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Het is ontnuchterend vast te stellen nu nog niet in de hemel te zijn. Dat komt
omdat de gelovigen er nog niet klaar voor zijn. De Bijbel vertelt hoe de dagen
zullen zijn die de wederkomst van Jezus voorafgaan:
“Er zullen spotters met spotternij komen, die naar hun eigen
begeerten wandelen en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst?
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het
begin der schepping af geweest is” – 2 Petrus 3:3-4.
Deze profetie is zich nu aan het vervullen. Het blijkt vandaag een uiting van
wetenschappelijke uitnemendheid te zijn voor wie het Wezen van God en zijn
beloften belachelijk maakt.
Zo 'n situatie bedroeft de oprechte christenen. Toch hoeft het ze niet te verwonderen; Petrus heeft immers de gelovigen verwittigd dat zo 'n mentaliteit
zich zou openbaren net voor de terugkomst van Jezus Christus. Dus moet de
toename van spotters de gelovigen des te meer overtuigen dat de gezegende
hoop op het wederkomen van hun Heer Jezus Christus, met als hoogtepunt
de verlossing, op het punt staat werkelijkheid te worden.
Het feit dat ongeloof en heidendom in de eens christelijke landen en kerken de
kop opsteekt, is een van de tekenen die wijst op het gestaag ondergaan van
de zon van de huidige wereld.
God laat toe dat deze dingen gebeuren om de gelovigen wakker te schudden,
opdat ze zouden uitkijken naar een betere wereld - een stad waarvan God de
Bouwmeester is.
Het is overduidelijk dat de laatste werelddagen zich voltrekken. Problemen en
ontaarding vermenigvuldigen zich onrustbarend snel. Anderzijds roepen
duizenden oprechte gelovigen met een zuiver hart biddend tot hun God:
“Hoe lang nog, Heer? Hoe lang zult U wachten voor U de verlossing
brengt, die U door uw dienaren, de profeten beloofd hebt?”
De Here is niet onverschillig tegenover de gebeden van zijn oprecht volk. Hij
zegt: “Heb geduld, blijf op Mij vertrouwen; Ik kom weer en zal niet uitstellen.”
De omstandigheden en situaties in de huidige maatschappij vragen om de
spoedige wederkomst van Jezus. Centraal in de Bijbel, is JEZUS en het goede
nieuws is zijn spoedig wederkeren naar deze aarde. Jezus’ weder-komst naar
deze wereld is dermate belangrijk, dat naar schatting één op twintig uitspraken in het Nieuwe Testament daaraan gewijd is.
Bijbels gelovige christenen zijn mensen die een boodschap moeten brengen:
een zendingsopdracht, uitgesproken door Jezus zelf - en oprechte gelovigen
kennen deze maar al te goed: “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de
gehele wereld worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volkeren, en
dan zal het einde gekomen zijn” - Matteüs 24:14.
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De terebinten van Mamre / Abrahams eik
We hebben in deze jaargang van Houvast de focus gezet
op Bomen in de Bijbel. In dit laatste nummer van 2020
zou ik graag met u willen nadenken over de belangrijkste
boom die ooit werd beschreven en die ik vurig begeer te
mogen aanschouwen - de Boom des Levens - waarvan
Openbaringen 22 zegt : “Midden op haar straat en aan
weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens,
dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht
gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.”
Waarom is het dat wij elke maand voor de Heer zullen
komen om Hem te aanbidden? Zoals het gezegd wordt in
Openbaring 22, zullen wij gaan om de vrucht van de boom
des levens te eten.
Wist je, dat zelfs in het hemelse koninkrijk, onze onsterfelijkheid 'voorwaardelijk' zal zijn? Met andere woorden, wij
zullen voortbestaan, omdat wij van Gods boom eten. Wij
zullen niet 'van nature' onsterfelijk zijn. Onze onsterfelijkheid komt voort uit Gods boom, en wij zullen elke
maand naar die boom gaan en ervan eten, als wij voor
eeuwig en altijd willen leven.
Vergeet trouwens niet dat de oorzaak van alle ellende in
deze wereld, van alle conflicten, van alle ziekten, ligt bij
een boom. Om die geschiedenis terug te vinden, moet je
terug naar Genesis 2, waar je de oorzaak vindt van onze
situatie op aarde. Dat is niet Gods schuld. God schiep de
mens met en nam daarbij het risico om hem een vrije wil
te geven. Dit was ook de enige manier om een wezen te
hebben dat kon liefhebben, zonder daartoe gedwongen te
worden. Toen Adam en Eva faalden in de test om niet in
de buurt te komen van de boom (die we nu de boom van
kennis van goed en kwaad noemen), en van de vruchten
ervan te eten, begon het verval, degeneratie, het sterven.
Die kennis hebben we nu. We kennen goed en kwaad,
maar wat is het waard om het kwaad te kennen? Wat
heeft die kennis ontketend? Maar vanaf dat moment begon Gods Plan B. Hij zou hemel en aarde verzetten om
opnieuw vrede en gerechtigheid te brengen in het universum, ook al zou het voor Hem een enorme prijs kosten.
Jezus kwam. Hij werd gehangen aan de boom - het
schandhout - gepijnigd en gedood als een misdadiger, niet
om zijn misdaden, maar voor de mijne en die van jou.
Het probleem begon bij een boom, en het werd opgelost
aan een boom…
Het enige wat het verval, de degeneratie, het sterven kan
tegenhouden is het levende water, is teruggaan naar de
Bron. Die bron is Jezus, zoals Hij met zoveel namen wordt

beschreven: de Wolkkolom, de Kolom van Vuur, het Brood
des Levens, het Water des Levens, en zo ook, de Boom
des Levens… Zonder te ‘eten’ van de Boom des Levens,
zonder een woord van het Woord, is er ook in de
eeuwigheid geen leven…
De Bijbel is vol bomen… echte en figuurlijke. Abraham
was één van die bomen. Hij had zijn tenten opgeslagen
onder de bomen. Het is wellicht niet het laatste woord dat
over bomen te zeggen valt. In de verschillende Bijbelvertalingen zien we vaak dat de verwante woorden elah en
elon door elkaar worden vertaald met "eik" of met "terebint". Hierbij is het vaak niet duidelijk om welke van de
twee bomen het gaat, of dat er misschien sprake is van
een andere boomsoort.
De eik is een voor ons bekende boom, maar een terebint
of terpentijnboom (Pistacia terebinthus) is redelijk onbekend. Hij is familie van de Pistache (Pistacia Vera) en als
deze boom wordt bedoeld in de Bijbel, dan is dat waarschijnlijk de Pistacia atlantica of P. lenticus welke beiden in
Israël voorkomen. Deze boom is samen met de verschillende soorten eiken één van de grotere bomen die op verschillende plekken in Israël voorkomen. Alleen in de Golan
en het Libanon-gebergte komen de echt grote bomen
voor.
Gaan we kijken naar de verschillende soorten terebinten
die voorkomen dan zien we dat die bijna overal zijn, behalve in de hoger gelegen gebieden, waarbij de Pistacia
atlantica zelfs voorkomt in de woestijnen in de buurt van
wadi's. Deze boom kan dan redelijk goed tegen droogte.
De verschillende eiken daarentegen kunnen slechter
tegen de droogte en die zien we vooral op die plekken
waar voldoende water is. Daarnaast komt hij ook voor op
de hoger gelegen gebieden van midden en noordelijk Israël en kunnen op het eerste gezicht slaan op zowel de
eik als de terebint.
Daar onder die terebinten, begon God met de nieuwe
bladzijden van Zijn verhaal te schrijven. Het eerste hoofdstuk liep tot Noach en zijn gezin. Maar het hart van de
mensen was te allen tijde boos. Er bleven nog slechts een
handjevol mensen die God oprecht zochten… Maar God
riep een man, weg uit zijn land met zijn tradities en afgoden, om heilig te zijn voor Hem en een getuigenis van
gehoorzaamheid af te leggen voor alle komende geslachten. De mens - zonder God onvruchtbaar - wordt vruchtbaar gemaakt (tot goede werken) en brengt het kind van
de vrije voort… als een uitnodiging ook voor ons.
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De leugen-boom van Eden
Stel je voor: de perfectste omgeving die ooit in een
mens kan opkomen, zonder iets dat toxisch, gevaarlijk,
bedreigend of verzwakkend kan zijn, alleen maar opbouwende, versterkende, prachtige, soms adembenemende smaken, geuren, uitzichten, combinaties… Zo
lang je maar weg blijft bij die ene boom. In feite was er
zelfs niets aantrekkelijk aan. Blijf uit de buurt, had God
gezegd. Laat je niet meegaan in je nieuwsgierigheid.
Neem mijn woord voor wat het is. Is dat vandaag anders?
Professor Walter J. Veith schrijft: De fundamentele
elementen van de New Age doctrine zijn terug te voeren tot de Hof van Eden. Lees het verhaal in Genesis 3
en je zult het begrijpen. De Bijbel leert dat het loon van
de zonde de dood is (Romeinen 6:23). God maakte in
Eden volkomen duidelijk dat als Adam en Eva Zijn wet
zouden overtreden, ze de gevolgen zouden moeten
dragen - dat wil zeggen, hun onsterfelijkheid verliezen
Adam en Eva zouden eeuwig leven voordat ze zondigden. God had de levensboom in de tuin gezet zodat ze
ervan konden eten en zolang ze ervan aten, zouden ze
leven. Maar nadat Adam en Eva hadden gezondigd door te eten van de verboden Boom van Kennis van
Goed en Kwaad - werden ze gedwongen de Tuin te
verlaten, zodat ze niet langer konden eten van de
Boom des Levens.
Volgens Genesis 3: 1 gebruikte de Satan een slang,
om twijfel te zaaien aan Gods bedoeling om de Boom
van Kennis van Goed en Kwaad midden in de tuin te
plaatsen: De slang nu was de listigste onder alle dieren
van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij
zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd
heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
In haar antwoord aan de slang, maakt Eva duidelijk dat
ze zeer goed had begrepen wat God had gezegd: En
de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de
bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht
van de boom die in het midden van de hof staat, heeft
God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet
aanraken, anders sterft u.” (Genesis 3:2-3).
Satan speelt met zijn twee grote leugens : “Gij zult
voorzeker niet sterven” en “Je zult als God zijn”.
Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet
sterven, Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan
eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God
zult zijn, goed en kwaad kennend. (Genesis 3:4-5).

De dubbele leugens van menselijke goddelijkheid en
onsterfelijkheid zijn door de eeuwen heen Satans fundament geweest voor zijn namaakreligies.
Hij heeft deze leugens gebruikt om voor ons te verbergen hoe belangrijk het is om redding in Christus te
zoeken.
Als we onsterfelijk zijn, hebben we Christus niet nodig
om ons te helpen de onsterfelijkheid te herwinnen die
we niet verloren hebben. Als we goddelijk zijn, worden
we Zijn gelijke en kunnen we onszelf redden. Met dit
meesterwerk van Satan wordt het heilsplan zinloos.
Het bijbelse verslag laat zien dat het karakter van Satan werd overgedragen op de mensheid:
En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te
eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom
die begerenswaardig was om er verstandig door te
worden; en zij nam van zijn vrucht en at;(Genesis 3: 6).
Het succes dat Satan in Eden behaalde, is een succes
dat hij door de eeuwen heen heeft genoten.
Satans plan is altijd om de mensheid te misleiden tot
een verkeerd begrip van wie we zijn en wie God is. Hij
bereikt dit door twee leugens: dat we goddelijk zijn en
dat we onsterfelijk zijn. Satans gebruik van deze leugens en van occulte mystiek is door de geschiedenis
heen duidelijk.
Neem bijvoorbeeld het oude Babylonische religieuze
systeem, waarin mystici naast Chaldeeuwse priesters
zouden werken aan zowel religieuze als staatszaken.
Toen koning Nebukadnezar zijn profetische droom had,
raadpleegde hij zulke 'wijze mannen' om uitleg te vragen (Daniël 2: 2). Dit systeem van heidense hiërarchie
was niet alleen beperkt tot Babylon, maar was het alles
doordringende systeem van de meeste heidense culturen. Dit oude heidendom bestaat nog steeds in de
moderne samenleving, maar wordt zelden in zijn juiste
zin begrepen. Het is een mengsel van waarheid, tradities en ceremoniën die afwijken van Gods woord.
Religies doordrenkt van mystiek, waarzeggerij en
openbaringen kunnen aantrekkelijk zijn, maar ze zijn
ook misleidend. Dit heidense systeem sloop zelfs in de
gelederen van de Israëlieten en besmette hun religie,
wat de profeet Jeremia ertoe aanzette zijn volk te
waarschuwen: ‘U dan, luister niet naar uw profeten,
naar uw waarzeggers, naar uw dromers, naar uw
wolkenduiders en naar uw tovenaars, die tegen u
zeggen: U mag de koning van Babel niet dienen. ”(Jeremia 27: 9).
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In de tijd van Jeremia gaven waarzeggers en valse profeten slecht advies aan de koning van Israël. De natie
was in ballingschap onder de Babyloniërs. God wilde dat
de Israëlieten zouden samenwerken met de koning van
Babylon, zodat ze konden voorkomen dat ze werden
gedood en gemarteld. God wilde dat Zijn volk laten zien
zodat ze de reden begrepen waarom ze in gevangenschap waren: hun rebellie tegen Hem. Het is altijd
gevaarlijk om naar het advies van mystici te luisteren
omdat ze niet voor God spreken.
Het tijdperk van verlichting waarin we vandaag leven, zal
een tijdperk van grote spirituele duisternis blijken te zijn.
Dezelfde systemen die de massa door de geschiedenis
heen hebben misleid, bestaan tegenwoordig in moderne
kledij. Regeringen en politici raadplegen media en astrologen en gebruiken dezelfde lijst met adviseurs als de
koning van Babylon.
Aan het einde van de tijd zal Satans strategie die zo
succesvol bleek te zijn bij Eva, de grote meerderheid van
de wereldbevolking in de ban houden voordat de dag
van de Heer komt. Dit bedrog begint om ons heen.
Volgens de New Age filosofie gaat onze wereld van een
periode van formele religie (het Vissentijdperk) naar het
Verlichtingstijdperk (of het Aquariustijdperk). Deze verandering van de ene periode naar de andere vindt
plaats onder begeleiding van verlichte mensen die grote
wijsheid hebben vergaard.
Deze 'geascendeerde meesters' heersen over de zaken
van de aarde en komen periodiek tussenbeide. Op een
New Age-website staat dat een Meester die geascendeerd is, 'naar een hoog niveau in de spirituele hiërarchie is gestegen en gekwalificeerd is om over onderwerpen met een hoog bewustzijn te spreken'.
De Opgestegen Meesters, zogenaamd sprekend via
aardse kanalen, beweren elk millennium een andere benadering te gebruiken om de mensheid te beïnvloeden.
Er wordt onderwezen dat negen wereldmeesters de
overgangen tussen eeuwen hebben beïnvloed, en dat tal
van geestelijke entiteiten hebben geholpen om de mensheid naar het tijdperk van verlichting te brengen. Deze
verlichten kunnen bestaan in etherische vorm of als incarnaties. Eén meester, Ramtha, zou spreken via de
Amerikaanse zender JZ Knight.
De occultist David Anrias vertelt ons dat de negen zogenaamde 'groten' die de cycli van de mensheid hebben
geïnspireerd, zogenaamd zo geavanceerd zijn in hun
denken en naderen dat hun leringen als muziek in de
oren van de mensheid vallen:
“De gecombineerde noten van deze negen Groten
creëren een akkoord van harmonieus geluid in de hemel,
maar toch in de aura van de aarde, om te helpen. Hij die
deze voortreffelijke muziek heeft leren horen, heeft dat
gedaan door eerst naar de toon van zijn eigen meester
te luisteren, op de innerlijke niveaus en tijdens meditatie.
Streef naar Hem Wie je voelt om je eigen Meester te zijn
als je op aarde, zij het in het begin vaag, die noot zou
horen die uiteindelijk je hart zal harmoniseren met die
van hem.”
New Age volgelingen wachten op de Maitreya, of de
Christus, die de mensheid zal helpen bij haar wedergeboorte. Volgens deze doctrine verschijnt Maitreya als
Christus voor de christenen, als Krishna voor de hindoes, als de imam Madhi voor de moslims en als de
bodhisattva voor de Oriënt.

De oude feesten met betrekking tot zonaanbidding zijn in
de christenheid geïntroduceerd. Zelfs de oude symbolen
en vormen van aanbidding worden subtiel geïntroduceerd en vermomd als christelijke praktijken.
We zien niet alleen oude heidense riten en ceremonies,
maar veel aspecten van de westerse cultuur komen
voort uit tradities die aan de zonnegod zijn opgedragen.
Dagen van de week
Paganisme is duidelijk in het organisatorische systeem
waarop onze cultuur is gebaseerd. De zeven dagen van
de week zijn gewijd aan zonnegoden.
Het getal zeven werd geassocieerd met het oog van de
Egyptische zonnegod Osiris en de zeven stralen van de
Iraanse zonnegod Mithra. Mithra's stralen zijn te zien in
afbeeldingen van vele heidense goden en godinnen.
Het Vrijheidsbeeld vertegenwoordigt bijvoorbeeld de
vrouwelijke vorm van de zonnegod, omdat ze de zeven
stralen van Mithra op haar hoofd heeft en de fakkel
draagt, een symbool van de lichtdrager of Lucifer. De
zeven stralen die afkomstig zijn van Mithra's halo symboliseert zijn triomf over de krachten van de duisternis.
Kaartspellen
De kaartspellen die we spelen zijn gebaseerd op kosmische rituelen van zonaanbidding. Er zijn tweeënvijftig
kaarten in een pakket (52 weken in een jaar), vier
kleuren (vier seizoenen of hoeken van de aarde), twaalf
plaatjeskaarten (twaalf huizen van de zon), 36 genummerde kaarten (36 kamers in de kosmische huizen van
het pad van de zon) en de A (alpha) of aas is de hoogste
kaart, maar telt ook als één (wat de laagste kaart is die
dus de Alpha en de Omega aanduidt).
Kaarten waren de uitvinding van de Moren en vertegenwoordigden de seizoenen. Twee kleuren vertegenwoordigen de twee equinoxen en de vier tekens de vier
seizoenen. De lente werd aangeduid met een roos (nu
een diamant); zomer door een klaverblad; herfst door
een eikel (schoppen); en winter door een kopje (nu een
hart).
Sport
Een doelpunt scoren met de zonnebal werd gelijkgesteld
met de triomf van licht over duisternis, goed over
kwaad ... De bal is een zonnesymbool in alle sporten
zoals voetbal, hockey, basketbal en cricket. Honkbal is
gerelateerd aan de zon in de vorm en het patroon van
het veld, evenals de spelregels en scores. Zoals alle
sporten belichaamt honkbal ook de seizoenscycli van de
zon op vrijwel dezelfde manier als oude ceremoniële
wedstrijden werden gehouden als onderdeel van vruchtbaarheidsriten.
Net als in de sport is de zon alomtegenwoordig op vrijwel
alle aspecten van het leven, of het nu kunst, architectuur,
filosofie, religie, festivals, folklore, dans of muziek is.
Elke ochtend maakt een "heidense" god van de dag ons
wakker, want de Romeinen in de vroege eeuwen van het
christelijke tijdperk noemden elke dag de zeven planeten
- zon, maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus.
Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe ver we
afgedwaald zijn van de oorspronkelijke instellingen en
hoe deze werden vervangen door heidense riten en
symbolen - ook in het christendom. Het begon allemaal
bij de boom, waar Satan de leugens die hij introduceerde
bij de engelen, nu plantte in de geest van een tot dan toe
smetteloze wereld. Het volgen van de instructies van de
Satan, leidt ons verder weg van de waarheid.
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Het verdwijnen van de
dinosaurussen en de Vloed
dr Paul Taylor

miljoen jaar oud", wat betekent dat het ongeveer 700.000
jaar leefde nadat men dacht dat het was gestorven. "
Nu accepteer ik deze datum niet, die 'rechtstreeks' is geproduceerd met een nieuwe vorm van uranium-lood-datering, en Amazing Discoveries bevat artikelen over de
problemen van radiometrische datering. Desalniettemin is
het belang van het artikel de twijfel dat het het KT Impact
Event werpt.
Als evolutionisten van mening zijn dat een aanzienlijk
grote groep dinosauriërs door de vermeende KTgebeurtenis niet is uitgestorven, wat is dan het nut van
een dergelijke gebeurtenis te veronderstellen? Ik ben
geen gokker, maar de kans dat wetenschappers over tien
jaar nog steeds in het KT-evenement geloven, moet vrij
klein zijn.

