het is interesant waar te nemen dat het concept van “de dialectiek”
voorkwam in de filosofie van Heraclitus uit Efeze (535 – 475 v.Chr.), die
beweerde dat alles in constante verandering is als een resultaat van een
innelijke strijd en oppositie. 16 De schrift wijst de bron van deze innelijke strijd
aan, door Satan’s valse concept over God bloot te leggen, dat de δια
identiteit vernietigd. Dit is waarom Paulus aan de Corinthiërs schreef:
Maar in het geval dat ons Evangelie [goed nieuws] nog bedekt is, dan is
het bedekt in hen die verloren gaan. (4) Van hen, de ongelovigen, geldt
dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de
verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het
beeld van God is, hen niet zou bestralen. 2 Korinthe 4:3-4
16

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dialectiek#Principes &
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heraclitus#Eenheid_der_tegendelen
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Het is onmogelijk het goddelijke patroon te begrijpen en ware harmonie te
vinden wanneer onze gedachten verblindt worden door de god van deze
wereld. Ons verstand dient opnieuw te worden gezet of herboren te worden
naar een correct inzicht van het goddelijke patroon. Met andere woorden,
bekeer u van onze afgodendienst van valse ideeën. Dit proces wordt
vergeleken met de dood in de Bijbel, omdat het een complete verandering en
verwerping is van alles dat logisch en redelijk lijkt wanneer er gekeken wordt
door de lens van de god van deze wereld. De enige manier om tot de δια
principe terug te komen is om Hem, de Zoon van God, te vragen het ons te
leren en ons te helpen. Bij onszelf is dit onmogelijk omdat ons verstand
geplaatst is in een andere directie, onder de invloed van de leer van Lucifer.
Ter introductie in de vele problemen die de “god van deze wereld patroon”
veroorzaakt, laten we de kern hoe we de waarheid zelf waarnemen
overdenken. Binnen het goddelijke patroon komen “alle dingen” voort uit
één ἐκ → bron wat betekend dat er maar één absolute waarheid is of één
bron van waarheid. In het eerste stadium van de “god van deze wereld
patroon” of schepsel-patroon zijn daar minimaal twee waarheids bronnen.
Wanneer we het patroon die alle personen tot een godheid verheffen en dus
een ἐκ → bron worden kopiëren, dan zijn er vele waarheids versies en dat
leidt tot de stelling van de Deense filosoof Soren Kierkegaard (1813 – 1855)
dat “subjectiviteit is waarheid en waarheid is subjectiviteit.” Waarheid is van
zijn objectiviteit ontworteld en het is naar het believen van de mensen om
alles wat ze tot hun beschikken hebben te gebruiken om anderen te
overtuigen van hun “waarheid.”
Instrumenten zoals manipulatie, misleiding en eventueel fysieke dwang zijn
voorhanden om iemands eigen “waarheid” te vestigen, indien er geen
absolute waarheid in de “god van deze wereld patroon” is. De geschiedenis
toont dat de dominante hoofdrol spelers die in deze methode geloven, de
meest bekwame zijn in het weergeven van verscheidene “waarheden” aan
verschillende groepen, zelfs als zulke ideeën met elkaar in conflict zijn.
Verscheidene tegengestelde “waarheden” gelijktijdig tot uitdrukking
brengen, maakt de kernindentiteit van een persoon onbruikbaar. Dit
bewerkstelligde de opkomst van de ‘spindoctors’ (het verstrekken van
informatie op een manier waar de nadruk ligt op het bewerkstelligen van het
gewenste beeld, en niet het verschaffen van transparantie en eerlijke
informatie), die deze “waarheden” zo masseerden zodat de massa gerust
gesteld werd en hun een gevoel geeft waar vele leiders alleen voor staan, wat
alleen hun positie zal bevorderen ten gunste van hun dominantie. De
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individuen die in staat zijn om de meerderheid van hun “waarheden” te
overtuigen, alhoewel ze zichzelf tegenspreken, kan de benodigde stemmen
veiligstellen voor hun “waarheden” om de groep te domineren. De politieke
processen van alle naties in deze wereld zijn gevoed met dit verdraaien en
inmasseren van de waarheid en laat de burgers van elke natie achter met een
gevoel bedrogen en gefrustreerd te zijn. Deze gevoelens kunnen eventueel
leiden tot revoluties en een herverdeling van de macht. Terwijl de leidende
klasse verandert, herhalen de problemen zich, omdat het is gebouwd op
hetzelfde waarheids concept.

Laten we nu dit innelijke conflict bekijken welke Heraclitius uit Efeze besprak.
We zullen nagaan hoe de leer van Lucifer conflicten veroorzaakt in de
verstandelijke en lichamelijke relaties, evenals in de (rationele) bewuste en
emotionele relaties.
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8. Sabbat voor de ziel: innerlijke rust vinden
De Bijbelse verslag over de schepping van de mens toont ons aan dat:
…toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem
en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend
wezen. Genesis 2:7

We leren uit deze tekst dat de mens een
combinatie is van lichaam en adem of
wind/geest. Wat is de relatie tussen deze
twee elementen van het lichaam en de
geest of lichaam en verstand? Als je op
internet zoekt op de term “Verstand
Lichaam Problemen” dan zal je daar een
hele lijst aan literatuur vinden gewijd om
deze vraag te beantwoorden.
Eén van de centrale vragen in
psychologie (en filosofie) betreffen het
verstand/lichaam probleem: is het verstand een onderdeel van het
lichaam, of is het lichaam een deel van het verstand? Als zij op zichzelf
staan, wat is dan de wisselwerking? En welke van de twee heeft de
17
leiding?

Laten we deze vragen testen in de twee patronen die we besproken hebben.
Het goddelijke patroon van de Bijbel

De God van deze wereld patroon

ἐκ → δια = ζωη
Bron → Kanaal = Leven

1. ἐκ → ζωη← ἐκ
(Bron) ↓ (Bron)
2. ἐκ (Bron)

Het identificeren van de elementen in het goddelijke patroon is simpel
wanneer we de onzichtbare en zichtbare karakteristieken toepassen. Het
verstand is duidelijk onzichtbaar en het lichaam is zichtbaar. Dan wordt onze
formule in dat geval:
verstand → lichaam = leven
17

http://www.simplypsychology.org/mindbodydebate.html
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Indien we de meest relevante karakteristieken van de patronen toepassen
dan zien we dat het verstand het leiding heeft of het lichaam dirigeert. Het
lichaam is het kanaal waardoor het verstand openbaar wordt. De gedachten
van het verstand worden door de stem kenbaar en acties van het lichaam.
Apostel Paulus drukt deze verstand-lichaam relatie uit wanneer hij zegt:
… ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik
niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word. 1
Korinthe 9:27

Het lichaam is geplaatst in onderwerping van het verstand. Echter op dit punt
dienen we voorzichtig te zijn dat we slechts alleen de karakteristieken van
het goddelijke patroon toepassen. Het verstand is de beschermer van het
lichaam waarin het verstand probeert het goed te laten eten,
lichaamsbeweging heeft en het lichaam voldoende rust krijgt. Dit is in
contrast me de platonische begrip dat leidt tot de onderdrukking van het
lichaam en het verrijzen van de monastiek 18 en het afstraffen van het
lichaam. Dit idee is één van de natuurlijke gevolgen van de schepsel patroon
zoals we nog zullen ontdekken. In dit model zien we:
1. Verstand→ Leven ← Lichaam (Dualisme)
OF
2. Verstand/Lichaam
(Monisme) 19
Wanneer het verstand en lichaam als twee eigen-bron (co-bron) entiteiten
dienen te worden opgevat, dan is er een inspanning nodig om deze twee
tegengestelde elementen te laten harmoniëren. Eén van de meest
gebruikelijke situaties dat een gevolg is van dit levenspatroon is hoe we
omgaan met de honger vraag. Wanneer het lichaam een signaal geeft dat het
honger heeft en het een onafhankelijke gelijke status met het verstand heeft,
welke van deze twee besluit dan wat en hoeveel er gegeten wordt? Met
andere woorden, is de lichamelijke uitdrukking van honger een appél of een
bevel? Binnen het goddelijke patroon wordt het opgevat als een appél aan de
18