Houvast heeft talrijke publicaties over de wonderen van
de schepping. Het geeft niet welk onderdeel van de
schepping je bestudeert. Of het gaat over de werking en
het geniale van een oog, de metamorfose van rups naar
vlinder, vogelveren, stuifmeel, de symbiose tussen bloemen en insecten, het zenuwstelsel, of de kleinste cel of
het enorme universum… alles daagt de wetenschappers
uit. De antwoorden die de evolutietheorie probeert te
geven, zijn pogingen, maar ze stranden telkens weer in
iets dat het onmogelijk maakt.
Compromis tussen schepping en evolutie is niet mogelijk.
De Bijbel stelt duidelijk dat de schepping in één week
Globale Catastrofe = Globale Vloed
plaatsvond, in een volgorde die niet overeenkomt met
Ondertussen zijn zowel de Bijbel als het geologische benatuurlijke selectie of andere evolutionaire processen.
wijs, correct begrepen, het er beiden over eens: er is
Elk schoolkind weet dat de dinosauriërs uitstierven omdat aanzienlijk bewijs voor een wereldwijde catastrofe. Maar
een gigantische meteoriet - mogelijk zelfs een asteroïde - het was geen meteorietinslag - het was de wereldwijde
aan het einde van het Krijt de aarde in Chicxulub in Mex- zondvloed.
De bijbelse zondvloed zou een ramp van enorme omico raakte, waardoor een grote wereldwijde stofwolk
ontstond die alle dinosauriërs doodde. Het is opmerkelijk vang zijn geweest. Het zou de wereld volledig hebben
dat milieugevoelige wezens zoals vlinders en kikkers niet geherstructureerd. Volgens de Schrift stond de hele
wereld onder water en de herstructurering van de aarde
werden beïnvloed door deze evolutionaire wereldwijde
om de huidige topografie te produceren moet daarom
catastrofe, “maar de grote kluitenhoppende dinosaueen fenomeen na de zondvloed zijn.
russen konden de verandering niet verdragen.”
Bewijs voor totale onderdompeling van de continenten is
Theorieën van uitsterven
Natuurlijk was die uitstervingstheorie niet altijd geliefd bij wijdverbreid op aarde. Waterafzetting is een kenmerk van
de geologische kolom, maar één laag in het bijzonder wetenschappers. Toen ik op school zat - vroeger, zoals
het Krijt-laag - wijst op een overgang tussen de pre- en
mijn zoon graag wil zeggen - werd mij geleerd dat de dipost-catastrofale gebeurtenissen in het Flood-model.
nosauriërs uitstierven omdat hun eierschalen geleidelijk
dunner werden, zodat ze werden opgegeten door ondeu- De Krijtlaag bestaat uit krijtafzettingen veroorzaakt door
enorme afzettingen van coccolith-schelpen en andere
gende, harige zoogdieren.
micro-organismen met calciumcarbonaatskeletten. De
Maar er lijkt weinig bewijs voor deze verdunning van de
eierschaal, dus vandaag heeft het allemaal te maken met Krijtlaag is het bewijs dat er op een bepaald moment in
de geschiedenis een wereldwijde ondiepe zee was. De
een Chicxulub-impact, die het bewijs biedt dat we nodig
calciumcarbonaatskeletten van bepaalde algen zouden
hebben dat dinosaurussen aan het einde van het Krijt
alleen in grote hoeveelheden neerslaan als de zee
uitstierven. Behalve dat het zo'n bewijs niet levert!
ondiep was en de omstandigheden de bloei van algen
Een rapport in de Daily Telegraph suggereert dat veel
bevorderden. Dergelijke verstoorde ecologische omdinosauriërs niet zijn gedood door het zogenaamde KTevenement1 (K staat voor Krijt, aangezien C al wordt ge- standigheden zouden onmiddellijk na een wereldwijde
bruikt voor Cambrian). Het artikel suggereert dat een fos- overstroming de overhand hebben gehad.
De Krijtlaag varieert in dikte, een toestand die veroorsiel van hadrosauriërs gedateerd is op "slechts 64,8
zaakt zou kunnen zijn door stromingen of door verschillen
in de tijd dat de verschillende gebieden onder water
stonden. In de buurt van de witte kliffen van Dover zijn
de afzettingen aanzienlijk, wat er mogelijk op duidt dat
deze gebieden lange tijd onder water zijn geweest. Dit
soort afzettingen komen tegenwoordig niet voor, omdat
de calciumcarbonaatskeletten zouden oplossen in de
momenteel bestaande diepe oceaanwateren.
Hoewel geen enkel hedendaags scenario het model van
de zondvloed kan evenaren, zijn er vandaag enkele
gebeurtenissen die licht kunnen werpen op wat er in het
verleden is gebeurd. De huidige landbouwinspanningen
en de chemische industrie hebben de ecologie om hen
heen verstoord, wat heeft geleid tot buitengewone algenbloei in wateren die rijk zijn aan anorganische
zouten. Een voorbeeld van zo'n gebied is de Middellandse Zee, waar massa's chemicaliën een omgeving
bieden die bevorderlijk is voor enorme algenbloei.
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De wateren na de zondvloed zouden rijk zijn geweest
aan mineralen en rottend organisch materiaal. In
dergelijke omstandigheden hadden de algenbloei die de
krijtlagen produceerde in zeer korte tijd kunnen worden
afgezet. Verschuivende continenten zouden dan waterafvoer, recycling van sedimentaire afzettingen en vervolgens begraven van de krijtlaag, plantenresten en vervallen dierenresten hebben veroorzaakt. De krijtbedafzettingen uit het Krijt zijn het bewijs dat alles onder water was.
Verder bewijs dat dit model ondersteunt, is te vinden in
de tertiaire afzettingen die vol zitten met fossiele begraafplaatsen en stukjes gebroken botten van
zoogdieren, iets wat moeilijk te verklaren is met het standaard evolutionaire paradigma, maar die te verwachten is
in het geval van catastrofisme. Bovendien is de
stroomoriëntatie van fossielen duidelijk in het tertiair, wat
verder wijst op catastrofisme.
Een catastrofe van deze omvang moet zeker zijn stempel
hebben gedrukt op het stratigrafische record. Inderdaad,
het latere Krijt wordt geassocieerd met het op grote
schaal uitsterven van talloze soorten, waaronder de dinosauriërs. Van de dieren die deze grote uitsterving aan
het einde van het Krijt overleefden, stierf ook meer dan
50% van de mariene organismen bij de vernietiging. In
feite is de post-Krijtwereld slechts een schaduw van wat
het was vóór deze periode. De ammonieten en belemnieten werden volledig vernietigd en van alle zwemmende reptielen overleefden er maar drie. Slechts 30%
van alle zwemmende mariene organismen overleefde,
terwijl het overlevingspercentage van de zoetwaterorganismen (97% overleving) veel beter was.

Mariene organismen zijn aangepast aan stabiele omstandigheden en naar verwachting zal een grootschalige
omwenteling van het mariene milieu tot grootschalige
vernietiging leiden. Talloze fossiele bedden van
herverdeelde koralen en weekdieren zorgen voor een
enorme vernietiging van het eens zo stabiele mariene
milieu. Het is daarom niet verwonderlijk dat slechts
ongeveer de helft van de in de bodem levende mariene
organismen deze gebeurtenis heeft overleefd.
Het is geen wonder dat wetenschappers de redenen voor
deze massale uitsterving zo krachtig hebben besproken.
Onder de hypothesen zijn intense vulkanische activiteit,
epidemieën van ziekten, grootschalig broeikaseffect met
stijging van CO2-niveaus die leiden tot de dood van dinosaurusembryo's, verandering in plantensamenstelling,
verandering in zoutgehalte in de oceaan, hoge ultraviolette straling en stofwolken veroorzaakt door botsingen
met kometen of asteroïden.
De meeste van deze theorieën concentreren zich op de
dinosauriërs, maar verklaren niet de grootschalige vernietiging van alle andere levensvormen. Verrassend genoeg
is een wereldwijde vernietiging door water, waaronder
grootschalige ontreddering van de oceaanbodem en
verzinken van de continenten, totaal afwezig in alle
wetenschappelijke discussies, hoewel alle bewijzen precies op zo'n gebeurtenis wijzen.
Als we een reden zouden zoeken waarom zoveel van de
grote wezens die ooit over de aarde zwierven, nu zijn
uitgestorven, zouden we vermoeden dat de post-catastrofale wereld niet bevorderlijk was voor hun
voortbestaan.
Zoutniveaus in het water
Ten eerste zijn er aanwijzingen voor een enorme toename van het zoutgehalte van de oceanen. Als vergelijkend fysioloog ben ik altijd gefascineerd geweest door
het feit dat zeevissen (zowel kraakbeen- als beenvissen)
anatomisch en fysiologisch zijn aangepast aan een zoetwateromgeving.
De interne zoutconcentratie van een vis is ongeveer een
derde van die van zeewater en de nieren zijn aangepast
voor de verwijdering van water - hoewel deze functie niet
vereist is in zeewater. Door hun lage zoutconcentratie
verliezen ze namelijk water door osmose, zodat ze het
zich niet kunnen veroorloven om via de nieren water te
verliezen.
De kraakbeenachtige vissen (haaien en roggen) lossen
dit probleem op door ureum (een toxine) vast te houden
om hun osmolariteit te verhogen tot een niveau hoger
dan zeewater zodat ze door osmose water kunnen winnen, terwijl beenvissen het zeewater ontzilten met een
zoutpomp in hun kieuwen . Het is duidelijk dat deze organismen alleen
overleven vanwege hun vermogen om onder
deze omstandigheden te osmoreguleren.
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Het vasthouden van gifstoffen door een kraakbeenachtige vis is een indicatie van een noodoplossing
waaraan ze zich uiteindelijk hebben aangepast. Alleen
organismen die aan de nieuwe voorwaarden konden voldoen of hun zoutgehalte konden reguleren, overleefden.
De gevoeliger zijn uitgestorven.
Hoe zouden zee- en zoetwaterorganismen kunnen overleven als de wateren van de aarde tijdens de wereldwijde
zondvloed allemaal samen werden gedumpt? De scheiding tussen zoet en zout water zou pas zijn hersteld als
de continenten boven het waterpeil uitkwamen. Verrassend genoeg kunnen grote hoeveelheden zoet en
zout water, of zelfs grote hoeveelheden zoet water uit
verschillende bronnen naast elkaar bestaan zonder veel
vermenging langs de contactzones. Dit wordt gezien in
de grote Amazone-rivier, waar twee waterlichamen kilometerslang naast elkaar lopen met een beperkte vermenging in de contactzone. Tijdens de zondvloed zouden
organismen die alleen aan zoet water waren aangepast,
kunnen overleven in grote zoetwaterlichamen die relatief
apart bleven. Bovendien wordt het zeeleven verbeterd
wanneer grote hoeveelheden zoet water in contact
komen met de oceaan, en veel soorten kunnen alleen
spawnen in zoet of brak water, wat aangeeft dat dit de
omstandigheden waren waaraan ze eerder gewend
waren.
Men zou verwachten dat grootschalige vernietiging van
aquatisce leven in gebieden waar het water samenstelling snel en radicaal is veranderd als gevolg van verzouting uit ondergrondse aquaducten en door katastrofische vermenging van de watermassa's, en dit is precies wat we doen. Het feit dat zoveel mariene organismen rivieren en estuaria gebruiken als hun paaigronden,
geeft aan dat de beste overlevingszouten voor deze
wezens moeten bestaan onder deze lage zoute omstandigheden en daarom zullen ze lange afstanden migreren om in dergelijke gebieden te paaien.
De thermische omgeving
Wat betreft het omgaan met de thermische omgeving,
bestaan er vandaag slechts twee categorieën landorganismen. Terrestrische dieren zijn endotherm of ectotherm.
Endotherme dieren (voornamelijk zoogdieren en vogels)
beheersen hun lichaamstemperaturen door hun metabo-

lisme te verhogen wanneer de omgevingstemperatuur
daalt. Ectotherme dieren beheersen hun lichaamstemperatuur door selectief gebruik te maken van externe
bronnen zoals zonnestraling. Bij afwezigheid van zonnestraling is de lichaamstemperatuur van deze dieren hetzelfde als die van hun omgeving. We spreken ook van
deze categorieën als warmbloedige en koudbloedige
dieren.
In een wereld met extreme klimaten zouden alle dieren
tot een van deze twee categorieën moeten behoren om
te overleven. Er zijn aanwijzingen dat de grote reptielen
uit het verleden waarschijnlijk geen endothermen of ectothermen waren, maar ergens daar tussenin. Hetzelfde
geldt waarschijnlijk voor veel van de nu uitgestorven gigantische amfibieën en zoogdierachtige reptielen. Studies van been-beenmergverhoudingen tonen aan dat de
dinosauriërs en andere wezens zich in deze intermediaire
toestand bevonden en dus stabiele omgevingsomstandigheden nodig zouden hebben. Plantenfossielen
suggereren dat de aarde vóór de catastrofe een relatief
warm klimaat had, maar dat het post-catastrofale klimaat
waarschijnlijk minder stabiel was. Bovendien betekent de
grootschalige vermindering van de vegetatie als gevolg
van de vernietiging, dat veel voedselbronnen niet langer
beschikbaar waren en dat deze dieren niet konden overleven.
Uit het paleontologische verslag blijkt dat er in het
verleden veel grotere variëteiten van planten en dieren
bestonden dan nu. Het is ook mogelijk dat alleen nietgespecialiseerde feeders de vernietiging van een favoriete voedselbron hebben overleefd, zodat veel van de
grote wezens uit het verleden niet langer bij ons zijn omdat de planeet niet langer hun nichevoedsel levert.

'De dag ... kan heel dichtbij zijn dat we
allemaal opnieuw de strijd van de
Reformatie zullen moeten voeren.' ~

Volgens schattingen zijn er over de hele aarde verspreid ongeveer 3000
miljard volwassen bomen, of zo’n 422 bomen voor elke wereldbewoner.
De hoogste bomen ter wereld zijn sequoia's (Sequoia sempervirens), die
in Californië boven de grond uittorenen. Deze bomen kunnen gemakkelijk een hoogte van 91 meter bereiken. Onder de sequoia's overschaduwt een boom genaamd Hyperion ze allemaal. De boom werd
ontdekt in 2006 en is 115,7 m hoog. Het is moeilijk om de impressionante hoogte en breedte van deze 600 jaar oude boom op een foto vast te
leggen. In ieder geval voelt men zich als mens maar een kleine dwerg
naast een dergelijke woudreus. Het geeft een kleine indruk van de
enorme vegetatie die de hele aarde overdekte voor de vloed.
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Grattan Guinness

De Boom des Levens
Is het mogelijk om in de toekomst te kijken? Wat staat de
aarde te wachten? Misdaad, oorlog en natuurrampen
lijken met de dag intenser te worden. Kondigen ze een
naderende catastrofale gebeurtenis aan? Zouden de
oude teksten van de Schrift nog gebeurtenissen onthullen? Ontdek geheimen in de Bijbel die je leven zullen
veranderen terwijl we 'de meest verbazingwekkende profetieën' onderzoeken. Onze studie van vandaag behandelt het onderwerp van de levensboom. Het is een studie
waarvan ik hoop dat je ze zowel informatief als opbouwend zult vinden. Laten we even stil staan bij met
een verbazingwekkend feit.
Het oudste levende wezen op aarde zou een boom zijn.
Meer specifiek is het een groep bomen die je vindt in de
witte bergen van centraal Californië. Het zijn dennenbomen met borstelharen. Een triest feit is dat de oudste
boom ter wereld de vorige eeuw per ongeluk is omgehakt. In 1964 nam een geoloog genaamd Donald Curry,
een jonge student, enkele kernmonsters van deze zeer
oude dennenbomen en zijn boorgereedschap bleef
steken in deze grote boom. Dus ging hij naar de bosbouwdienst en zei: 'Ik heb toestemming nodig om dit
gereedschap eruit te halen. Het is duur. Mag ik die boom
omhakken om mijn gereedschap te herstellen? En ik
neem ook een plaat zodat we de jaarringen kunnen
meten. 'En ze gaven hem toestemming. Dus ze kapten
de boom. En terwijl ze de ringen gingen tellen, kwamen
ze erachter dat er 4844 jaarringen waren. Tot dan was
de oudste boom 4.600 ringen.
Die boom is er nog steeds. Die heet de Methuselahboom die nu het record houdt. Het trieste is dat ze de
oudste boom hebben gekapt zodat ze de ringen konden
tellen. Die bomen wisten te overleven onder slopende
omstandigheden. Maar als je aan de Levensboom denkt,
wie zou dan van die Levensboom willen eten?
Je weet dat de Bijbel ons in Jesaja 65:22 vertelt: "want
zoals de dagen van een boom, zo zullen de dagen van
mijn volk zijn." Op dit moment zijn onze levens 70 of 80
jaar, maar dat was nooit Gods plan. God wilde dat we
voor altijd zouden leven. In de profetie gaan we naar het
laatste boek in de Bijbel, het laatste hoofdstuk, het laatste boek, de eerste twee verzen (Openbaring 22: 1) ...
We leven in de laatste dagen en iedereen betaalt voor
drinkwater. Iedereen moet flessen water sjouwen, voor
drinkwater. Maar God zegt: “Ik zal de dorstige geven uit
de bron van het water des levens om niet.” En het volgende vers vertelt ons over onze boom. 'In het midden
van de straat en aan weerszijden van de rivier ...' Daar
was de boom. “Aan elke kant van de rivier, de boom.
Eén boom, beide kanten van de rivier." De levens-boom
die 12 soorten vruchten draagt en elke maand haar
vruchten oplevert, en de bladeren van de boom voor

genezing van de naties”. Sommigen hebben zich
afgevraagd," betekent dat dat er jaarlijks 12 soorten fruit
aan de boom zijn? Zijn er elke maand 12 verschillende
soorten die het als een veel-soorten-boom maken? Er
zijn argumenten dat het slechts 12 soorten zullen zijn,
maar het wijst in ieder geval op zijn universeel, veelzijdig
karakter.
Aan weerszijden van de rivier. - Welnu, deze rivier die
ontspringt uit de troon van God en van het Lam - zegt de
Bijbel, "en de zee was niet meer." Deze rivier die van de
troon van God stroomt, is de bron van bevloeiing voor de
nieuwe wereld. Denk aan de grote rivieren die we vandaag in de wereld hebben. Bv de Amazone. Je hebt de
Nijl. Je hebt de Mississippi en Missouri die de Missisippi
tegenkomt. De Yangtze, gele rivier. Zet die allemaal bij
elkaar en beeld je dit in. Ben je ooit in Iguazu geweest, in
de buurt van Argentinië en Brazilië? Het slaat met verstomming… Koningin Elizabeth zei: “De Iguazu-watervallen zorgen ervoor dat de Niagara-watervallen
eruitzien als een traan.” Gewoon ongelooflijk.
Stel je dat voor en vermenigvuldig het en dat is de rivier
die van de troon van God stroomt. Je hebt deze ene
boom aan weerszijden van de rivier. Het begint logisch
te worden, want de hele wereld eet van één boom. Het is
dus geen struikje in je achtertuin. Het is een grote boom,
groter dan welke sequoia of mammoetboom dan ook.
Het zou kunnen dat je me nu wil tegenhouden om nog
meer je verbeelding te prikkelen, en dat je zegt: “Nu begin je pure fantasieën te verzinnen." Weet je, de Bijbel
vertelt ons, dat wanneer je aan de nieuwe aarde denkt,
'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord
en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God
heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.” Dat
betekent: "je kunt het je niet voorstellen!" Dus ik wil
groots dromen. En weet je wat? Het is waarschijnlijk nog
steeds groter en beter dan het beeld dat ik voor je kan
schilderen. Om de levensboom te begrijpen, is het goed
om terug te gaan in de Bijbel. Laten we naar Genesis 2
gaan en kijken waar deze voor het eerst verschijnt. We
zijn net naar het laatste hoofdstuk van de Bijbel gegaan
en hier zijn we aan het begin van de Bijbel.
Het verhaal van de Bijbel is hoe teruggaan naar de Levensboom. De eerste drie hoofdstukken van de Bijbel
vertellen hoe God een paradijs schiep maar het ging verloren vanwege de zonde en de mens werd de toegang
tot die Levensboom ontzegd, en de dood deed zijn intrede. De laatste drie hoofdstukken van de Bijbel
vertellen hoe de zonde wordt vernietigd, het paradijs
wordt hersteld en de mens krijgt weer toegang tot de
levensboom en is weer in de Tuin. Het hele idee is terug
gaan naar de Tuin.
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Het is triest om te vertellen, maar de mens begon van de
verkeerde boom te eten en zo kwamen de problemen.
Genesis 2:17, God had gewaarschuwd. Hij zei: "Maar
van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan
zal je niet eten." Precies vanaf het allereerste begin,
zelfs voordat de zonde in de wereld kwam, zei God: "je
moet dit eten en je mag dat niet eten." We gaan praten
over wat te eten en wat niet. Dit is iets wat mij na aan het
hart ligt, omdat het een wisselwerking heeft met je begrip
van het evangelie.
Genesis 3:22: Toen de mens at wat hij niet mocht eten,
zei de Here God: "Zie, de mens is geworden als Onzer
een door de kennis van goed en kwaad; nu dan, laat hij
zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven.
Toen zond de Here God hem weg uit de hof van Eden
om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen
was. En Hij verdreef de mens en Hij stelde ten oosten
van de hof van Eden de cherubs met een flikkerend
zwaard, dat zich heen en weer wendde, om de weg tot
de boom des levens te bewaken.'
De mens werd uit het paradijselijke huis gezet en hij kon
niet meer van de Levensboom eten omdat hij God ongehoorzaam was geweest. Blijkbaar was er een essentie,
een enzym in die boom die het leven in stand hield. En
toen de mens geen toegang meer had tot die boom, begon hij te af te takelen / te sterven.
Voor zover ik begrijp, geloven wetenschappers nog
steeds dat het een mysterie is waarom we oud worden.
Vooral als evolutie verondersteld wordt waar te zijn, zou
je denken dat we de plaats zouden bereiken waar we in
ieder geval zo lang als een schildpad zouden leven.
Jaren hebben we vitaliteit en vervangen alle cellen
zichzelf. Waarom hebben we de efficiëntie nog niet
bereikt om een paar honderd jaar te leven?
De Bijbel vertelt dat de evolutie in omgekeerde volgorde
plaatsvindt. De mens leefde honderden jaren en nu nog
slechts 70 of 80 jaar en 100 - als we heel sterk zijn.
Hoe verder we verwijderd werden van de Levensboom,
hoe korter ons leven werd. En God zei tegen Adam: "Je
zult nu moeten werken. De hele schepping is veranderd
vanwege de zonde ... Je kunt niet meer eten van de
Boom des Levens. Nu ga je brood eten en in het zweet
van je arbeid keer je terug naar het stof.”
De mens begon te sterven. We gaan het hebben over de
praktische kant van het christelijke leven en het is in de
profetie. Ik verlang naar de hemel en het eten van de
levensboom. Jezus zei: 'we zullen bij Hem zitten en Hij
zal ons dienen en we zullen met Hem eten.’
'Jezus staat aan de deur en Hij klopt. Hij wil binnen
komen en bij ons zijn en maaltijd houden. Vaak werden
verbonden gesloten in de context van eten; een feest in
de Bijbel, het nieuwe testament is gemaakt in de context
van eten, nietwaar? Wil je horen wat de Bijbel over dit
onderwerp zegt?
Nummer één, "wat was Gods oorspronkelijke dieet voor
de mens?" Wel, we weten al dat het de Boom des Levens was. Maar door de zonde veranderde dat. Maar
zelfs vóór de zonde, in het oorspronkelijke dieet, beschrijft Genesis 1:29 "vlees" (in sommige vertalingen) als
het plantaardige voedsel (vruchtvlees of het eetbaar
gedeelte van iets).
Fruit en zaden en noten waren het oorspronkelijke
(vlees) dieet voor de mens.

Nummer twee: "Wat voegde God uiteindelijk toe aan zijn
dieet, nadat de mens niet meer kon eten van de Boom
des Levens?" Je leest dat, nadat ze waren uitgezet, een
deel van de vloek was dat God zei: 'Je zult het gewas
van het veld eten.’
Dit betekent elk ander deel van de plant dan fruit en dat
zijn groenten. Welk kind weet niet dat groenten deel uitmaken van de vloek? Ik heb als kind amper groenten
willen eten - maar dat gaat nu beter. Ik hou vooral van
fruit, maar eet groenten omdat ik weet dat je op één
been niet kunt staan.
Ken je trouwens het verschil tussen een vrucht en een
groente? Aubergine? Fruit. Tomaat? Fruit. Komkommer?
Fruit…
Wist je dat mensen150 jaar geleden dachten dat tomaten dodelijk waren? En nu is het de nummer één van de
vruchten worden geproduceerd. Courgette? Fruit. Alles
wat de vrucht van de bloesem is, is een vrucht. Pompoen? Fruit.
Toen de zonde voortschreed, begon de mens dieren te
eten en God specificeerde dat sommige rein waren voor
voedsel en sommigen niet rein waren. Houd in gedachten dat de Heer het offersysteem in de Hof van Eden
heeft ingesteld en dat er dieren waren die ze aan de
Heer moesten offeren.
Onreine dieren zouden nooit aan de Heer worden
aangeboden. En dus mocht de mens van de offerdieren
eten. Dat is waarom, wanneer de dieren op de ark kwamen, de reine dieren per zeven kwamen.
'Zeven van alle reine dieren, twee van de onreine
dieren.' Nu is het interessant om op te merken wat er
gebeurde met de levensduur van de mens onmiddellijk
na de vloed? Houd er rekening mee dat na de overstroming alle vegetatie ter wereld was vernietigd. En dus
moesten ze waarschijnlijk een tijdje meer van de dieren
eten, terwijl ze de reine dieren aten. Als ze van de onreine dieren hadden gegeten, zouden al die soorten zijn
uitgestorven. En de levensduur van de mens - kijk naar
de levensduur van Noach tot aan zijn tijd en kijk hoe die
naar beneden valt. In enkele generaties ging er bijna 800
jaar af van de levensverwachting van de mensen.
Die daalde tot 500 jaar, 400 jaar, 300 jaar, 200 jaar.
Abraham leefde 175, Isaak leefde eigenlijk langer dan
zijn vader. Jacob werd 147 jaar. Jozef 110 jaar, Mozes
120. Maar je ziet dat de levensduur afneemt, op enkele
uitzonderingen na. Af en toe sprongen ze weer op. Maar
de meesten van ons hebben een verwachting van 70 of
80 jaar. En af en toe is daar iemand die met goede zorgen de 80 of 90 of 100 haalt.
Je weet dat we dingen kunnen doen die ons leven verlengen. De Heer wil dat we een overvloedig leven leiden,
zodat we hem beter en effectiever kunnen dienen.
Sommigen hebben gehoord van het Shangri-la. Mensen
willen weten waar is die bron van jeugd? Ponce de Leon
hoopte dat hij de bron van jeugd zou vinden. En hij dacht
dat het Florida was, maar het is niet de fontein van de
jeugd daar.
Je hebt vast wel eens van het Shangri-la gehoord. Het is
gebaseerd op een boek, geschreven door James Hilton,
genaamd 'Lost Horizon'. En hoewel het boek fictie is, is
het waar dat hij hoorde over mensen die in de Hunzavallei, tegen de Himalaya woonden en een ongewoon
lange levensduur hadden. Daar is het gewoon om
mensen te vinden die in prima gezondheid en actief
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waren op de leeftijd van 100 of 110 jaar. Artsen die daar
zijn geweest, vinden bijna geen hartaandoeningen, geen
jicht, geen diabetes.
Veel van de aandoeningen die landen zoals de onze
teisteren, bestaan daar niet. Ze drinken het water dat
afkomstig is van gesmolten gletsjers. Ze bevinden zich in
de hoge, schone lucht. Ze eten gedroogd fruit. Het zijn
meestal abrikozenboeren.
Zeer weinig vlees en dierlijke producten in hun dieet, en
ze genieten vaak van een lang, krachtig, actief leven na
de eerste eeuw. Er is een verband tussen wat je eet en
hoe je je voelt en je gezondheid.
Nummer drie: Waarom geeft God in de Bijbel gezondheidsregels aan zijn volk?' Maakt het voor God uit wat
we eten? 3 Johannes 2: "Geliefde, ik bid, dat het u in
alles wel ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel
gaat." God zegt dat hij wil dat we geestelijk en lichamelijk
voorspoedig zijn. Johannes 10:10, opnieuw zei Jezus:
"Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed."
Wie heeft ooit gehoord van Banana Jack? Hij kon op
blote voeten waterskiën tot zijn 90ste verjaardag.
Een van de belangrijkste dingen om je leven te verlengen, is om aërobe training te onderhouden. In zijn
tachtiger jaren zou hij blootsvoets waterskiën met het
touw in zijn mond. Hij had duidelijk geen kunstgebit.
Jezus was erg geïnteresseerd in de gezondheid van
mensen. Bijbelonderzoekers vermoeden dat Christus
meer tijd besteedde aan het genezen van mensen dan
aan het prediken. In feite is het hele doel van het heilsplan het redden van ons leven. Je kunt je geest niet van
je lichaam scheiden. Deze zijn samen één.
God blies de adem in het lichaam van Adam - zijn geest
- en hij werd een levende ziel. En toch zijn er veel christenen die denken dat het niet uitmaakt wat je met je
lichaam doet, zolang je maar met je geest in God
gelooft. Dat is een leer van duivels. Jezus leerde dat
niet. Jezus leerde dat het lichaam en de Geest samen
zijn en dat de een de ander beïnvloedt. Daarom zei hij:
"De Geest is gewillig, maar het vlees is zwak." De twee
zijn met elkaar verbonden en we hebben op beide gebieden verlossing nodig.

Je kunt niet iets doen waarvan je weet dat er een directe
oorzaak en gevolg is en zeggen: "er zullen geen gevolgen zijn, omdat ik ga bidden.” “Ik ga van de tempel
springen en ik ga bidden dat engelen me zullen opvangen.” “Ik ga eten waarvan ik weet dat het niet goed is en
bid God erom dat Hij het verschil maakt. '
Toch, hoeveel christenen er zijn die op die manier leven
en die sterven als gevolg van deze slechte theologie?
Het maakt wel uit wat we eten en wat we drinken.
Daarom zei Jesaja in 55: 2: "opdat gij het goede eet en
uw ziel zich in overvloed verlustige." Dat geldt ook voor
ons spirituele voedsel dat we kiezen. De reden dat dit zo
belangrijk is, is vanwege de hersenen.
Weet je waarom je benen hebt? Je hebt benen om je
hersenen rond te dragen. Je hebt armen om de opdrachten van je hersenen uit te voeren. Je hebt een spijs
verteringssysteem om je hersenen te voeden. Je hersenen gebruiken meer zuurstof dan enig ander orgaan in
het lichaam. Je bent wie je bent, vanwege je geest.
De hersenen zijn verbazingwekkend omdat alle zenuwen
in de hersenen eindigen, maar de hersenen hebben
geen zenuwen. Dit is een elektrochemische computer
die absoluut wonderbaarlijk is. Zelfs hersenchirurgen
begrijpen nog niet of een gedachte tastbaar is. God
communiceert met ons, niet via onze maag. Maar soms
voelde je dat je door je buik werd geleid.
God communiceert niet met ons via het ‘hart’. We
zeggen 'zoals een man in zijn hart denkt', het gaat eigenlijk over de geest. Je denkt niet met je hart. De hersenen
zijn het heilige der heiligen als je lichaam de tempel is.
Het is net zo belangrijk om onze geest helder te houden
als om voor ons lichaam te zorgen, zodat we helder
kunnen denken. De duivel weet dat door slechte leefgewoonten en slecht eten en niet genoeg beweging en niet
genoeg slaap en door verkeerd te leven, onze geest
nooit efficiënt werkt, en we hebben een probleem om
spirituele dingen te begrijpen. Dit is een van de redenen
dat de duivel zo hard campagne voert om drugs in handen en in de geest van jongeren te krijgen. Om te verhinderen dat ze op het meest kritieke moment in hun
leven de spirituele waarheid zouden begrijpen en hun
leven aan Jezus zouden geven. Dat zal niet gebeuren
Nummer vier: 'Hebben Gods gezondheidsregels iets te
als ze in de mist of in een roes zijn.
maken met eten of drinken?' Zeker weten.
Ik herinner me een formidabel getuigenis van Doug
1 Korintiërs 10:31, "Of gij dus eet of drinkt, of wat ook
Batchelor, dat aangeeft hoe de Bijbel mensen verandert.
doet, doet het alles ter ere Gods." Weet je wat dat inHij zegt hierover: “Ik had vroeger mijn eigen steakbedrijf.
houdt? Dat betekent dat als ons wordt opgedragen om te Ik heb vlees verkocht. En persoonlijk ben ik vegetariër. Ik
eten en te drinken tot eer van God, het mogelijk is om
ben voorstander van vegetarisme. De Bijbel zegt niet dat
niet te eten en te drinken tot eer van God. We moeten
je vegetariër moet zijn. Maar ik weet dat we in de hemel
dus weten wat het verschil is.
allemaal vegetariërs zullen zijn.
Laat me hier een vraag stellen. Hoeveel van jullie zijn
Er zal geen McDonalds of BeefEater zijn. Niemand jaagt
ouders? Heb je mensen eerder horen zeggen: 'Het
op kippen met een bijl in de hemel. Ik ben opgegroeid
maakt niet uit wat je eet, je bidt gewoon en je vraagt God met eten zo slecht als men maar kan eten.
om je eten te zegenen en God zal het zegenen?' Alle
Ik ben opgegroeid als een totale heiden. Terwijl mijn
dingen zijn zuiver. Het maakt niet uit. Als dat waar is,
moeder een goede kok was en het eten heerlijk smaakzouden jullie ouders hier toestaan dat jullie kinderen zich te, aten we allerlei rare dingen. Mijn vader zou ons naar
klaarmaken voor het ontbijt en toelaten dat ze bv de
restaurants brengen. We aten slakken en we aten
chocopot leegeten, daarna drie chocoladerepen eten, en schildpadden en we aten kikkers. We aten varkensvlees
als dessert nog een pak snoep binnenslaan? Als je dat
en vlees van alles en nog wat.
zou zien, denk ik dat je tussenbeide zou komen : "hé,
Mijn ontbijt, toen ik opgroeide, was recht uit de koekewat ben je aan het doen?" En ze zeggen: "Mam, pap,
doos. En dan koffie en thee vanaf 6, 7, 8 jaar. Ik dronk
maak je geen zorgen, het maakt niets uit. Ik ga God vra- alcohol bij onze maaltijden, zelfs als kind. Nadat ik
gen om het te zegenen. Ik heb ervoor gebeden…” Ik
enkele jaren van opstand had doorgemaakt, ging ik weg
denk dat we weten dat dat absurd is. Zoiets is niet tot
van huis en woonde op een afgelegen plek, een grot,
Gods eer, en het krijgt niet Gods zegen!
houvast 11 4 / 2020

in de woestijnbergen. En terwijl ik daarboven woonde,
was er geen koeling, dus ik had geen vlees of zeer
zeldzaam. Als ik vlees had, was dat alleen toen ik naar
de stad ging om me te bevoorraden. Ik at veel bonen en
rijst en brood. Ik ging naar de stad en ik koch meer fruit,
appels en zo, en na een tijdje begon ik me beter te voelen. Voor het eerst in mijn leven begon mijn geest helder
te worden en toen ik daar in de bergen woonde, accepteerde ik de Heer, en begon ik de Bijbel te lezen. Het
was een Bijbel die ik daar gevonden had en die een
vorige bewoner daar achtergelaten had. Omdat het de
eerste keer in mijn leven was dat mijn geest helder werd
merkte ik het verschil op. Nadat ik daar een paar jaar
had gewoond en de Heer had aanvaard, verhuisde ik
naar de stad en kwam in de vleesindustrie terecht. Ik at
drie keer per dag biefstuk. En ik begon het te voelen.
Mijn hoofd was niet meer helder. Ik kon niet goed slapen.
Ik bedoel, ik at biefstuk en eieren voor het ontbijt en biefstuk uit New York voor de lunch en T-bone steak voor
het avondeten en rondde toen af met een liter ijs, en ik
woog nog steeds slechts 62 kg.
Maar toen zei ik: "Ik moet beginnen met het volgen van
deze gezondheidszaken waarover ik in de Bijbel lees." Ik
rookte en dronk op dat moment ook nog alcohol, en ik
dacht dat ik een christen was. Ik begon die dingen op te
geven waardoor mijn gezondheid veranderde, niet omdat een kerk het leerde, maar omdat ik het in de Bijbel
las. Ik merkte dat mijn hoofd weer helder begon te worden. Mijn geheugen werd beter. Ik was niet de hele tijd
suf, kreeg minder vaak verkoudheid en ik voelde me
100% beter.
Ik ben nu 30 jaar vegetariër. Ik ga af en toe naar een
restaurant. Ik bestel groente en ze zeggen: "wil je de
kaas?" En ik zeg "nee". En ze kijken me aan als "niets?
Alleen de groenten?" Ik zeg 'ja'. Ik zei: "Ik ben 30 jaar
vegetariër." Ik doe dit graag met kinderen en ik zeg: "zie
ik eruit alsof ik 70 jaar ben?”