Monastiek is de religieuze levenswijze waarin men afziet van wereldse bezigheden
en zich volledig wijd aan spiritueel werk. Monastische praktijken houden vaak
strenge discipline in door lichamelijk lijden om vleselijk verlangens te verzwakken en
onderdrukken. Monastiek komt vooral voor in Rooms-katholieke- en Oosterse
kerken, tevens in boeddhisme en hindoeïsme.
19
https://nl.wikipedia.org/wiki/lichaam-geestprobleem
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hersenen. Het verstand beoordeelt of het verzoek het lichaam goed zal doen
of het lichaam zal beschadigen en geeft dan een bevel. Indien het lichaam
functies ondergeschikt zijn aan het verstand wanneer die nee zegt, dan is er
geen conflict, maar indien het lichaam en in het bijzonder het lagere deel van
de hersenen niet ondergeschikt is aan de hogere frontale kwab, dan is er een
strijdt in de hersenen of er wel of niet gegeten wordt. Deze strijd wordt
wereldwijd op een grote schaal gevoerd door kwesties als obesitas
(zwaarlijvigheid) en bij vele levensstijl ziektes die voorkomen omdat het
bewuste rationele verstand is verlaagd naar de tweede plaats na het lichaam.
Binnen het goddelijke patroon wordt harmonie gevonden tussen het
verstand en het lichaam in de controle van het verstand over het lichaam en
waar het verstand zorgt voor het lichaam en het beschermd, en het lichaam
op zijn beurt het verstand voedt, de gedachten uitdrukt en het denken en de
wil verruimt. Zolang het verstand en het lichaam gemodelleerd zijn naar dit
grote patroon ἐκ → δια bron-kanaal formule zal het functioneren volgens
deze volgorde en daarmee de strijd binnen de ziel voorkomen en daarmee
rust verschaffen. Het is de kwalitatieve eigenschap van de Zoon van God, de
grote δια van het universum, die deze rust verzekert. Zoals Jezus zelf al zei:
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust
geven. Mattheüs 11:28

Deze eendracht tussen het verstand en lichaam kan beginnen te ontstaan
wanneer we het δια principe van Christus toestaan in ons leven om de kanaal
aspecten van onze schepping ons te laten beïnvloeden. Deze harmonie
resulteerd daarom in een Sabbatsrust in de ziel.
De verstand en lichaam kwestie kan uitgebreidt worden in de relatie tussen
de rationele gedachten en de emotionele. Laten we de twee formules ook
hierop nog een keer toepassen.
Redenering → Emotie = Leven
Omgekeerd in de “wees-je-eigen-god” schepsel-patroon wordt dit:
1. Redenering → Leven ← Emotie
↓
2. Dominantie van redenering “Rationalisme leidt je.” 20
20

https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot_Allegory &
http://degroenefilosoof.nl/hebben-wij-een-ziel/
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OF
2. Dominantie van emotie “Gevoelens leiden je.”
Welke studie je ook doet over redenering en emotie, je zal veel advies vinden
hoe je beiden moet harmoniëren. Als je redenering en emotie als twee
bronnen van tegenovergestelde principes ziet, dan is er een interne strijd
voor dominantie. Plato geeft dit weer met een wit en zwart paard die een
strijdwagen voorttrekken door ons leven. Bij Plato was het witte paard de
redenering en het zwarte paard de emotie en daarmee de tegengestelde
strijdbare natuur van de relatie aanduidt.
De wit-zwarte tegenstelling gaat in de oosterse
filosofie van Yin en Yang principe een stap verder,
waarin het hart van het witte zwart is en het hart van
het zwart wit is. Nogmaals we kunnen in de Star Wars
filmserie daarvan een fragment terug vinden, waar
het hart van de Jedi ethiek was weergegeven als kalm,
een berekende discipline geleidt door iemands
gevoel.
Men zou daarop kunnen reageren dat het hart van emotie de redenering is,
maar dat sluit dan een kompleet dialektische cirkel dat leidt tot een zichzelf
herhalend proces wat neerkomt op een mystisch onbegrijpelijk bestaan. De
“verlichtende” mensen vertellen je dan, dat het
stellen van een dergelijke vraag aantoont dat je
inzichten weinig ontwikkeld zijn. Je dient eenvoudig
Bron
je hart het te laten omvatten wat je rationele
van Wie
verstand niet kan aanvaarden. “Het is een mysterie;
accepteer het gewoon.”

Kanaal
door Wie

Al deze verwarring, conflicten en strijd kan tot rust
gebracht worden door het accepteren van het
goddelijke
patroon
en
de
leiderschapondergeschikte relatie van redenering en emotie
waar de emotie werkt als een vergrootglas en
verheerlijking van de kwaliteiten van het verstand.
De eniggeboren Zoon nodigt ons uit om te eten van
de grote δια adem des levens om ware harmonie
te herstellen en rust te brengen in ons verstand en
lichaam.
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9. Het smalle pad naar het goddelijke patroon
Heb je ooit iemand gezien die een basis
sprong van een hoge klif of gebouw maakt?
Basejumpen (Base Jumping) is een extreme
sport waar je van een zeer hoge en gevaarlijke
plaats springt en dan een parachute open
trekt voordat je de grond raakt. Ik heb een
aantal video’s bekeken op het internet om
deze ervaring in me op te nemen. Springers
vertellen over de angstbarrière waar men
doorheen moet om de sprong te kunnen
maken. Om de overstap van het “patroon van
de god van deze wereld” naar het goddelijke
patroon te maken is aan dit proces gelijk. Als
je het goddelijke patroon formule plaatst in
de context van de heilige berg van God, waar de Vader woont op de top van
de berg, dan zien we het volgende:

ἐκ

Bron

↓

δια

Kanaal

De Bijbel vertelt ons betreffende de Vader:
Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en
Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, ...
Jesaja 57:15

De Vader verblijft op de top van de berg, en iedere toenadering is door Zijn
δια Zoon. De Zoon van God bekleed een positie in nederigheid en in
gehoorzaamheid aan Zijn Vader. De Zoon erfde alles wat Zijn Vader heeft,
maar hij bleef onderdanig en onder de autoriteit van Zijn Vader. Lucifer, die
Satan werd na zijn val, wenste op te klimmen tot de hoogte van de wolken en
aan de Allerhoogste gelijk te zijn.
Satan zei in zijn hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods
sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de
ontmoeting aan de noordzijde. (14) Ik zal opstijgen boven de

40

wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Jesaja 14:1314

Dit proces van zelf-verheffing komt als volgt naar voren:

ἐκ ↔ ἐκ
1↓

Bron ↔ bron

2

δια
Zoekende zichzelf te verhogen om gelijk aan God te zijn en zittend in de
tempel van God en daarmee dan aanspraak te maken God te zijn is zoeken
naar een extreem hoge positie. Dit is een plaats die we niet behoren te
hebben en dat plaatst ons op de rand van een zeer hoge afgrond. Om terug
te keren naar onze ware positie in alle onderdanigheid ten opzichte van de
grote ἐκ → Bron van het universum verlangt van ons om van die positie naar
beneden te springen. In het geval we die sprong zelf doen zouden we te
pletter vallen en voor eeuwig verloren zijn. Er was één Wezen in het hele
universum die deze sprong kon nemen en daarmee een weg voor ons opende
terug naar de juiste plaats in het goddelijke patroon te keren. De Zoon van
God had de gunst verleend gekregen gelijk te zijn met Zijn Vader. Hij is de
rechthebbende om op de top van de berg met Zijn Vader te staan. Maar in
medelijden met ons, het gevallen geslacht, nam Christus de verbazing
wekkende sprong zodat Hij ons terug kon brengen in onze ware relatie met
de Vader.
Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, (6)
Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd
heeft aan God gelijk te zijn, (7) maar Zichzelf ontledigd heeft door de
gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
(8) En in de gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf
vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
Filippenzen 2:5-8