175 jaar oud. Charles Darwin vond in 1835 drie kleine
galapagos-schildpadden ter grootte van een bord, bracht
ze naar Engeland en noemde ze Tom, Dick en Harry. Ze
deden het niet goed in het natte klimaat van Engeland,
dus stuurden ze hen naar de botanische tuinen in Australië. Geleidelijk stierven Tom en Dick en vervolgens
probeerden ze 100 jaar lang Harry te laten paren met
een andere galapagos-schildpad. Ze brachten hem naar
de dierentuin daar, de Australische dierentuin, en ontdekten dat Harry een Harriette was. 175 jaar, maar vegetarisch.
Nummer vijf, welke klasse dieren heeft de Bijbel geïdentificeerd als onrein? Leviticus 11: 3 vertelt ons, "Al wat
gespleten hoeven heeft, te weten geheel doorkloofde
hoeven, en wat herkauwt onder de dieren moogt gij
eten.“ Die karakteristieken moesten aanwezig zijn. Dat
zou rein zijn, dat zijn koeien, geiten, herten, schapen.
Die typische hoevedieren herkauwen, en hebben gespleten hoeven. Ze hebben meestal meerdere magen. Ze
hebben complexe spijsverteringssystemen. Maar dan
gaat het verder met te zeggen dat er dieren zijn die één
kenmerk hebben, bijvoorbeeld de varkens. Het heeft een
gespleten hoef, maar het herkauwt niet. God zegt: "omdat het wel gespleten hoeven, ja zelfs geheel doorkloofde hoeven heeft, maar niet herkauwt; onrein zal het voor
u zijn. Van hun vlees zult gij niet eten” Is dat duidelijk?
'Hun vlees mag je niet eten?' ‘Maar beste vriend, dat is
voor de joden.' Is dat zo? Was Noach Joods? Heeft God
Noach gezegd dat hij onderscheid moest maken tussen
de reine en de onreine dieren? Ja. Hoevelen zijn hier
verwant aan Noach, vraag je je af? Dat is iedereen. En
varkensvlees is onrein. Ik zoek altijd nieuwe woorden om
mensen uit te leggen dat varkens varkens zijn en daar
kan ik niets aan verbeteren.
Ik bedoel, dat woord is de belichaming van iets dat
smerig is. Het zijn aaseters. De Bijbel spreekt er over vergelijkt varkens en honden. Zou je een hond eten? In
sommige landen weet ik dat ze dat doen.
Ze eten puppy’s.
Is dat niet vreselijk? Je bent zo verdrietig voor
de puppy's. Je eet misschien kleine biggetjes en
ze zitten in dezelfde categorie.
Hoevelen van u herinneren zich dit? “Zelfs een
varken eet geen varken.” schreef Newsweek, op
6 september 1999. Dit vond ik een geweldige
quote. 'Wat is het ergste dat je ooit zou kunnen
eten? Het werd zo erg dat een paar jaar geleden
Doug Batchelor over zijn leven in afzondering in
een voedingsdeskundige schreef over varkensde grotten, waar hij God en de Bijbel leerde
vlees ‘als het ergste dat je ooit zou kunnen eten.
kennen, toen hij met zeer eenvoudig voedsel de
'Een paar jaar geleden zei een voedingshelderheid van geest verkreeg om met open
deskundige dat spek technisch gezien geen
oog de omgeving te bekijken, en God te laten
vlees meer was. Het behoorde helemaal niet tot
spreken doorheen Zijn woord en de schepping.
een voedingsgroep. ”Het is een zout, met nitraat
doordrenkt, met vet beladen kankerverwekkend
ding.” Ik vind dat geweldig dat mensen zich realiseren
Dan kom je mensen tegen die zeggen: "Je weet toch dat hoe erg het is en de verkoop kelderde en toen begon
de evolutie vertelt dat we vleeseters zijn omdat we deze varkensvlees zichzelf te adverteren als "het andere witte
grote hoektanden hebben. Dat is voor het snijden en
vlees." Ze probeerden zichzelf te positioneren als kip en
scheuren van vlees." Dat is een mythe. Kijk maar eens
vis. Dat is valse reclame, want kip en vis, bevatten
naar het verschil tussen een hondengebit en een
weinig zout en weinig nitraten en weinig vet en
mensengebit. Heeft iemand een dergelijk gebit? Dat is
varkensvlees is gewoon het ergste. Toen Batchelor in
een vegetariër. Sterker nog, de grootste hoektanden ter
zijn vleesbedrijf zat, was hij jong, en moest de knepen
wereld behoren tot vegetariërs, olifanten, nijlpaarden.
nog leren. Een van zijn klanten verkocht Batchelor's
In de dierentuin van Australië zagen we Harriet de
maïsbiefstuk - eersteklas biefstuk. Toen vroeg hij raad
schildpad, het oudste dier op aarde op dit moment,
aan een vriend en zei:
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"Ik heb een klant, één van mijn slagerijen. 'Ze willen
eersteklas varkensvlees.' En hij lachte hem uit. Hij zei: 'je
weet niet veel. Het ministerie van landbouw beoordeelt
het niet zo. Ze drukken pamfletten met de tekst: "Als je
het eet, kun je het beter goed bakken." Omdat het vlees
wemelt van parasieten, niet alleen van trichinae-larven.
En je weet wat er gebeurt - niet al het varkensvlees heeft
trichinae - maar de meeste wel.
Toen microgolven voor het eerst uitkwamen, bakten ze
niet gelijkmatig en er was een uitbraak van trichinae,
zodat meer mensen deze cysten kregen. Duizenden van
deze kleine wormen gaan naar verschillende delen van
het lichaam en nestelen zich en mensen krijgen pijn in
hun gewrichten, en het is moeilijk om een diagnose te
stellen. Er zijn veel mensen die denken dat ze bursitis en
artritis hebben, maar ze hebben pigitis, dat is van trichinae-larven.
Nummer zes: 'Hoe kunnen we onderscheid maken
tussen rein en onrein onder de vissen en de vogels?'
Jezus zei over de huichelachtige praktijken: ”Gij blinde
wegwijzers, die de mug uitzift, maar de kameel
doorzwelgt.” (waarvan beschreven is dat hij onrein is)
Jezus wees op de hypocrisie. Leviticus 11: 9 "Dit moogt
gij eten van al wat in het water leeft: al wat vinnen en
schubben heeft, in het water, in de zeeën en in de
stromen, dat moogt gij eten..”
Die dingen die geen vinnen en schubben hebben,
zouden een gruwel zijn. Dat zijn ook schaaldieren. Deze
dingen zijn aaseters. Ze leven op de bodem. De oesters
halen het afval uit het slib dat op de bodem ligt. De garnalen, kreeften, kruipen over de bodem. God wil niet dat
we aaseters eten. Dat is een simpele regel. Haaien?
Aaseters. Meerval? Je weet waar je de grootste meerval
vangt, vlakbij de monding van het riool. Het zijn
aaseters. Ze zijn onrein.
Deze dieren zijn aaseters en varkens zitten ook in die
categorie. Ik maak een groot punt over het varken, want
ik denk niet dat ik veel tijd moet besteden om je te overtuigen: "je mag geen kakkerlakken eten, je mag geen
ratten eten …’, omdat mensen dat niet eten. Maar
varkens zijn populair onrein voedsel, en daarom moet ik
erover spreken.
Onder de vogels waren de foeragerende vogels rein.
De aasvogels, zoals de 'raaf naar zijn soort, de uil, de
nachthavik, de koekoek en de havik naar zijn soort', de
buizerd. Alle aasvogels, de roofvogels, zijn onrein. De
reine vogels zijn foeragerende vogels, kalkoen, kwartel,
kip. Ik ging een keer naar een kippenslachterij en ik had
genoeg gezien toen ik een tiener was.
Zegt de Bijbel niet: 'Want alles wat God geschapen
heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het
met dankzegging aanvaard wordt:' Je moet ook het volgende vers lezen. Er staat: ’want het wordt geheiligd
door het woord Gods en door gebed.’ Dat betekent dat
het Woord van God gaat zeggen dat het passend is. Dat
vers had te maken met mensen die reine dieren aten,
maar op heidense marktplaatsen slachtten ze de dieren
voor heidense goden. En dus zeiden de Joden: "je kunt
dat schaap of die geit of die koe niet eten, omdat het
werd aangeboden aan Jupiter op de heidense markten.”
Paulus zegt hierop:" Kijk, jij hebt het niet aan die afgod
aangeboden. Als je toevallig je eten koopt van iemand
die een heiden is, dan zeg je, het maakt mij niet uit. Stel,
je koopt perziken in blik. Het maakt me niet uit of het van
een hindoe-bedrijf is of een boeddhistisch
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bedrijf? Dat is wat Paulus zegt. Het had niets te maken
met: 'je kunt alles eten’. Sommige mensen willen het
begrijpen als: “elk schepsel van God is goed en je hebt
niets te weigeren. Doe maar op. Maar dat is niet wat
Gods woord zegt. “Het maakt niet uit. God geeft er niet
om. Bid er gewoon over.”, zo wordt geredeneerd.
Maar God wordt niet bespot. Wat je zaait, zul je oogsten.
Een deel van wat in deze boodschap verweven is, is dat
God ons zelfbeheersing wil leren. Als het gaat om de
gezondheidsboodschap, heb je bijbels dingen die rood
licht, oranje licht, of groen licht krijgen, net zoals in het
verkeer. Groen licht zou zijn, ga ervoor. Alles gaat goed.
Fruit, granen, noten, groenten, peulvruchten. Die dingen
zijn Gods keuze voor jou.
Oranje licht zou bv suiker zijn. Er is geen bijbels gebod
dat zegt: "eet geen suiker". In feite staat er: "eet honing,
maar eet niet te veel". Dus moet er matigheid zijn. Als je
vlees wil eten, moet het rein vlees zijn en het moet met
mate worden gegeten. Weet iedereen dat zoveel van de
ziekten in onze wereld tegenwoordig afkomstig zijn van
te veel dierlijke producten?
En dan zou het rode licht oa de onreine dieren zijn.
Sommigen zeggen nu: "Hoe zit het met Petrus’ visioen in
handelingen 10?" Ik hoop dat je dat zeer aandachtig
leest. Lees het geheel in context. Petrus bidt op het dak
en krijgt dit visioen. Een laken komt uit de hemel en zit
vol met griezelige, kruipende dieren die onrein zijn.
En deze stem komt uit de hemel en zegt: "Sta op,
Petrus, slacht en eet!" En weet je wat Petrus zegt?
"Geenszins, Here, want ik heb nog nooit iets gegeten,
dat onheilig of onrein was." Dat betekent dat zelfs nadat
Petrus, Jacobus en Johannes Jezus 3 1/2 jaar volgden,
ze nooit het idee kregen dat het oké was om onrein
voedsel te eten. Zelfs - en hij heeft dit visioen rond 34
n.Chr. - had Petrus nog steeds niets onreins gegeten.
Drie keer komt het visioen en Petrus haalt nooit iets uit
het laken. Hoe eet je een visioen? Het is symbolisch.
Dan wordt het laken naar de hemel opgetrokken en
Petrus vraagt zich af wat dit betekent. Toen kwamen
enkele heidenen naar zijn huis om te vragen om tot de
heidenen te prediken. Toen besefte hij wat het visioen
betekent. En als iemand hier eerlijk over is, dan staat het
antwoord daar in Handelingen 10: “God heeft mij doen
zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen.”
'Varken onrein? Voedsel onrein? 'Mens onrein.' De joden
noemden de heidenen onrein. God gebruikte iets waar
de joden zich mee konden identificeren over het verschil
tussen rein en onrein om dit te onderwijzen. Maar Jezus
offer aan het kruis is geen reden om varkensvlees
gezond te maken. Joden zullen het niet eten. Moslims
zullen het niet eten. Ze ervaren het als een gruwel, terwijl christenen denken dat ze alles kunnen eten.
Er is oorzaak en gevolg in de wereld. Het maakt uit wat
we eten. Het maakt uit hoe we voor ons lichaam zorgen.
Je bent niet van jezelf. Je bent gekocht met een prijs.
Je lichaam is eigendom van God. God wil dat je ervoor
zorgt. Het is niet voor je eigen egoïstische verwennerij.
Dat betekent niet dat het verkeerd is om iets lekkers te
eten, maar oranje en rood zouden de uitzondering
moeten zijn.
Waarom is er zonde in de wereld? Omdat iemand iets at
wat ze niet mochten eten. Kan je dat beamen? Er wordt
veel gespeculeerd over wat de vrucht was van die verboden boom. Ik heb wat onderzoek gedaan en ik heb
ontdekt wat het was.
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De boom heette eigenlijk een “chocoladeboom” (grapje).
Nummer zeven, iemand denkt: "Zal God me straffen als
ik varkensvlees eet?" Wat zegt de Bijbel? Dit is een profetie, een verbazingwekkende profetie, Jesaja 66:15,
"Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man
in het midden naar de hoven te gaan, die zwijnevlees
eten, gruwelijke beesten en muizen, zullen tezamen
verdwijnen, luidt het woord des Heren.”
Ze zeggen:" Oh, het is oké. Alles is heilig.'
God zegt: "je lichaam is een tempel van de Heilige
Geest." Toen de Romeinen wilden shockeren en wanneer de Grieken - Antiochus, Epifanes, de joden wilden
beledigen, was de ultieme belediging dat ze een varken
brachten in de tempel en offerden. Om zo'n onrein dier
voor God te brengen was het tegenovergestelde van
aanbidding, het was een belediging.
Het boek Daniël begint met een test over wat deze jonge
Hebreeën zouden eten en wat ze niet zouden eten.
Ze werden geselecteerd om het Babylonische voedsel te
eten dat bestond uit onreine dingen en alcohol. En:
"Daniel nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met
de koninklijke spijze of met de wijn die de koning placht
te drinken", en God zegende hen hiervoor.
Nummer acht: 'wat zegt de Bijbel over alcoholische
dranken?' Daniel en zijn vrienden waren tien keer wijzer
dan de wijze mannen in het Koninkrijk omdat ze
voorzichtig waren met wat ze aten en wat ze dronken.
'De wijn is een spotter, de drank een luidruchtige, ieder
die zich daaraan overgeeft, is onwijs.' Kijk naar alle problemen in onze cultuur die worden veroorzaakt door alcohol. Ik weet wat het in mijn leven heeft veroorzaakt en
hoe het me aan de rand van de afgrond bracht, en ik
mag God loven en prijzen dat ik daar radicaal mee gebroken heb. Men kan erover speculeren of een klein
glaasje per dag goed is of niet… Maar welk voorbeeld
geven we? Meer mensen worden gedood door alcohol
dan alle andere drugs bij elkaar. Dat is geen pleidooi
voor drugs, integendeel. Het is niet alleen weggesmeten
geld, maar het is het zaad van de ondergang. Als sommige christenen denken: "Wel, Jezus veranderde het
water in wijn, alcohol moet in orde zijn.” dan kan ik dat
betreuren, maar Jezus maakte zeker geen alcoholische
drank! ‘Jezus veranderde het water in druivensap. Dat
was een symbool van zijn bloed. Het brood zou ongezuurd zijn, en het sap moest ongegist zijn. Het is een
type van het lichaam, het pure lichaam en het pure bloed
van Jezus, Jezus maakte geen schadelijke drank voor
een feestje.
Richteren 13 vertelt over Simson en de bovenmenselijke
kracht die God hem zou geven. Wat zegt de engel tegen
zijn moeder? 'Zie, je zult zwanger worden en een zoon
baren. Er zijn fysieke gevolgen van wat je eet en drinkt',
zegt de engel. 'Dus neem u in acht en drink geen wijn of
bedwelmende drank en eet niets onreins,’ omdat sommige mensen deden wat mensen nu doen. Ze dreven
weg van Gods Woord. De engel zei: 'Volg aandachtig
mijn gezondheidswetten, want je krijgt een zoon, die de
sterkste man wordt die ooit heeft geleefd.
Wat zeiden de engelen tegen zijn vader toen Johannes
de Doper werd geboren? ”Want hij zal geen wijn of
sterke drank drinken.” Waarom niet? “Omdat hij vervuld
zal worden met de Heilige Geest.”
Als je de Heilige Geest wilt, zegt de Bijbel, "drink geen