In de grote sprong van de berg, opende de Zoon van God voor ons een weg
om terug te komen naar het goddelijke patroon en nogmaals de principes
van de δια Zoon van God te leren. De uitdaging voor ons is dat wij geen
parachute hebben en onze sprong tot een zekere dood zou leiden. Van de
top kan niet gezien worden wanneer we springen, dat Christus in staat is ons
te behouden op de weg naar beneden, Hij vangt voor ons de schok op van de
val, door voor ons te sterven; Hij stierf eens en voor iedereen.
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Nochtans de wens om te springen komt alleen bij die op, die zich realiseren
dat het godslasterlijk is die positie te verlangen die alleen God zelf toekomt.
In onze natuurlijke staat zien wij geen probleem in een dergelijke situatie,
want de god van deze wereld verblindt onze ogen tot deze verschikkelijke
godslastering. De wet van de God buldert van de berg:
U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Exodus 20:3

Als we de lichtflits zien, de donder horen en de berg voelen schudden, dan
zien we het gevaar van onze positie en voelen dan de noodzaak om te
springen. Echter we hebben angst dat we sterven, waardoor we vastgevroren
blijven staan, bewust van de hachelijke positie op de berg. In feite is de enige
reden dat we nog levend zijn, is omdat de Zoon voor ons bad toen Hij aan het
kruis hing: “Vader, vergeef hun; want zij weten niet wat zij doen.”
Op de berg te gaan zou de onmiddelijke dood betekenen, want wanneer we
onszelf proberen te verhogen dan zouden we onmiddelijke dood vallen.
Echter, Christus pleit tengunste van ons bij de Vader om ons tijd te geven
onze grote zonde in te zien. Alleen wanneer we zien door de wet van God kan
het ons duidelijk worden dat we moeten vluchten in Zijn armen en we onszelf
toestaan met Hem gekruisigd te worden en opnieuw geboren te worden in
het δια leven. Wij bevinden ons net als onze eerste ouders op de rand van de
berg en wachtend tot we geroepen worden om te springen, gekleed in de
δια kanaal gewaad van de Zoon van God.
De plaats waar we moeten springen van de berg wordt in de Bijbel de nauwe
poort genoemd. Dit is een zeer nauwe plaats waar we de omarming voelen
van de Verlosser en springen met Hem.
Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg
die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;
Mattheüs 7:13

De nauwe poort is voor de meeste mensen moeilijk te vinden, evenals er
naar binnen te gaan. In de eerste plaats is het moeilijk te vinden omdat we
van nature niet de noodzaak voelen daar naar binnen te gaan. Wanneer we
die eenmaal gevonden hebben, dan verlangt de nauwe doorgang ons alles
achter te laten in dit leven om er doorheen te kunnen. We moeten gewillig
zijn om gelijk het kameel dat dient door het oog van de naald te gaan. Het
oog van de naald was een zeer lage en nauwe ingang in de muur van de stad
Jeruzalem. Wanneer de hoofd poorten gesloten waren, was dit de enige
plaats waar nog iemand in de stad kon komen. Een handelaar diende zijn
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kameel compleet te ontdoen van zijn waardevolle spullen en moest het
kameel op zijn knieën en schuivelend door de nauwe ingang van de muur
laten gaan. Daarom is het ook moeilijker voor een rijke man (iemand die trots
is en zichzelf verhoogd en gehecht is aan al zijn “spullen” waarmee hij zijn
zelfrespect presenteerd) om door de nauwe poort naar binnen te gaan.
(Mattheüs 19:24)
Wanneer de wet in liefdevolle waarschuwing buldert van de berg,
veroorzaakt bij velen de bedwelmende leugen dat wij onze eigen ἐκ → bron
zijn om te spotten met zulke waarschuwingen en neerzetten als verzinsel,
gemaakt om mensen bang te maken en onzekere individuen te controleren.
Anderen leren dat de wet niet langer bindend is omdat alles vervuld en
voltooid is aan het kruis. De vernederende sprong van Christus dat leidde tot
Zijn dood was voldoende, we dienen niet met Hem te springen. Het is niet
nodig ons te vernederen en berouw op zulk een hart-verscheurende manier
te hebben. Door deze en vele andere uitvluchten is de nauwe poort overdekt
en verborgen voor de wereld, zodat men op de berg ongekleed blijft met het
δια gewaad van de Zoon van God.
Degenen die zonder dit gewaad op de berg gevonden wordt in de tijd van de
hemelse bruiloft van de Zoon van God met Zijn gemeente moet alleen van de
berg springen. Iedere keer weer roept de Zoon van God de verloren schapen
op de berg, het hele gebied doorkruisend om de zwervende schapen weer
bijeen te vergaderen, maar zij willen niet luisteren. De roep zal gehoord
worden: “Wij willen deze Man niet dat die over ons
regeert!” Zij springen dus alleen, zonder bemiddelaar
en het zal blijken dat men volkomen onnodig springt.
Staande op de klif en kijkend honderde meters diep
lijkt zeer ontmoedigend. Het zal zeker aanvoelen dat
we zullen sterven, maar Jezus heeft ons gezegd:
Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn
leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het
eeuwige leven. Johannes 12:25