wijn, maar word vervuld met de Geest.” Je kunt niet
tegelijkertijd met beide vervuld worden.
Nummer negen", wat zijn enkele andere waardevolle
gezondheidsbeginselen die we in de Bijbel vinden?
A, je weet dat de Bijbel quarantaine leert, dat bepaalde
ziekten, als je de zieke isoleert, dit kan helpen bij het
creëren van reiniging.
In de 13e eeuw, toen de builenpest Europa overspoelde,
wisten ze niet hoe ze het moesten stoppen. Uiteindelijk
openden enkele kerkleiders het boek Leviticus. Ze begrepen de principes van quarantaine. Ze begonnen de
kleding van degenen die besmet waren te verbranden en
begonnen die principes toe te passen. Dat was wat de
verspreiding van de builenpest tegenhield, namelijk dat
de kerkleiders zich uiteindelijk tot de Bijbel wendden.
B, wassingen, basis-hygiëne. Het lichaam en zijn kleding
verzamelen ziektekiemen. Gods volk moet een rein volk
zijn. Wanneer het evangelie je hart reinigt, weet je het
meteen, omdat de omgeving schoner wordt.
Ik heb het gezien, zodra iemand Jezus vindt, beginnen
ze hun haar te kammen, zich beter te verzorgen… Ze
beginnen hun tanden te poetsen, als ze die nog hebben.
Hun tuin begint schoner te worden. Reinheid staat naast
goddelijkheid. Dat staat niet in de Bijbel, maar het is
waar.
C: 'moreel leven is een goede gezondheidspraktijk'. Kijk
naar alle ziekten in onze wereld, seksueel overdraagbare aandoeningen, ziekten waarvoor geen genezing
bestaat. Als mensen consequent Gods richtlijnen met
betrekking tot moraliteit zouden volgen, zouden ze
zichzelf veel ziekte en hartzeer besparen. Op sommige
plaatsen zijn deze ziekten epidemisch en de reden dat
ze epidemisch zijn, is vanwege promiscuïteit. Ik weet dat
er zeldzame uitzonderingen zijn door bloedtransfusies,
maar dat zijn de uitzonderingen.
D, "het belang van werk. "God zegt niet alleen dat we op
de sabbat moeten rusten. Wat zegt hij daarvoor? 'Zes
dagen zult u arbeiden.' Wat zei God na de zonde tegen
Adam? Een recept voor het verlengen van zijn leven,
bestond erin om "In het zweet uws aanschijns zult gij
brood eten". Dit betekent dat het goed is om te zweten.
Het is goed om intense aërobe oefeningen te doen die je
hart sneller doen kloppen en je doen transpireren.
Het reinigt het lichaam. Het is goed voor het hart, houdt
de bloedvaten open. Toen ik een auto ging huren,
stelden ze me voor: 'deze heeft een verwarmd stuur'. Die
dag vroor het de stenen uit de grond. Ik dacht: "Wie
heeft zoiets bedacht - welke zwakke mensen?" Maar het
was best aardig, omdat het buiten koud was ten ik had
een warm stuur. Dat is autorijden geworden; je hoeft je
nauwelijks te bewegen. Je kunt de cruisecontrol
aanzetten, en een dutje doen… Het is een beeld van
onze maatschappij. Niemand hoeft zelfs maar te bewegen, want ’s avonds kom je thuis en je verpoost in een
gemakkelijke zetel met de afstandsbedieningen
waarmee je kunt jongleren. We zijn zo gewend om daar
te zitten en op onze knoppen te drukken. En onze
gezondheid lijdt eronder. 'Ons lichaam heeft een goede
inspanning nodig …en daarna een goede rust. Dat hoort
bij het gebod van de sabbat. Mensen werken te veel
(maar niet met hun handen). Je hebt niet alleen
lichaamsbeweging nodig. Je oefent beter, en je rust ook
beter uit.
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E, een positieve instelling, gemoedstoestand, is goed
voor je gezondheid. Wat het Evangelie je geeft, is dat
God je vergeeft, dat geeft je een betere houding. En je
kunt anderen vergeven, dat geeft je een betere instelling.
Sommige mensen zijn ziek. Niet zozeer vanwege wat ze
eten, maar vanwege wat ze opvreet. Ze zijn bitter en zijn
gestrest of zijn boos en ze vernietigen hun gezondheid
vanwege hun houding.
Verder vertelt de Bijbel, en dit zowel in nieuw testament
als in oud testament, "dierlijk vet en bloed mogen niet
gegeten worden". Een van de eerste dingen die we
weten is dat ziekten door het bloed van dier op dier kunnen worden overgedragen en dat zoveel ziekten afkomstig zijn van dierlijke producten". Maar daarnaast is het
belangrijk om zelfcontrole te behouden bij het eten. Te
veel eten is schadelijk.' Spreuken 23: 2, "gezegend bent
u, o land, wanneer zij eten voor kracht en niet voor
dronkenschap." Ik zeg dat omdat we in een tijd leven
waarin de medische industrie zegt dat de schatkist die
voor medische zorg betaalt, de verzekeringsmaatschappijen, failliet gaan als we niets doen omdat zoveel ziekte
is verband houdt met obesitas en bijna de helft van alle
mensen heeft overgewicht. Er zijn veel ziekten die verband houden met te veel eten. Feitelijk zijn we voor het
eerst in de geschiedenis, dat er meer mensen ziek worden door te veel eten dan door te weinig.
National Geographic-2004: 'Alle Amerikanen die de uitpuilende buik toeschrijven aan een traag metabolisme,
moeten twee keer nadenken. Een rapport, eerder dit jaar
door de centra voor ziektebestrijding en -preventie,
bevestigt wat velen van ons niet wilden toegeven, we
zijn dik omdat we veel eten, veel meer dan vroeger.' En
het meeste komt uit vetten. Is het een wonder?

Christus werd aan een boom gekruisigd. Nathan Greene
heeft dat op een prachtige manier proberen weer te
geven in een schilderij. Jezus stierf aan een boom. Zijn
lichaam is de vrucht, zijn bloed is de nectar en wanneer
je Christus accepteert, geeft hij je nieuw leven. Dat
nieuwe leven, die nieuwe geest, die nieuwe kracht, stelt
je in staat om een nieuw wezen te zijn.
Ik weet dat sommigen een worsteling voelen. Zelfs als je
deze dingen wist, durf ik te wedden dat sommigen van
jullie zeggen: 'Ik moet wat veranderingen brengen in de
zorg voor de tempel die God mij heeft gegeven.' En er is
de kracht van Gods Geest voor nodig om deze veranderingen aan te brengen, zodat onze geest God beter
kan dienen. Het komt door liefde. Als je gezonder bent,
kun je hem beter van dienst zijn. Je kunt je medemens
beter dienen. Het komt door liefde voor God en liefde
voor je medemens en liefde voor jezelf.
Het kruis van Christus is een levensboom en eerst
moet je van die boom eten, als je van de levensboom
in de tuin wilt eten.
“Ik ben van u, Heer. Ik heb uw stem gehoord en die
vertelde mij uw liefde; maar ik verlang ernaar op te staan
in armen van geloof en dichter tot u getrokken te worden. Breng me dichterbij, dichterbij dierbare Heer. Aan
het kruis waar U bent gestorven. Breng me dichter,
dichter tot U, de gezegende Heer, die Uw kostbaar bloed
vergoot voor mij.”

Ik wil eten van de Levensboom. Ik wil voor altijd met
Jezus leven. Als je op een dag van die Levensboom in
het paradijs van God wil eten, moet je door geloof de
hand reiken en de vrucht die door Jezus aan het kruis
werd bereikt, vastgrijpen. Dat is de levensboom.
Vanuit een boom zag Zacheüs Jezus. En Jezus zag
Nummer negen: "Jij bent de tempel van God. Als iemand Nathaniel onder een boom.
die tempel verontreinigt, zal God hem vernietigen.”
Hoevelen van u zouden willen zeggen: "Heer, ik weet dat
Herinner je toen Jezus de tempel reinigde? "Uw lichaam ik veranderingen in mijn leven moet aanbrengen; ik wil
is een tempel van de Heilige Geest, verheerlijk daarom
door Uw geest worden bevrijd; en ik weet dat de enige
God in uw lichaam". Is het dan niet duidelijk dat we weg manier waarop ik dat kan doen, is door die kracht te krijmoeten blijven van verslavende dingen?
gen die komt van eten en drinken van het kruis, het kruis
Heb je ooit iemand gezien die je voorbijloopt met de hijvan Christus " Is dat je verlangen, vrienden?
gende boodschap 'Ik heb snel een banaan nodig.' Of
“Dierbare Heer, ik weet dat het woord niet leeg is van U
dames, is je man ooit opgestaan en loopt hij op zijn
uitgegaan, dat de Heilige Geest werkt in het hart van
tenen naar de keuken. 'Waar ga je heen, schat?' 'O, ik
mensen, al degenen die dit lezen en beseffen hoe U ons
heb gewoon zin in spruitjes.' Nee, mensen raken verslaafd aan dat wat niet goed voor ze is. En we drinken te liefhebt. We willen opgewekt worden.
We willen ons lichaam tot een levend offer brengen. We
veel cafeïne. Je zult geen bijbelvers vinden dat zegt: "je
willen in uw koninkrijk zijn. We willen hier nu leven,
zult geen cafeïne drinken", omdat het geen probleem
eeuwig leven en beter leven. We willen dat onze geest
was in die tijd.
wordt genezen en we willen dat ons lichaam wordt
Nummer tien: wat moet elke oprechte christen proberen genezen. Heer, ik bid dat we door geloof de hand kunte doen? “Bied je lichaam aan als een levend offer, heilig nen reiken, de redding kunnen nemen die Jezus aan dat
en voor God aanvaardbaar. Dit is je redelijke eredienst.” kruis heeft gegeven, zodat we de kracht hebben om een
Je behoort God toe door opoffering. "Legt dus af alle
nieuw leven te leiden om u te vertegenwoordigen en op
vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met
een dag in dat koninkrijk te zijn en van de boom te eten.
zachtmoedigheid het in u geplante woord aan, dat uw
We vragen U dit alles in Christus’ Naam. Amen.”
zielen kan behouden.” Dat zou ook matigheid zijn in zelfs
de goede dingen.
Hoevelen zouden willen eten van de Levensboom? Het
nieuwe Jeruzalem komt. Er komt een nieuwe Tuin en die
boom zal er zijn. Ik wil op een dag van die boom eten,
nietwaar? Openbaring 2: 7, "aan hem die overwint, zal ik
te eten geven van de boom des levens die zich in het
midden van het paradijs van God bevindt". De boom is
er, wachtend op jou.
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De “gezegende hoop”

Nathan Greene / fragment uit het schilderij “De Gezegende Hoop”

Hebreeën 11 heft aan met : “Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men
niet ziet.” Maar het geloof is niet blind, en de hoop is niet ongefundeerd. Wanneer het geestelijk oog eenmaal de hand des
Heren heeft opgemerkt, in de natuur, in de geschiedenis, in het wereldtoneel, daarbij ondersteund door de duidelijke markeringen van de profetieën, zien we blinkende edelstenen aan de oppervlakte komen, die getuigen van een helder stralend
licht. Daar in het Oude Boek worden de drijfveren van de mens blootgelegd en krijgt de strijd die mensen op aarde voeren
een betekenis in de strijd die de hemel voert.
De geschiedenis toont ons gebeurtenissen met een onmenselijke laagheid - soms in naam van de godsdienst. Maar het is
geen gods-dienst, maar Satans-dienst. Als we godsdienst willen begrijpen, moeten we kijken naar de Man van Nazareth, in al
zijn nederigheid en liefde, en gedrevenheid om wat verloren dreigt te gaan… Hij zoekt en gaat tot het uiterste om de dief te
verhinderen dat de kostbare zielen uit zijn hand worden gestolen. “Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven…”
Godsdienst is het Lam volgen, waar het ook gaat, niet om wereldse eer te zoeken, maar om eer te geven aan de Schepper
van hemel en aarde. Zoiets gaat niet uit eigen kracht, want het is tegen al datgene wat in ons ijvert naar erkenning en roem.
Alleen het hart waar Gods Geest toegang krijgt, kan met Gods hulp de wegen naar het heil vinden en bewandelen.
In ons moderne leven is het zo gemakkelijk om af te drijven, om ons doel uit het oog te verliezen, om in de drukte en het
lawaai en doorheen al onze bezigheden Hem uit het oog te verliezen die iets veel beter met ons voorheeft. We gaan ons settelen in dit leven hier, en maken het ons zo comfortabel mogelijk en proberen het allemaal zelf op te lossen, vergetend dat
er een God is die achter de schermen werkt, die de winden tegenhoudt, die met zijn machtige Geest werkt en ons geweten
beroert. En terwijl we daar comfortabel ingeburgerd zijn, zouden we zelfs vergeten dat Jezus die ten hemel opvoer, de aarde
verliet met de belofte van zijn wederkomst.
Nathan Greene heeft onder de naam “Van Eden tot Eden” een permanente tentoonstelling in Silver Spring, VS. Het centrale
werk is “De Gezegende Hoop”, waarvan het bovenstaande een klein fragment is. De tentoonstelling met 78 schilderijen,
toont de activiteiten van Jezus in het leiden van zijn volk doorheen de eeuwen.
Onder een stralende hemel, waar de regenboog van Gods beloften doorschijnt, zien we het wonderbare spektakel van de
hemelse engelen die niet afwezig willen zijn op deze mijlpaal van de geschiedenis: ze vullen de hemel, wanneer Jezus in
majesteit en glorie komt om de zijnen tot Hem te trekken en de graven van de in Hem ontslapenen te openen. De bazuinen
klinken en de doden die zijn stem kennen ontwaken en staan op met een verheerlijkt lichaam.
'De zalige hoop' vangt de emotie en vreugde van het moment waarop Christus terugkeert om zijn kinderen van alle rangen
en standen te verlossen en hen naar de hemel te brengen. Tegen een donkere hemel, de explosie van licht en kleur, omlijst
door talloze engelen, herinnert dit tafereel ons eraan dat deze wereld niet onze thuis is, en dat onze hoop en vertrouwen in
de spoedige komst van Jezus gerealiseerd zal worden.
Dit werk wordt geprezen door veel kunstcritici en verzamelaars als een van Nathan Greene's beste composities, waarin elk
facet van zijn artistieke gaven schittert. Van de kleinste details van elk personage tot het gebruik van licht en kleur om een
portret te maken van de wederkomst van Christus… Het is een impressie, een manier om een werkelijkheid aan mensen
bekend te maken… maar de feiten zullen dit alles overtreffen. Ik hoop dat het een geruststellende gedachte is dat Christus
spoedig komt! De aarde die in feite na zesduizend jaar één groot kerkhof is geworden - wordt geopend en geeft haar schatten voor de eeuwigheid vrij. Al diegenen die leefden voor Gods eer, die hun hoop hebben gesteld op Jezus die zou komen…
God die onze Heere Jezus Christus uit de doden opwekte, zal daarbij niet stoppen. Zijn stem zal weerklinken en de doden
die in Christus zijn gestorven, zullen van de greep des doods
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gezondheid is
We hebben allemaal een definitie over
wat gezond en wat ongezond is, maar
het is merkwaardig hoe tegenstrijdig
die inzichten kunnen zijn.
De adviezen die in de wereld
rondgaan volgen bepaalde ‘modes’.
Wat vandaag zo geprezen wordt, kan
morgen verguisd worden. Dat is een
vreemde gang van zaken en ik stel me
daar al heel mijn leven lang vragen bij.
Hoe kan iets dat zo essentieel is voor
het menselijk bestaan, zo onderhevig
zijn aan speculatie - en de voorbije
honderd jaar aan vervalsing - dat de
meesten niet meer weten wat hun
Schepper aanbiedt voor het in goede
staat houden van het lichaam?
Dat is God: bij de schepping duidde
Hij voor elk levend wezen zijn voeding
aan. Voor de mens - het kroonstuk van
zijn schepping, waarin God alles van
Zichzelf legde - verkoos God het beste
wat er van voeding op de wereld
bestaat - vruchten.
Schilders hebben prachtige schilderijen gemaakt, soms met een poging
om er de betoverende schoonheid van
het paradijs in te verweven.
George Malkmus verwoordde dat
jarenlang in zijn tijdschrift “Back to the
Garden” of “Terug naar dé Tuin”. Dat is
het opzet van God. Daar wil God jou
en mij naartoe. Dat is wat de Bijbel
duidelijk maakt. En nadat God alles
duidelijk gemaakt heeft, en niet alleen
met woorden, maar door het geven
van zijn eigen Zoon, zegt Hij: “wat had
Ik nog meer kunnen doen?” Het eerste
paradijs is teniet gegaan, maar ons
streven is naar de vernieuwde Tuin,
waar de vloek van de zonde niet meer
zal zijn. Stel je voor, een echte wereld
waar elk woord waarheid is, waar je
vrij kunt spreken, waar de tijd geen rol
meer speelt, waar geen bloed meer
wordt vergoten, waar geen dieren
meer moeten sterven om andere in
leven te houden. Klinkt het sentimenteel? Zo ben ik. Daar droom ik
van. En ondertussen oefen ik me al
een beetje om “Wat ik ook eet of drink
te doen ter ere Gods.” Dat omvat heel
veel, maar vooral veel respect voor
alles, wat we slechts gebruiken als
rentmeesters.

Waarom zijn er zo veel zieke mensen?
Hebt je je deze vraag al eens gesteld.?
De eerste tien jaar toen ik de gezondheidsmogelijkheden exploreerde, stelde
ik mezelf aanhoudend deze vraag :
waarom ben ik zo ziek, waarom zijn
zoveel anderen ziek... is dit Gods wil ?
Vandaag stel ik me deze vraag niet
meer. Ik kan alleen maar stil zijn en in
bewondering toekijken ”hoe wonderlijk
ik ben gemaakt”, en ik kan het met de
Psalmdichter uitzingen : “Ik loof U,
Here...” Vandaag ben ik niet langer in
onzekerheid omtrent het waarom. In
plaats daarvan verbaas ik me erover
dat God in zijn wijsheid zoveel mechanismen heeft ingebouwd om te verhinderen dat we zouden bezwijken aan
onze eigen levensstijl. Het verschil
tussen onze levensstijl van vandaag en
Gods plan is zo groot, dat je alleen verbaasd kunt zijn dat het menselijk
lichaam en de natuur dit zo lang
uithouden.
De snelweg van het leven is bedekt met
menselijke wrakken die leven, lijden en
sterven, en zich nooit realiseren dat het
grootste deel van hun lijden komt door
een vrijwillige of onwetende schending
van de (acht) wetten van de natuur.
God is niet de schepper van ziekte.
God wil dat de mens gezond is en een
leven zonder pijn kan leiden.
Als we één van de fysieke wetten, die
warmte reguleren, licht, geluid, elektriciteit of zwaartekracht breken, dan
dragen we daarvan de gevolgen. Eén
van deze wetten vrijwillig breken of onwetend zijn over hun bestaan is een
overtreding van de wet, en we moeten
daar een prijs voor betalen. Hetzelfde
geldt als we de wetten van de gezondheid overtreden, de prijs is pijn, ziekte
of zelfs een vroegtijdige dood.
Het kan zijn dat je dit niet erg sympathiek vindt van God, dat Hij moest toelaten dat we onze krachten uitputten,
dat Hij ons de gelegenheid moest
geven om met ons voedsel te prutsen
zonder daarvoor gestraft te worden...
De wetten die God in de natuur heeft
gelegd gelden voor iedereen. Ze kennen geen onderscheid des persoons,
ze gelden voor gezonden en zieken,
voor sterken en zwakken. Hoe verder je
lichaam afgedaald is op de ladder van
de aftakeling en de degeneratie, hoe
belangrijker het is deze principes te
kennen en geen verdere roofbouw te
plegen op je krachten. Wanneer je ziek
bent door de overtreding van deze wetten en je zenuwenergie is uitgeput, dan
blijven deze wetten er toch voor
iedereen !
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Het is niet natuurlijk om ziek te zijn.
Ziekte ontstaat door het schenden van
de natuurwetten van het lichaam en de
geest – de fysieke wetten van de
gezondheid.
De enige doeltreffende manier om
gezond te worden is elke gekende
oorzaak van ziekte - elk risico - te elimineren. Een opmerkzame oude filosoof
verklaart: “De mens sterft niet, hij doodt
zichzelf.” Een meer recente waarnemer
voegt daaraan toe: “Er zijn twee redenen waardoor de mens deze prestatie
volbrengt: “hij hongert zichzelf uit (verkeerde voeding) of hij vergiftigt zichzelf
(door het eten van bereid en geraffineerd voedsel)”. Denk hierover na !
Neem verantwoordelijkheid voor je
gezondheid Het is in de meeste
gevallen overbodig om te lijden. Het
moet niet gebeuren. Er zijn mensen die
een betere levenswijze willen en alles
doen om hun gezondheid te verbeteren,
en elke prijs betalen om hun levensduur
te verlengen, en te genieten van een
levenskwaliteit die ze daarvoor nooit
gekend hebben. Ongelukkig voor sommigen onder hen zoeken ze het op de
verkeerde plaats, terwijl anderen niet de
minste noties hebben van wat tot
gezondheid leidt. Ze hebben niet één
parallel getrokken tussen voeding, levensstijl en lichaamsconditie... Sommigen zijn in het ergste stadium van
gezondheids- en voedingsanalfabetisme. En anderen zijn te erg verkleefd
aan hun voeding en gewoonten. Deze
mensen zouden liever sterven dan iets
veranderen aan de manier waarop ze
leven. Dus is lijden, pijn, en mogelijk
een vroegtijdige dood meestal hun lot.
“Gezondheid is een schat.”
Van alle tijdelijke bezittingen is het de
meest kostbare. Welvaart, studeren en
eer zijn achterna gejaagd ten koste van
kracht en gezondheid. Geen enkele
hiervan kan geluk verzekeren, als
gezondheid ontbreekt.
Counsels on Diet and Foods - p. 20

Zijn wij de “gezondste mensen ter
wereld”? Wie heeft er meer, dan om het
even welke natie, meer dokters dan
wij?
Wie heeft er meer, dan welke natie,
meer ziekenhuizen dan wij?
Wie heeft er meer, dan om het even
welke natie, meer herstellingsoorden en
klinieken? Wie geeft er meer, dan om
het even welke natie, meer geld uit aan
het zoeken naar gezondheid?
Welke natie steekt steeds meer energie
in het onderzoeken van degeneratieve
ziekten?

gezondheid is
Verminkt en geschonden komen we
tot God. Er liggen eeuwen achter ons
en generatie na generatie heeft zich
bezondigd aan het verwaarlozen van
Gods advies. We zochten het elders.
Tenslotte werden we daarin zo knap
en geperfectioneerd, dat we niets nog
heel lieten van wat God had ingesteld.
Toen Mozes Genesis schreef - zoals
God het hem had opgedragen - werden de Israëlieten door God onderhouden in de woestijn en aten er het
manna - het brood des hemels.
Ook dat is merkwaardig, dat mensen
kunnen onderhouden worden door
slechts één voedingsmiddel. Dat is in
strijd met alle moderne adviezen die
ons leren om gevarieerd te eten - van
alles wat, maar vooral van wat je nooit
zou moeten eten… De tocht door de
woestijn, veertig jaar, als een symbolische weergave van jouw en mijn leven hier op aarde - met hemels brood,
manna, met woorden van eeuwig leven, zoals alleen Jezus die had…
Ik weet niet hoe dat manna was maar
lees: “het was wit als korianderzaad
en de smaak ervan was als die van
een honigkoek.” Bovendien bedierf het
snel. Dat doet me denken aan een
zoete bes
Ze waren op weg naar het Beloofde
Land - een land van melk en honing…
Hoe lezen we dat met een bril van het
jaar 2020? Een land van grote imkerijen en gigantische melkveehouderijen? Dat was het niet en dat werd het
nooit. Het was beeldspraak om de
overvloed aan te duiden, wat er
gebeurt als een heel volk met God wil
meewerken. Hoe alles ten goede
meewerkt, als God op de eerste plaats
staat. Ondanks alle voordelen, kwam
God dikwijls op het onderste schap.
Profeten werden erop uitgezonden
met de boodschap “Keer terug tot Mij”.
Hun boodschap was niet welkom,
maar God liet het opschrijven, als een
verslag voor de volgende generaties.
Die tijden zijn we ontgroeid. Vandaag
bekijken we het rationeel, wetenschappelijk. Alles wat we deden, was
“verbeteren.” De Schepper had zich
vergist of het was onvolmaakt. We
sleutelden aan formules en ontfutselden de natuurlijke grendels.