Wil je vreugde en voorspoed, dat je zal ontvangen
indien je in het goddelijke patroon ingaat en daar de
sleutel ontdekt dat herstelt, hamoniseert en alle
relaties die voor jouw van belang zijn in de juiste
verhouding plaatst? Laat de wet van God in je ziel
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bulderen en laat je ogen geopend worden zodat je de incorrectheid ziet van
het geloof dat je je eigen ἐκ → bron bent. Indien je dit niet kunt inzien hoe
dit de ervaring is van elke dag, geërft van onze eerste ouders, bid voor ogen
die kunnen zien en ontdek de pijn van gebroken relaties en de verwoestende
interne strijd dat het schepsel-patroon virus in je gedachten en lichaam
aanricht. Kom tot de nauwe poort en laat de dingen gaan waaraan je gehecht
bent en je momenteel definiëren en zie in Christus Iemand die je nooit zal
verlaten of zal opgeven in je afdaling in de vallei van nederigheid. Jezus
stippelt het pad van ontvangen zegeningen uit. Ik nodig jullie uit dit
zorgvuldig te bestuderen en neem ieder punt aan.
Toen opende Hij Zijn mond en onderwees hen en Hij zei:
(3) Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het hemelse Koninkrijk.
(4) Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
(5) Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
(6) Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen
verzadigd worden.
(7) Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen
worden.
(8) Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.
(9) Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd
worden.
(10) Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen
is het hemelse Koninkrijk.
(11) Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei
kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
(12) Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemel, want zo
hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. Mattheüs 5:3-12

Jezus zegt:
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust
geven. Mattheüs 11:28

Het mag misschien vele dagen in beslag nemen om je hart te onderzoeken.
Misschien dacht je bij jezelf dat je het pad met Christus liep, maar je bent je
bewust dat jouw strijd in jezelf zeer weinig resultaat heeft opgeleverd in je
karakter. Vandaag is de dag van verlossing. Christus is bereid om je hand vast
te houden en je naar beneden te dragen in de vallei. Ik nodig je uit neem
deze stap en maak de sprong in je geloof, niet een sprong in de
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ontwetendheid, maar een sprong als reactie op de volle kennis van de
verkeerde weg die we allen geleefd hebben. Ik weet je zal van deze beslissing
geen spijt hebben. Jezus zegt vandaag tot ons:
Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal
Ik beslist niet uitwerpen. Johannes 6:37