De gezondheidsdiensten schatten dat
slechts 1 1/2 % van de hele bevolking
echt gezond is! Dit is een tragedie! We
leven in een tijdperk waarin mensen die
kunnen beweren “ik heb een goede
gezondheid!” maar een klein deeltje van
de bevolking vormen. Hoevelen onder
ons, die leven in een wereld, vol van
chronische ziekten, kunnen zeggen, “ik
heb een fantastische gezondheid!”
Een goede gezondheid is niet het resultaat van toeval.
Wist je dat de meeste voedingsproducten in de gemiddelde westerse
voedingswijze een goede gezondheid
verhinderen?
En dat voedsel zoals geraffineerde
suiker en geraffineerde granen het delicate menselijke systeem verstoppen?
Wist je dat melk niet zo volwaardig is
als men ons liet geloven? Er werden
veel ziekten toegeschreven aan melken zuivelconsumptie.
Niet alleen werden rundsproteïnen met
allergieën in verband gebracht, maar ze
worden aangeduid als de oorzaak van
ernstige ziekten zoals kanker, hartziekten en osteoporose.
Wist je dat het eten van vlees, vooral op
frequente basis, één van de belangrijkste oorzaken is van degeneratieve ziekten onder de bevolking?
Gezondheid en ziekte zijn beiden
afhankelijk van de manier waarop we
eten en leven. Kijk maar eens om je
heen! Hoeveel mensen ken je die moe
zijn, die weinig of geen energie hebben,
die vroegtijdig verouderen, aan
overgewicht lijden, ongemakken en pijn
hebben, allergieën, astma en verkoudheden? Ziekte is geen toeval en
gezondheid evenmin. De huidige periode met drastische maatregelen en
beperkingen in het sociaal contact tonen duidelijk aan, dat we onze zorg
voor een goede gezondheid (en dat is
ook een goede immuniteit) gezocht
hebben waar het niet te vinden is.
Het menselijke systeem, dat erop getraind is om correct en doeltreffend op
te treden bij iedere vorm van vreemde
indringing, is te vaak gedwarsboomd in
zijn pogingen om zijn integriteit te bewaren en maximale werkzaamheid te
verzekeren. Acute ziekten, die een herstellend werk probeerden te doen, kregen geen kans en werden keer op keer
onderdrukt. We noemden medicijnen
“genees-middelen”, terwijl ze de genezing tot stilstand brachten en het
lichaam nog verder belastten met toxische stoffen. Terwijl God in al zijn wijsheid het genezingsstreven in iedere cel,
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in ieder orgaan had gelegd, dachten we
dat het lichaam daarbij ‘geholpen’ moet
worden met allerlei vreemde substanties. Gaf je die aan gezonde
mensen, dan werden ze ziek; maar
zieke mensen werden er gezond van…
Kan je dat begrijpen? We bedachten
allerlei redenen om niet op de natuur te
vertrouwen. Hoewel we de wetten van
de zwaartekracht hebben geaccepteerd, lieten we ons niet overtuigen
door de wetten van het leven. We lieten
ons door de industrie een smaakvoorkeur voorschrijven en hanteerden
“lekker” als norm voor het selecteren
van ons voedsel. De heerlijke natuurlijke smaken van verse en gedroogde
vruchten, van sappige groenten, voldeden niet meer. We bedachten 80.000
additieven om onze voeding te verbeteren. Zo konden we het alledaagse
doorbreken en alles nauwkeurig regelen: de bewaarbaarheid, de textuur, de
kleur, de geur, de beet, de sensatie in
de mond…
We stimuleerden er op los. Dat begon
met koffie en thee en cacao. Ze werden
zo noodzakelijk, dat zonder een van
deze, we niet op dreef raakten. Suiker
daarbij, of een sigaret, deden de rest
van het werk… …
Waarom werd ik ziek? Ik zou het niet
weten. Ik heb zo mijn best gedaan, ik
heb nauwkeurig mijn calorieën geteld.
Toen de low-carb-rage begon, heb ik de
koolhydraten drastisch verminderd,
daarin bijgestaan door de diëtist. Ik
neem geen enkel risico. Ik laat me bijstaan door deskundigen.
Dus waarom werd ik ziek? Het was de
stress. Ik heb te lang onder zware druk
gestaan. Dat kan één van de oorzaken
zijn. Misschien was het de druppel die
de emmer deed overlopen… Maar hoe
is die emmer volgeraakt? Hoe komt het
dat je emmer nooit geledigd werd? Wat
heb je gedaan met al de signalen die je
lichaam gaandeweg gaf, om je te
waarschuwen dat ernstige problemen
op komst waren? Waren het de stimulantia, de medicijnen, de pijnstillers of
kameermiddelen, die je lieten doorgaan
tot al je energie op was?
Overloop je leven, je voeding, alles wat
je eet en drinkt, de kwaliteit van je
slaap, je geestelijke houding, de activiteitsgraad, je opnamescore en je
detox-score, je vitamine- en mineralenbalans… De reactie die ik soms krijg op
deze suggesties, is dat ik het allemaal
veel te moeilijk maak en dat het nergens voor nodig is om daar zo diep in te
graven. Als je bidt en gelooft, moet dat
genoeg zijn. Dat is een vreemde reactie

gezondheid is
In het gedicht “de Leerling-Tovenaar”
vertaalt de dichter het proefstuk waar
de mens voor stond: het woord van
God voor waar aannemen - zelfs al
begreep men het niet in zijn geheel,
maar erop vertrouwen dat God hiermee een hoger doel had :
“Waanzin dicht de ogen
en noodt de ondergang,
herleidt wat eeuwig goed was
tot oneindig kwaad
en trekt sporen van vernieling
over ‘s mensen lieve aard’
God, sterker dan wat slechts
een deeltje naar hem is
slaat heimelijk ga de nar
en weent bij ‘t zien
hoe de “ik-ben-god”
in zijn eigen vallen trapt.”
Wat een Paradijs heeft hij geschapen!
Hij heeft zich een leger dokters en
verplegers opgeleid, royale ziekenhuis
infrastructuur, mét cafetaria en rokershoek en diëtisten, een farmaceutische
industrie die iedereen op vraag bedient met corrigerende remedies voor
dat onvolmaakte en hulpeloze schepsel. Vanaf de wieg tot aan het graf,
staan we onder bewaking en als een
onderdeel het begeeft, is er iemand
bereid om ons een ‘wisselstuk’ te
lenen.
Maar als de pijn, ellende en last hun
climax bereiken, kijkt nog een oog
betraand omhoog. “Ach, als er een
God had geweest… dan zou dit nooit
zijn gebeurd… Daar is het bewijs
geleverd. Het tranendal moet nu de
negenproef zijn dat God dood is.
Maar God leeft, en Zijn oog rust op de
aarde, de enige plaats in het universum, waar verzet is tegen zijn hoge
raadsbesluiten, als bewijs voor de
eeuwigheid, waartoe dat leidt.
Dat is wat God ons leert doorheen zijn
woord. Hij waarschuwt ons ervoor dat
er een leugenaar aan het werk is - hij
die ooit de Engel des lichts was - die
alles wat aan God doet denken vervalst. Vraag God om kracht, moed en
durf, onderscheidingsvermogen en
liefde voor alles wat van Hem is. Loof
de Heere, zing Hem toe, om al zijn
wonderbare werken. Mocht God je
duidelijk maken wat goed en aangenaam is in Zijn ogen.

want diezelfde mensen zullen nooit
tevreden zijn als een dokter niet alles
tot in de puntjes onderzoekt…
Gelukkig gaat het niet elke keer zo. Na
de laatste Houvast vroeg Arlette de
brochure over het Goed Nieuws dieet
aan. Ik voegde daar ook God Geneest
nog steeds aan toe.
Daarop schreef ze: “Hartelijk dank voor
de tijdschriften. Dat is altijd heel goed.
Ik ben blij dat Dokter Deraedt me dat
meegedeeld heeft. Ik heb nog maar één
zinnetje gelezen en dat is : “Als je
gebeden hebt, dan heeft God je geantwoord door je dit boek in handen te
geven.”
Zie je dit tijdschrift als Gods antwoord?
Wat ga je daar dan mee doen?
Te moeilijk, te ingrijpend, extreem, fanatiek… Het is waar, als het niet in ons
kraam past, als het afwijkt van wat we
denken te weten, beginnen we er niet
aan? Als alles wat we horen, lezen,
bestuderen, alleen maar dient om te
bevestigen wat we al weten of doen,
zullen we nooit een stap vooruit komen.
“We zijn dat niet gewoon” is maar een
zwak excuus.
Daarom zou ik je iets willen vertellen
over een andere dokter… acht dokters
om precies te zijn:

De acht dokters van de natuur

Wanneer we deze acht gezondheidsprincipes in de praktijk brengen, brengen we Gods plan voor onze gezondheid in werking. Ieder ander plan is niet
van God, en niet in harmonie met Zijn
levenswetten.
Hierna vind je een kleine passage uit
het boek “Een Nieuwe Start” van Vernon Foster, die jarenlang verbonden
was met dit instituut in Amerika, waar
geen diagnose werd gedaan - behalve
de observatie van diverse waarden
gedurende het verblijf van de gasten.
Ik zeg uitdrukkelijk “gasten” en eigenlijk
zou ik misschien nog beter “studenten”
zeggen, want het gaat niet over patiënten die zich komen laten behandelen,
maar over mensen die komen leren hoe
ze gezond kunnen worden en gezond
kunnen blijven. Twee, drie of vier weken
langzetten ze alles opzij, om hier te genieten van rust, van voorbeeld maaltijden, en deel te nemen aan de lessen
en activiteiten. Het objectief is een les
voor het leven te leren.
Als dat alles niet volstaat, worden andere maatregelen genomen : zeer
specifieke voedingsaanpassingen, of
indien nodig, sappen, vasten, voedingsaanvulling…

“Wat mensen nodig hebben, is het
inzicht hoe dergelijke condities ontstaan
De acht wetten van gezondheid zijn de en wat ze zelf kunnen doen om hun
acht dokters van de Schepper, die heeft conditie te verbeteren en liefst te
voorzien in de eenvoudige dingen van
genezen. Vaak zijn deze mensen in het
de natuur, veel versterkende en de
verleden alleen maar buitengestapt met
genezing begunstigende middelen en
een voorschrift, maar nu gaan ze buiten
omstandigheden. We hebben deze op
met een diep inzicht van de bedoeling
veel manieren beschreven. Je kunt
en oorzaken van ziekte en een sterke
erover lezen in :
motivatie om de oorzaken ongedaan te
- Nog Twee Maanden Te Leven
maken, ook als ze terug in hun eigen
- Een Nieuwe Start
omgeving zijn.
- Alle Acht
Alleen maar drie of vier weken op kuur
- en in de serie artikels die eerder in
komen en nadien weer de oude wegen
Houvast verschenen.
gaan, is jo-jo-en tussen gezondheid en
De acht dokters van de natuur, of de
ziekte. Ook als mensen later
acht wetten van de gezondheid, zijn
verzwakken in de praktijk van wat ze
middelen die voor elk van ons beschik- geleerd hebben, bieden we zo nodig
baar zijn. Met deze acht hulpmiddelen
ondersteuning of begeleiding aan.
is ongeveer iedere ziekte te genezen ! Sommige mensen komen in een
omgeving waar ze alleen staan om het
Zuivere lucht
in de praktijk te brengen, of ze vertoeEerlijke en Ongeschonden Voeding
ven in een omgeving die vijandig is om
Geloof - Zekerheid - Vertrouwen
de jarenlange tradities op te geven. Dit
Eenvoudige Dagelijkse Beweging
zijn allemaal onderdelen waar we op
Natuurlijk licht en zonneschijn
inspelen, zodat de bekomen resultaten
In alles matigheid
niet tijdelijk zijn, maar voor de rest van
Natuurlijke reiniging door Zuiver Water het leven. Het is belangrijk om minstens
Goede (nacht)rust
één deelgenoot te hebben, waar je indien nodig, kunt op terugvallen.
Dergelijke groepen smeden vaak
vriendschappen voor het leven.”
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gezondheid is
Als je ziet hoeveel mensen over
hebben om dit tijdelijke, vergankelijke
leven ook maar een beetje te verlengen, dan moet de gedachte aan een
‘eeuwig’ leven toch als muziek in de
oren klinken?
Het is waar, er zijn twee soorten
mensen: mensen die berusten in dit
korte leven, die er nu maximaal willen
van genieten, zonder beperkingen.
Alles moet mogelijk zijn. “Dat kunnen
ze me in ieder geval al niet meer
afnemen”… Meestal is het een misrekening, want of ze echt zoveel meer
‘genieten’ is de vraag en of de kwaliteit
of de inhoud van dit verkorte leven
zoveel intenser was, is een ander bediscussieerbaar punt.
In feite moet er niets speciaals worden
gedaan. Gewoon normaal, natuurlijk,
gewoon. Feit is echter dat normaal nu
abnormaal is en abnormaal veelal
normaal… We hebben dat zo dikwijls
gezien hoe gewoonten - hoe destructief ze ook zijn - gezien worden als
normaal en hoe iemand die zich
probeert los te maken uit dat patroon,
wordt gezien als een rebel.
Alles heeft zijn prijs.
Voor de waarheid moet gestreden
worden. Opkomen voor de waarheid
vraagt durf, visie en geloof. Elke verandering ging gepaard met opofferingen en inzet. Iemand die zich in die
arena begeeft, krijgt te maken met een
tegenstander. Dan wordt duidelijk wat
het betekent om een “overwinnend
leven” te leiden.
Daarom ben ik blij dat in het Nieuwe
Start-programma ook het onderdeel
“Geloof” zit. We kennen mensen die
moesten gewicht verliezen, maar die
tientallen vruchteloze pogingen hadden ondernomen. Maar toen ze er een
geloofszaak van maakten, leidde het
tot succes.
De uitspraak van Dr Tilden:
“Er is moed nodig om gezond te zijn.”
zouden we dus kunnen aanvullen met
“Er is geloof nodig om gezond te zijn.”
Onthoud dat alles mogelijk is met
geloof. Geloof wordt niet op een
schoteltje aangereikt. Het wordt als
een bundel spieren “gekweekt” door
het verleggen van grenzen, ervaring
op ervaring.

Vernon Foster schrijft in zijn boek “Een
Nieuwe Start”: “Ik herinner me die keer
dat mijn vrouw en ik het NEWSTART
programma zelf volgden. Die eerste
maaltijd op de avond van onze
aankomst zullen we nooit vergeten! De
soep leek smaakloos: geen zout, geen
olie en zodanig gekruid dat hij onze
smaakpapillen niet in vervoering kon
brengen. Het fruit en de andere onderdelen waren goed maar lieten ons
met het gevoel achter iets te missen.
De volgende ochtend was het ontbijt
uitstekend en het werd met smaak
gegeten. Wij waren niet teleurgesteld,
maar de tegenslag kwam tijdens de
lunch met een maaltijd zo smakeloos
als de avond tevoren.
Maar er gebeurde iets tijdens die eerste
week. Ons eten begon beter te smaken!
De gasten van onze groep begonnen te
vragen of er een nieuwe kok aan was
gekomen. Aan het einde van de derde
week smaakte het eten beter dan ooit
en wij waren in verwarring aangaande
de voltrekking van deze verandering.
Ons werd verteld dat onze smaakpapillen zich opnieuw in hadden gesteld;
ook zij hadden een ʻnieuwe startʼ.
Onze groep bereikte gemiddeld een
verlaging van het cholesterolgehalte
van 20 procent. De hoogste individuele
verlaging bedroeg 150 milligram procent. Een vrouw die bloedcholesterolgehalte van 350 had daalde naar 204.
De mijne ging van 200 naar minder dan
100. Bij twee diabetici in onze groep
was sprake van een enorme verbetering in hun toestand. Een van hen had
ernstige diabetische neuritis aan haar
rechter been. Ze nam 100 eenheden
insuline per dag en beschreef haar pijn
als “lopen op scheermesjes.” Binnen
tien dagen was haar pijn helemaal
verdwenen. En binnen twee weken was
ze in staat om, onder medische supervisie, te stoppen met het innemen van
medicijnen.
De tweede diabetespatiënt had een
bloeddruk van 240/120 en zijn bloedsuiker was enorm hoog (300 mg. procent). In de laatste week van het programma had hij een bloeddruk van
110/65 en een constante bloedsuiker
van 90.
Er was ook een 50 jaar oude vrouw met
ernstige deformaties van de kootjes van
vingers en tenen als gevolg van reumatische jicht. Zij had 30 jaar met constante pijn geleefd. Het duurde een
week voor zij in staat was een kilometer
te lopen. Binnen drie weken was zij van
haar pijn verlost en liep dagelijks zes
kilometer. Gewichtsverlies door zwaarhouvast 20 4 / 2020

lijvigen is het meest voorkomend profijt
dat gasten ervaren. Bill was een 35jarige man in onze groep die bij
aankomst 130 kg woog. Hij verloor 14
kg gedurende de cursus, en nog eens
21 kg in de twee maanden daarna.
Ongeveer drie maanden nadat wij onze
cursus afgesloten hadden, ervoer Stan,
een Poolse elektrotechnicus, een
dramatische verbetering in zijn gezondheid. De 65 jaar oude Stan kwam naar
het NEWSTART Lifestyle Center omdat
hij een hartaandoening had, aan diabetes leed en een hoge bloeddruk en
jicht had. Hij was een van mijn eerste
patiënten in mijn nieuwe rol als NEWSTART-medicus.
Stan had dat voorafgaande jaar een
bypass-operatie aan de kransslagader
ondergaan maar het resultaat was gering; hij had nog altijd pijn aan zijn hart
als hij meer dan tien stappen liep. Bij
aankomst op NEWSTART had hij een
bloeddruk van 240/120 met een zeer
abnormaal elektrocardiogram. Zijn
bloedsuiker was 300 en hij spoot 100
eenheden insuline per dag en gebruikte
nog zes andere medicijnen.
Als iemand een reden had gemotiveerd
te zijn zijn levensstijl te veranderen,
was het Stan. Hij zei tegen me : “Doc, ik
zal alles doen wat je van me vraagt.” En
dat deed hij. Met een vetarm en vezelrijk 700-calorieën dieet en een trainings
programma onder supervisie begon zijn
toestand zich te verbeteren. Binnen een
week kon hij een kilometer lopen met
hulp; aan het eind van de tweede week
was dat opgelopen tot vijf kilometer en
zijn insulinegebruik was gedaald tot 25
eenheden. Toen hij vertrok bij het
NEWSTART-programma, liep hij tien
kilometer zonder pijn in de borst : zijn
bloedsuiker was 110, zijn bloeddruk
110/65 en zijn bloedcholesterol was
gedaald van 310 naar 190. Hij had
geen insuline, bloeddruk- en
hartmedicamenten meer nodig.
Sinds zijn vertrek hadden wij iedere drie
maanden contact met Stan. Bij zijn
laatste verslag liep hij nog altijd 10
kilometer, hield zich aan zijn dieet en de
chemische samenstelling van zijn bloed
was binnen de gebruikelijke normen. Hij
gebruikte geen medicijnen, zelfs geen
insuline. Zelfs zijn jicht is beter. De laatste keer dat ik Stan opbelde, zei hij : “Ik
heb medelijden met diegenen die
Weimar niet kennen.”
En wat wordt er gedaan? Niets anders
dan die middelen die de Schepper aanbiedt, worden er in praktijk gebracht.
Het werkt - altijd.

Matigheid & Vasten
in vorig nummer hadden we het artikel, waarbij een dokter
het nut van vasten in twijfel trok. Dat is nochtans tegen de
bevindingen van het wetenschappelijk onderzoek hierover.
Laten we het eens praktisch maken :
Wat zou je bv kunnen aanbevelen als behandeling van een
van die opgenomen (of thuis uitziekende) corona-patiënten? Beginnen met een darmspoeling (zie de methode
Mayr/Rauch), geen medicijnen, vasten, veel water, een
reinigende kruidenthee of alleen maar water met citroensap
en als dat niet kan, twee liter vers geperst sap, gespreid
over de hele dag. Verder platte rust, liefst in een kamer met
een verhoogd zuurstofniveau.
Er zijn voorbeelden van reinigingskuren bij acute en chronische ziekten, maar het lijkt me één van de waardevolste
instrumenten in de ziekte-preventie. Als mensen alert zijn
voor abnormaliteiten in hun lichaam (meestal indicaties van
verontreiniging), kan men direct actie ondernemen en het
probleem oplossen door vasten of een reinigingskuur.
Vasten verjongt het immuunsysteem
Er is veel gesproken in de natuurlijke gezondheidswereld
over "verjongen", maar wat ik lees daarover lijkt me niet
altijd het juiste antwoord. Het is niet door de supplementen
en toevoegingen dat we jonger zullen worden. Walker heeft
het bij het rechte eind als hij over verjongen spreekt bovendien was hij er zelf het levende bewijs van. Maar in
het geval van vasten (een van de vijf steunpilaren van het
programma van Walker) kunnen we inderdaad zeggen dat
vasten leidt tot een volledige reset van het immuunsysteem.
Dat was ook de conclusie van Dr. Valter Longo, een onderzoeker die veroudering en levensduur onderzoekt. In een
recent onderzoek ontdekten Longo en zijn collega's dat vasten gedurende drie dagen of langer het aantal witte bloedcellen verlaagde, wat op zijn beurt het immuunsysteem ertoe aanzette nieuwe witte bloedcellen te gaan
produceren. Die cellen zijn een belangrijk onderdeel van je
immuunsysteem.
Studies hebben aangetoond dat vasten leidt tot:
verhoogde macrofaag-activiteit
•
verhoogde celgemedieerde immuniteit
•
verminderde antigeen-antilichaam-complexen
•
verhoogde immunoglobulinespiegels
•
verhoogde bactericide activiteit van neutrofielen
•
verhoogde monocyten-afbraak en afbraak van
•
pathogene bacteriën
verbeterde natural killer celactiviteit.
•
"Door de effecten van vasten kan vasten u helpen sneller te
genezen; reinigt lever, nieren en dikke darm; zuivert het
bloed; helpt overtollig gewicht en water te verliezen; gifstoffen wegspoelen; de ogen en tong te zuiveren, en reinigt de
adem.” James F. Balch, M.D., in Prescription for Nutritional Healing
Telkens wanneer ik praat over vasten op sappen of water,
hoor ik mensen zeggen dat ze dit nooit zouden kunnen, ook
al hebben ze het nooit geprobeerd!
Klinkt het zoals jij spreekt? "Ik eet veel te veel"
Het klinkt gek, maar het vasten in je leven beoefenen is een
van de beste manieren om van eten te genieten. Vind je
soms dat voedsel dat je vroeger opwond, nu gewoon saai
proeft? Je hebt je smaakpapillen waarschijnlijk verzacht

door ze constant te stimuleren. Vasten kalibreert je smaakpapillen zodat het eten beter smaakt! … Of is het excuus :
“Ik ben te oud om te vasten” ...
Vasten is een van de beste manieren om de levensduur te
verlengen door ontstekingen te verminderen en de productie van jeugdhormonen te verbeteren. Als we ouder worden,
hebben we ook niet zoveel voedsel nodig. Daarom komen
we vaak vanaf onze vijftiger jaren enorm aan. Het opnemen
van een praktijk van vasten kan een geweldige manier zijn
om vetverlies als gevolg van veroudering te voorkomen en
tegelijkertijd te profiteren van de levensduur verbeterende
aspecten van vasten.
"Het wonderbaarlijke vermogen van het lichaam om te autolyseren (of zichzelf te verteren) en onnodig weefsel zoals
vet, tumoren, bloedvatplak en andere niet-essentiële en
aangetaste weefsels te vernietigen, terwijl essentiële weefsels worden behouden, geeft het snel de mogelijkheid om
fysiologische jeugd te herstellen door de last van ziek weefsel, inclusief het vetweefsel dat de bloedvaten vernauwt, te
verwijderen of te verminderen, verhoogt vasten de bloedstroom en vervolgens de oxyienatie en de levering van
voedingsstoffen aan vitale organen door het hele lichaam. "
- Dr. Joel Fuhrman, in Fasting and Eating for Health

Ben je soms overweldigd door stress en zorgen?
Wist je dat depressie wereldwijd de tweede belangrijkste
oorzaak van invaliditeit is? “Stress gerelateerde aandoeningen en klachten zijn verantwoordelijk voor tot 85% van alle
doktersbezoeken en stress wordt nu beschouwd als een
gevaar voor de werkplek. " - Dr. Mache Seibel
De geweldige voordelen van vasten voor de behandeling
van stress gerelateerde ziekten, zoals depressie, angst en
neurosen, zijn al geruime tijd bekend. Dr. Yuri Nikolayev,
directeur van de vastenafdeling van het Moscow Psychiatric
Institute, bracht verslag uit over het gebruik van wetenschappelijk, therapeutisch vasten om meer dan 10.000
patiënten met succes te behandelen.
Hij concludeerde: "Vasten geeft het hele zenuwstelsel en de
hersenen rust. Het lichaam wordt gezuiverd van gifstoffen
en de weefsels en de verschillende klieren worden
hersteld."
Een dag vasten kan je hersenen resetten, je serotoninespiegel verhogen en je humeur normaliseren!
Mosséri schreef het: "Iedereen kan vasten, maar zo weinig
mensen kunnen na het vasten zonder begeleiding hun vasten op een correcte manier beëindigen”. Dat gaat dan wel
over langdurig vasten voor ernstige medische complicaties.
Als iemand ooit zou willen langer dan één week vasten, en
dat vasten tot een succes wil maken, zou men zeker
Mosséri's meesterwerk moeten lezen : "Vasten, de beste
remedie van de natuur”.
Dr. John H. Tilden schreef over vasten : 'Ik moet in alle
ernst zeggen dat vasten, in combinatie met een goed
gekozen voedingswijze, de beste benadering is van een
'wondermiddel' dat je kunt bedenken - heel eenvoudig en
gewoon diepgaand!’
Deze praktijk is door honderden artsen over de hele wereld
gebruikt om hoge bloeddruk uit te roeien, het lichaamsgewicht te normaliseren, het LDL-cholesterol te verlagen, te
beschermen tegen hartaandoeningen en mogelijk sommige
vormen van kanker te bestrijden.
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Kruiden van bomen
Als we aan kruiden denken, denken we vaak aan struikachtige, kruidachtige planten die groeien in een kruidentuin of pot. In feite is een van de geaccepteerde definities van een kruid: "een zaaddragende plant met vlezige
in plaats van houtachtige delen." Maar we vinden ook
deze definitie: "Elke plant met bladeren, zaden of bloemen die wordt gebruikt voor smaakstof, voedsel, medicijnen of parfum. ' Ik zou aan die lijst met plantendelen
toevoegen: wortels en schors. Laten we eens kijken naar
gekende en minder gekende bomen die vanwege hun
culinaire, medicinale of andere toepassingen als kruiden
worden erkend.
Laurier, kaneel, piment en kruidnagel
De bomen die het meest gekend zijn als kruiden, zijn de
bomen die we gebruiken in onze keuken, zoals laurier,
kaneel, piment (Allspice) en kruidnagel.
Bij laurier gebruiken we de bladeren, vers of gedroogd.
Bij de andere gebruiken we de vruchten, de knop of de
schors.
Kaneel-, piment- en kruidnagelbomen worden commercieel gekweekt in de tropen. Allspice vindt zijn oorsprong
in het westelijk halfrond, en is inheems in West-Indië en
Midden- en Zuid-Amerika. Van kaneel wordt gedacht dat
het afkomstig is uit Sri Lanka, terwijl kruidnagel lijkt te
zijn ontstaan op de Molukken in de Indische Oceaan.
Laurier komt oorspronkelijk uit het Middellandse Zeegebied.
Veel, zo niet de meeste, kruiden en specerijen die we
voor culinaire doeleinden van bomen gebruiken, hebben
ook geneeskrachtige eigenschappen. De bovenstaande
soorten zijn niet anders.
Laurierboom lijkt een kruid te zijn waarvan de geneeskrachtige eigenschappen niet voldoende worden
ingeschat, waardoor het voor culinair gebruik wordt
achtergelaten. Laurus nobilis, de gewone laurierboom,
heeft echter tal van geneeskrachtige eigenschappen.
Het is antimicrobieel en bacteriedodend, waardoor het
nuttig is tegen tandbederf, de hoofdhuid van roos bevrijdt, de effecten van een bijensteek verlicht en pijntjes
en kwalen verzacht.
De ”laurierkrans” (of de lauwerkrans) is gekend van het
kronen van de Olympische atleten, maar ook van
Griekse dichters en geleerden.
Piment is de belangrijkste van de weinige specerijen
afkomstig uit het Westen. Piment werd door de Maya's
gebruikt als balsemmiddel en door Zuid-Amerikaanse
Indianen om chocolade op smaak te brengen.
De naam Allspice wordt gebruikt op andere aromatische
struiken, met name het geslacht Calycanthus, maar deze
hebben geen verband met de piment van de keuken.
Tegen het midden van de 18e eeuw was er een veel
voorkomende import van Allspice naar Engeland. Het
werd voor het eerst aangezien voor een soort peper,
waar de geslachtsnaam Pimenta vandaan kwam.
Tijdens de Napoleontische oorlog van 1812 deden Russische soldaten piment in hun laarzen om hun voeten
warm te houden. Een boomgaard van pimentboompjes
wordt een 'wandeling' genoemd, wat volgens mij een
bijzondere naam is voor een boomgaard.

Er zijn honderden bomen over de hele wereld die worden gebruikt voor medicinaal gebruik. Hier zijn er een
paar waarvan ik dacht dat ze interessant kunnen zijn.
Magnolia:
De Magnolia virginiana, heeft veel gelijkende toepassingen als de Chinese variëteiten, Magnolia officinalis en
Magnolia liliflora.
In China worden Magnolia-toppen gebruikt om rijst op
smaak te brengen en kruidenmengsels smakelijker te
maken. Thee gemaakt van de schors van Magnolia werd
gebruikt als vervanging voor kinine om malaria of tyfus te
behandelen. Soms werd de schors gekauwd om te
helpen bij het stoppen met tabaksgebruik. Etherische
olie van Magnolia-bloemen wordt gebruikt in de parfumindustrie.
Ginko biloba:
Ginko biloba is bekend in het Westen, hoewel deze
boom afkomstig is uit Japan en China. De boom heeft
een sierlijke uitstraling vooral in de herfst, omdat de
bladeren een gouden kleur krijgen en daardoor een opvallende verschijning zijn in het najaarslandschap.
Eeuwenlang hebben Chinese monniken de plant gecultiveerd en de soort in leven gehouden.
Ginko is uitvoerig bestudeerd vanwege het gebruik ervan
als geheugen- en concentratieverbeteraar. Het lijkt de
bloedstroom naar alle cellen te verbeteren, inclusief de
hersenen, waar het de cellen van zuurstof voorziet.
De grootste plantage van Ginkgo-bomen ter wereld
bevindt zich in Sumter, Zuid Carolina, bestaande uit bijna
1000 hectare zandgrond, met miljoenen bomen die
ongeveer een meter uit elkaar zijn geplant (ongeveer
10.000 bomen per hectare). Ze worden struikvormig
gehouden. Het verzamelen van de bladeren begint half
juli als de bladeren nog groen zijn. Elke 5 jaar worden de
bomen tot de grond gekapt, waarna ze terug uitschieten.
Eucalyptus:
Eucalyptustakken zijn een vertrouwd gezicht in boeketten, wegens hun opmerkellijke grijsgroene accenten.
De boom is voornamelijk geassocieerd met Australië
waar enorme exemplaren staan. Vooral de Eucalyptus
globulus is gekend in de kruidenwereld omdat elk deel
van deze boom (blad, takken, vruchten, maar ook het
hout) een sterke concentratie heeft van zijn bekende
etherische olie. Het blad wordt geprezen vanwege het
gebruik als thee bij de behandeling van hoest, verkoudheid en ademhalingsproblemen. Gorgelen met een
sterke infusie van de bladeren kan een zere keel helpen
verlichten. Het moet wel gezegd worden dat eucalyptusolie zeer vluchtig is en dat wanneer de drogerij bewaard
wordt in een papieren verpakking, wellicht nog weinig
actieve stoffen bevat.
De etherische olie die wordt aangetroffen in bladeren
van eucalyptus is een krachtig antisepticum en wordt
gebruikt in veel vrij verkrijgbare middelen tegen hoest,
keelpijn en verkoudheid. Extracten van de bladeren
hebben ook een antibacteriële werking en kunnen worden gebruikt op snijwonden, schaafwonden, enz.
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Bladeren

Het gebruik van bladeren van bomen en struiken is één van de best gekende toepassingen
in de kruidenwereld. Jonge bladeren van linde, berk, meidoorn en veel andere, kunnen als
voorjaarsgroente worden gegeten. Volwassen bladeren van berk, es, ginkgo, meidoorn, eucalyptus, olijf, hulst, monnikspeper, laurier, wilgenblad, neem, notenboom, moringa, zelfs
vijgenblad en druivenblad, en veel andere worden gebruikt voor kruidentheesamenstellingen, met specifieke werkzaamheid.
Als je kruiden wil gebruiken met het doel om toxines af te voeren, zou je bv berk en es kunnen gebruiken. Zowel berk als es richten zich bijzonder goed op het afdrijven van urinezuur.
Alle soorten berk komen in aanmerking hiervoor. De bladeren worden verzameld aan het
einde van de lent, eind juni, wanneer ze volgroeid zijn, maar toch nog zacht. Berk en es zijn
erom gekend water en toxines los te maken, zonder het lichaam van zijn mineralen te
beroven. Misschien vind je onder de boombladeren niet de toppers in het ontgiften, maar als
het gaat om het verbeteren van de doorbloeding, is ginkgo biloba toch onverbeterbaar.

Knoppen

In de kruidentherapie nemen de knoppen een speciale plaats in, gekend als “gemmo-therapie”. Maar er is een knop die ik graag in deze editie in de kijker zet, en dat is de populier.
Populieren onderscheiden zich door hun hangende katjes en ronde bladeren met puntige
uiteinden. Balsempopulier werd gebruikt door Indiaanse kruidkundigen die de harsachtige
lijm van de knoppen aanbrachten op tandpijn en zwellingen. De kleverige lenteknoppen
werden in mei verzameld en gebruikt in zalven voor huidproblemen, verstuikingen, pijnlijke
spieren, wonden, hoofdpijn, tumoren, eczeem, blauwe plekken, jicht en tegen longaandoeningen en hoest. Dat kan ons niet verbazen, want het kauwen op zo’n verse populierknop in de herfst en het voorjaar, zal je ontegensprekelijk de smaak en geur van propolis in
herinnering brengen. Een tinctuur van de knoppen wordt vaak vergeleken met de eigenschappen van propolistinctuur: tegen slijm-, nier- en blaasaandoeningen, hoest, scheurbuik
en reumatische pijnen, en vooral als een hulpmiddel tegen ontsteking en pijn. Probeer het
eens uit, op je herfst- of winterwan deling langsheen de populieren.

Bloesems

Bloemen zijn het mooiste wat er is. Stel je een wereld zonder bloemen voor… het zou onaf
zijn. Het hele plantenleven leeft er naartoe om op zijn best te bloeien. Sommige planten
bloeien, dragen zaden, en sterven dan af. Daar zit een rijke symboliek in.
De kruidentherapie zou haar beste krachten missen, als ze niet kon steunen op een bonte
waaier van bloemen. Sommige planten worden bloeiend verzameld, omdat het een enorme
inspanning is om bloemen afzonderlijk te verzamelen. Denk aan moerasspirea, wilgenroosje, guldenroede en zoveel andere. Van bomen en struiken verzamelen we lindebloesem,
meidoorn, rozenblaadjes. Vanaf de zondeval worden we geconfronteerd met een vreemd
fenomeen dat ons aan onze vergankelijkheid herinnert: bloemen verwelken. Het was niet de
bedoeling dat schoonheid zou vergaan, maar een nieuw mechanisme kwam op gang, waardoor alles begon te sterven. Op de nieuwe aarde zullen we omringd worden door bloemenpracht. We zullen ervan genieten door ze te bekijken, eraan te ruiken, ervan te eten. We
zullen ze niet meer nodig hebben als medicijn want er zal geen ziekte of dood meer zijn.