45

10.De volgende stap
In dit smalle boekje zijn enkele fundamentele principes van het goddelijke
patroon gepresenteerd. Nu is er een hele wereld nog te ontdekken, dat op je
staat te wachten hoe het samenspel tussen bron en kanaal in alle gebieden
van ons leven gevonden kan worden in de relatie tussen de Vader en Zijn
Zoon. Dit is het begin van een serie boekjes die de aspecten van dit
goddelijke patroon schetsen. In onze ontdekkingstocht willen we meer
ontdekken zoals het goddelijke patroon van liefde, het goddelijke patroon in
het huwelijksleven, het goddelijke patroon in de wet, de goddelijke patroon
van aanbidding en godsdienst en het goddelijke patroon in de financiële
middelen. Ik dank je voor je investeringen in tijd en aandacht in deze
zoektocht zover en het is mijn gebed dat het een zegen voor jou is geweest.
Ik hoop dat deze woorden van de Vader je aanspreken:
Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, (2) om
je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, (3) ja,
als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, (4) als je het zoekt als
zilver, het naspeurt als verborgen schatten, (5) dan zul je de vreze des HEEREN
begrijpen, de kennis van God vinden. (6) De HEERE geeft immers wijsheid, uit
Zijn mond komen kennis en inzicht. (7) Hij houdt voor de oprechten wijsheid
gereed, Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, (8) opdat zij
de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van Zijn gunstelingen.
Spreuken 2:1-8
Toch is er voor ons maar één God: de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij voor
Hem, en één Heere: Jezus Christus, door (δια) Wie alle dingen zijn en wij door
Hem leven. 1 Korinthe 8:6
Jezus zei tegen hem, Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt
tot de Vader dan door (δια) Mij. Johannes 14:6
Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur
voor de schapen. (8) Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar
de schapen hebben niet naar hen geluisterd. (9) Ik ben de Deur; als iemand door
(δια) Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan
en weide vinden. Johannes 10:7-9
Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een stuikelblok en
voor de Grieken een dwaasheid, (24) maar voor hen die geroepen zijn, zowel
Joden als Grieken, prediken wij Christus, (δια) de kracht van God en de wijsheid
van God. 1 Korinthe 1:23-24
… zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om
het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, (3) in
Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. Kolossenzen
2:2-3
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Andere boeken van deze auteur:

My Beloved
Met echo’s uit het heiligdom, het lied van
Solomo en “The Pilgrim's Progress”, traceren we
een man's reis door obstakels, beproevingen en
uitdagingen, om te ontdekken, verkoopt alles, en
wordt verliefd op Jesus, de Zoon van de Vader.

Identiteits oorlog
Identiteits oorlog is een ontdekkings reis van onszelf.
Het is een uitnodiging om je waarden te leren in een
zuivere ralationele context. Dit boek openbaart de
principes dat je zal helpen te ontkomen aan de
prestatie gemotiveerde wereldse gedachtengang en
vrijheid te vinden in je belangrijkste relaties.

Life Matters
Alles wat we doen in het leven wordt beïnvloed door
ons geloof, waaruit onze waarden komen. In dit boek, zal je de Bijbelse
zienswijze vinden waar onze waarden vandaan komen, met een focus op de rol
die familie relaties daarop spelen wanneer het erop
aankomt onze waarden te bepalen. Meegenomen in
een reis langs de menselijke geschiedenis leer je de
tegenstelling kennen tussen God’s familie koninkrijk,
waar ieder lid beschermd is in hun besef van
waarden, en Satan’s familie koninkrijk, waar ieder
individu zijn eigen waarden nastreeft. De inzichten
van dit boek dienen je leven te veranderen, als dit
duidelijkheid schept in je eigen familie relaties, en
een beter begrip van de Vader en Zoon relatie.
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Het

Goddelijke

Patroon
van het
Leven

Universele patronen van het leven zijn
overal om ons heen. Deze komen van
het originele goddelijke patroon, wat tot ons
komt van de Vader, door de Zoon en dat
vinden we terug op elk niveau van het leven.
Zon en maan, zaad en plant,
ouder en kind, koning en onderdaan,
oude testament – nieuwe testament,
het patroon van Bron en Kanaal
is de sleutel.
Een ondermijnend, tegenovergesteld patroon
is opgekomen in het menselijke leven, en in
de harten en gedachten van leidinggevenden.
Allen moeten hun patroon kiezen, tussen
leven of dood. Het goddelijke woord
bemoedigt ons die keuze te maken.
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