Zaden

Bomen leveren zaden, pitten, noten onder alle mogelijke vormen, smaken en verpakt in tal
van variaties… We hebben bv. kastanjes, eikels, okkernoten… en het zou kunnen dat we
die als voeding zien. Nochtans is de lijn tussen voeding en kruiden moeilijk vast te leggen.
Kastanjes worden gewaardeerd om hun karakteristieke smaak en om de manier waarop ze
worden geconsumeerd: gekookt, gepoft en gedroogd. Ze zijn uitstekende bronnen van vitamines en mineralen (zoals mangaan, molybdeen, koper en magnesium). Kastanjes verlagen
het cholesterolgehalte en stabiliseren de bloedsuikerspiegel. Ze verminderen het risico op
obstipatie en darm-complicaties. Kastanjes bevatten B-vitamines die een gezonde huid
bevorderen, rode bloedcellen produceren en de hersenfunctie verbeteren. Kastanjes bevatten koolhydraten voor energie op korte en lange termijn. Ze helpen bij het functioneren van
het zenuwstelsel. Kastanjes bevatten koper, een sporenmineraal dat de botsterkte verbetert
en het immuunsysteem stimuleert. Kastanjes bevatten mangaan, een sporenmineraal dat
vrije radicalen bestrijdt en het risico op hartaandoeningen en kanker vermindert.

Vruchten

Bomen brengen een grote variatie aan eetbare en niet eetbare, aromatische of medicinale bessen of vruchten voort. Denk aan jeneverbes, rozenbottels, vlierbessen, duindoorn… Er zit veel vitamine C in duidoornbes. Als je hetzelfde gewicht als sinaasappels
eet dan krijg je met duindoorn tot 60 keer zoveel vitamine C binnen. Aziatische rassen
bevatten minder vitamine C dan Europese. Daarnaast vinden we in in duindoorn:
bioflavonoïden zoals quercetine, kaemferol en isorhamnetine, vitamine A, carotenoïden,
lycopeen, vitamine B1, B2, B5, E, K foliumzuur of B11, choline, betacaroteen, verschillende organische zuren, tanninen, pectine, vezels, betasitosterol en calcium, kalium,
ijzer, magnesium, zink, kobalt en koper. Duindoorn wordt als een superfood gebruikt,
vers en gedroogd. Daarnaast wordt Duindoornolie zowel inwendig als uitwendig gebruikt. Duindoornolie bevat omega-7-vetzuur palmitileïnezuur wat goed voor de huid
werkt. Het is een verzorgende olie die de huid versterkt.
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Bast

Van een aantal bomen wordt de schors of de bast verzameld, soms van het jonge hout,
soms van de oudere takken of stam. Wilgenbast is ooit zeer populair geweest tegen pijn.
Van de jonge wilgentakken worden sinds eeuwen manden gevlochten. Maar bast en hout
hadden nog een andere functie. In de volksgeneeskunde kende men de wilg als middel
tegen pijn. In oude kruidenboeken werden wilgenpreparaten als middel tegen koorts
beschreven. Omdat wilgen in vochtige gebieden met veel muggen groeien, dacht men ook
een middel te hebben tegen malaria. Het hielp! De belangrijkste medicinale stof werd in
1828 ontdekt. Deze stof bestaat uit bitter smakende kristallen, de salicine. In iets veranderde vorm als salicinezuur was het een werkzaam middel tegen pijn, helaas met sterke
bijverschijnselen zoals braakneigingen en maagbloedingen. Pas in 1897 vond Felix Hoffman een manier, om het verdraaglijker te maken. Hij veranderde het in acetylsalizylzuur,
het ACS. Dat werd aspirine. Maar wilgenbast heeft zoveel meer en wordt gebufferd door tal
van andere natuurlijke stoffen.

Harsen

Het beste voorbeeld van harsen die door bomen worden afgescheiden en die hun gebruik
kennen als medicinale bron, is gedroogde (gom)hars van de tropische wierookboom.
Boswellia serrata wordt al duizenden jaren gebruikt als krachtige, natuurlijke ontstekingsremmer. In westerse landen groeit de populariteit van voedingssupplementen met boswelliaextract, ook omdat boswellia-extract een veelbelovend (en veilig) alternatief is voor paracetamol, NSAID’s (niet-steroïde ontstekingsremmers) en corticosteroïden. Onderzoekers
hebben zich bij klinisch onderzoek in eerste instantie gericht op de werkzaamheid van
boswellia-extract bij osteoartritis (artrose), maar nu wordt er meer onderzoek gedaan bij
andere ontstekingsgerelateerde en immuungerelateerde aandoeningen. Om die reden wordt
het gebruikt bij osteoartritis (artrose), Reumatoïde artritis, Sportblessures (zoals acute pijn
door overbelasting, verstuiking, tenniselleboog, slijmbeursontsteking, peesontsteking),
Chronische inflammatoire darmziekten, collagene colitis, Astma, hooikoorts, Peritumoraal
hersenoedeem, Clusterhoofdpijn en veel andere.

Sappen

Maar het is ook mogelijk om direct van de takken of uit de stam van sommige bomen sappen op te vangen. In het voorjaar wordt het sap van berkenbomen geëxtraheerd en kan in
die periode gedronken worden als water, als onderdeel van een reinigingskuur, met een
lichte eliminatie verhogende werking via de nieren. Meer gekend - zeker in productielanden
zoals Canada - is het opvangen van sap van de Suiker-esdoorn, dat ingedikt in de handel is
als esdoornsiroop of ahorn siroop. Ahornsiroop zit boordevol zink. Zink speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van de reproductieve gezondheid van mannen en beschermt
tegen prostaatvergroting. Het mangaangehalte in ahornsiroop helpt de energieproductie en
synthese van vetzuren en cholesterol te stimuleren. Er wordt gezegd dat slechts 1/4e kopje
ahornsiroop 90-100 procent van je dagelijkse behoefte aan mangaan vervult. De natuurlijke
zoetstof vormt geen bedreiging voor het hart, in tegenstelling tot de verfijnde en verwerkte
suikers die op de markt zijn. Zink beschermt de vaatwanden tegen schade door vrije radicalen en verhindert dat slagaders verharden.

Oliën

Oliën worden geperst uit olierijke pitten of zaden of noten, zoals kokosnoot, okkernoot,
macadamia, shea-noten enz. Sommige oliën worden gebruikt in de voeding, of in de cosmetica of huidverzorging, of als glijmiddel bij massages.
Daarnaast zijn er vluchtige oliën die gemaakt worden door destillatie van aromatische delen
van bomen, bv bij eucalyptus, neem, dennenaalden, sandelhout, cypres, ceder enz. Het zijn
vooral de bactericide en antiseptische eigenschappen van de oliën die voor een heropleving van de aromatherapie hebben gezorgd. Dit danken zij vooral aan bestanddelen zoals
alcoholen, aldehyden, fenolen, ethers en zuren. In tegenstelling tot antibiotica, ontstaat er bij
gebruik van etherische olie geen gewenning zodat microben geen resistentie kunnen ontwikkelen. Aromatherapie maakt gebruik van de olie die zich in de plant bevindt en kan
beschouwd worden als een onderdeel van de fytotherapie. Toch zijn de toepassingen soms
totaal anders. Bij ademhalingsproblemen is eucalyptus olie zeer nuttig omwille van de slijm
oplossende, antiseptische en hoest werende eigenschappen.

Zwarte Walnoot

En dan zou ik nog iets willen zetten over bomen waar verschillende delen van gebruikt worden; bv. (zwarte) walnoot. Hun lentebloemen zijn hangende groene katjes die uitgroeien tot
grote, ronde noten bedekt met groene, sponsachtige kafjes die de handen bruin kleuren als
ze met een mes worden opengesneden.
Walnootbolsters zijn medicinaal actief. Ze zijn schimmelwerend en rijk aan mangaan, een
huidherstellend middel. Verzamel ze als ze vers zijn en wrijf ze direct op ringworm.
De thee van de bolsters kan worden gebruikt als douche voor vaginitis. Op hardnekkige
oude zweren breng je het gedroogde bladpoeder aan en daarna het kompres met verse
groene bladeren. Doe dit ongeveer twintig dagen. De bladthee verhoogt de bloedsomloop,
spijsvertering en energie. De verse schors kan op de slapen worden aangebracht voor
hoofdpijn of op tanden om pijn te verlichten. De gedroogde en poedervormige schors, of
verpulverde verse schors, kan op wonden worden aangebracht om zwelling te stoppen en
genezing te bespoedigen. Uiteraard kan je de noot eten, maar ook de tussenschotjes kennen toepassingen. houvast 24 4 / 2020

Cypres
Eveneens een boom, verwant aan de ceder (ook wel
rode ceder genoemd). De olie wordt gewonnen uit de
bladeren en de appels, met een terpentijnachtige geur.
Cypresolie heeft een goede werking op de bloedsomloop : daar waar de doorbloeding vastraakt : bv. bij
spataders (cypres werkt decongestief).
Het is een sterk samentrekkend middel, wat bij oedeem,
overmatige zweetafscheiding, overvloedige menstruatie,
diverse bloedingen zijn nut heeft bewezen.
Als deodorant (evt. samen met salie en citroen).
Voor voet- of handbad (stimulerend voor de bloedsomAtlasceder, een aromatische houtsoort leent zich tot het loop).
• Op spataders : in zalf of crème of olie : gewoon aanextraheren van een geelachtige dikvloeibare olie met
brengen, niet inmasseren.
een milde houtgeur. Deze olie is versterkend voor de
• Astma en prikkelhoest: enkele druppels op een zakweefsels (huid, haar, nagels) en wordt in diverse specidoek of langzaam verstuiven met een reukbrander in
fieke producten verwerkt. In balsems, huidverstevigende
de werk- of slaapkamer.
zalven of in shampoo’s kunnen enkele druppels
• Pijnlijke en te overvloedige maandstonden kunnen
cederolie verwerkt worden.
verzacht worden met cypres.
De voornaamste aanwending is wel bij aandoeningen
• Insecten verdrijvend (vlooien).
van de luchtwegen (chronisch bronchitis, hoesten).
Cypressus Sempervirens is versterkend en samenCeder voorkomt verdere slijmvorming en helpt bij het
trekkend bij een zwak bindweefsel en daarom goed te
uitdrijven / ophoesten van de slijm.
gebruiken als ondersteuning bij aambeien, spataderen
Bij urinewegontstekingen (bv blaas, vaginaal,...) ook
vaak voorgeschreven, meestal inwendig of in massages en couperose.
Cypresblad is een speciale vriend van de bloedcirculatie.
van buik- of nierstreek. Belangrijke contra-indicatie :
Bevordert de terugvoer van het bloed naar het hart en
zwangere vrouwen mogen er geen gebruik van maken.
versterkt de aderen. Bij aambeien puur of vermengd met
Evenals bergamot werkt ceder verlevendigend op de
huid en zou bij jeugdpuistjes (vooral bij jongens) moeten koudgeperste zoete amandelolie 2x per dag de
gebruikt worden. Het gebruik ervan sluit niet uit dat naar aangedane plaats insmeren. Hetzelfde kan gelden voor
spataderen.
de oorzaak moet worden gezocht en dat een adequate
huidreiniging voorop blijft staan. Denk na over wat er op Bij hoest of verkoudheid: enkele druppels op het hoofdkussen of de lakens.
het vlak van voeding verkeerd gaat. Het gebruik van
Bij verneveling of verdamping ter bestrijding van onaansuiker, alcohol en het buitenmatig gebruik van zetmeel
gename luchtjes en als ontsmetting van de omgevingskunnen aan de bron liggen. Ceder zal een sluimerende
lucht. Als (voet)bad. bv. 10 dr. Cypres, 10 dr. Lavendel, 2
kwaal niet onderdrukken. Puistjes of zweren wijzen dikdr. Pepermunt opgelost in plantaardige emulgator,
wijls op een lever- en/of pancreasprobleem.
Nagelversterkend : dagelijks instrijken met 1/2 cederolie groene leem, zeezout, eigeel of neutraal badschuim toe- 1/2 amandelolie: 15 minuten laten inwerken, nadien het voegen aan badwater.
- tegen : bedplassen, hoest, heesheid, reuma
overtollige wegnemen met een doekje. Geeft de nagels
- werkt : balancereert het zenuwstelsel, Iymfe- en wateren nagelriemen een gezond uitzicht en voeding voor
drijvend, ontlastend bij bloedstuwingen, tonicum voor
broze of droge nagels.
aderen, vaatvernauwend, zweetremmend Cypreshout
Haaruitval : aan een neutrale haarwasser 20 druppels
cederolie /50cc. toevoegen. Goed mengen. Hiermee het Cypresblad; heeft een warme, zoete houtgeur met een
haar wassen zoals gebruikelijk, maar de hoofdhuid goed aangename ondertoon, werkt : verwarmend bij spier- en
reumapijnen. Het is een van de beste oliën bij ontstekmasseren tijdens het wassen. 5 minuten laten zitten.
ingspijn. Wordt over de getroffen zone royaal aangeEventueel kan men het verwerken in een haarwater
bracht, zonder te masseren. Afdekken en de zone warm
waarmee men dagelijks de hoofdhuid masseert.
houden. Door de verhoogde doorbloeding die het beNog een laatste eigenschap van ceder : motten zouden
werkt, is er een verhoogde afvoer van zuren en toxines
deze geur niet op prijs stellen. Druppel op iedere kasten geneest het lichaam zichzelf.
plank van je kleerkast minstens om de drie maanden
enkele druppels cederolie. Er zijn speciale cederhoutjes
in de handel, speciaal voor dit doel. Vergeet niet : je zou
op elke kastplank zo’n houtje moeten leggen en het elke
drie maand met enkele druppels cederolie moeten
verzadigen. Ceder, samen met citroen verwerkt in een
basis badolie, massageolie of bodylotion werkt vitaliserend op het hele lichaam. Ceder toegevoegd aan andere
etherische oliën intensifieert en verlengt de geurkracht.

Etherische Oliën

Ceder
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Cypres

Voeding als medicijn
“Eet meer groenten en fruit” was het refrein van alle
gezondheidsinstanties tijdens de voorbije decennia. Ze
zijn bewust dat groenten noodzakelijk zijn voor het in
goede gezondheid houden van het organisme.
“Eet meer groenten en fruit”... ze zeggen het ernstig,
maar menen ze het ook? Eten deze voorsprekers zelf
voldoende groenten? Is het niet zo dat het voorbeeld de
beste school is ?
Ga eens kijken naar de deftige conferenties waar de
nieuwe tendenzen en ontdekkingen worden
voorgesteld... en loop even mee na de plechtige redevoeringen en de bijzondere argumenten... en kijk
even over de schouder van het internationaal
gezelschap wat zij die middag gaan eten. Groenten?
Het kleine toefje groenten van veel borden verdwijnt
bij het afruimen van de tafels met de borden naar de
achterkeuken.
Zit deze hele vertoning je dwars ? Doe het dan zelf.
Neem dat deeltje van je gezondheid in eigen hand... en
kies voor het beste !
Wat we schrijven is gebaseerd op wetenschappelijke
feiten, onderbouwd met de resultaten van het onderzoek, en is al vele jaren door onszelf en onze medewerkers en vrijwilligers in de praktijk gebracht.
We schrijven er niet over, zonder dat we het eerst aan
den lijve hebben ondervonden. De meesten hadden een
reden om ons op te zoeken. Hun gezondheid was verminkt of hun vitaliteit was zoek.. Ze gingen anders leven
en anders eten. Voor velen was de informatie nieuw en
verrassend... “Hoe is het mogelijk dat we dat niet eerder
hebben gehoord... Hoe komt het dat dergelijke feiten niet
op school worden geleerd...?” en veel meer.
Groenten en fruit zijn de basis van onze voeding. Heb de
moed om naar de kern van de voeding te gaan, om de
voedingsvraagstukken terug te voeren naar hun oorsprong.

Alleen fruit eten we
nog minder... En kan het ons
verbazen ? Kijk maar naar het voedingsgedrag van bejaarde mensen en van schoolgaande jeugd.
Gezonde voeding
Permanente opvoeding is dus nodig om er toe te komen
dat mensen hun natuurlijke voeding ontdekken en
waarderen. Zo zullen ze leren dat gezonde voeding het
enige echte bedoelde medicijn is. Mochten ze ooit een
medicijn nodig hebben, laat het dan de voeding zijn !
Gezonde voeding kan veel positieve dingen doen. Een
gezonde voedingswijze doet de deur open naar een
gezonde levenswijze. Een heldere geest, een lichaam
dat vergelijkbaar is met een stromend beekje, met helder
en zuiver water... Was het maar met iedereen zo goed !
Dikwijls kan ons arme lichaam niet meer uit die rijke
natuur halen wat het nodig heeft, al zijn de behoeften
klein.
Groenten. “Weinig eiwitten” zeggen we dan en we kijken
neer op deze heerlijkheden. Weinig eiwitten is een voordeel, omdat de Westerse mens er teveel gebruikt, maar
Meer groenten en fruit
ook omdat deze niet-geconcentreerde eiwitten zo verDit moet een dagelijkse realiteit zijn voor iedereen met
bazend goed geassimileerd worden dat zij, zelfs indien
een hart voor gezondheid. Of het gaat om de goede
wij ons uitsluitend met groenten zouden voeden, ook de
werking van je hart, je lever, je huid, je ogen, je hersenen eiwitbehoeften dekken.
of eender welk ander orgaan... Groenten helpen om je
Groener en gezonder...
beter te voelen, om je lichaam te reinigen en het zuiver
Bekijk de uitstalling van groenten en fruit en je zal opte houden, om het te verzadigen met krachtige opbouwende enzymen, met beschermende vitaminen, met merken dat de wereld van de groenten mooi gevormd is
en dat het aanbod niet gering is. Indien men al het eetnatuurlijke levende sappen.
bare én gezonde bij elkaar zou zien, zou men verrast
“Het dagelijks gebruik van minstens 5 à 7 grote
zijn. Wat wij van het voedsel kennen is slechts een
stukken fruit en groenten, kan het aantal beroerten
peulschil van wat de aarde voortbrengt:
met een dodelijke afloop tot de helft verminderen.”
20.000 eetbare planten
Dr. Khee Thaw
Plantkundigen vinden het een raadsel, door welke
Ondertussen eten we met z’n allen gemiddeld minder
motieven de ganse mensheid zich op een zo weinig
dan 300 gram groenten per dag, met daarnaast nog een gevarieerd voedingspakket heeft toegespitst. Van de
portie aardappelen. Maar ook de manier waarop speelt
20.000 verschillende eetbare planten worden er een 20een rol. Gebakken aardappelen, chips, en afgekookte
tal op grote schaal voortgebracht, en daarvan wordt veraardappelen zijn niet wat ze zouden kunnen zijn. De
bouwd op ongeveer 90 % van alle beschikbare landkwaliteit van de bereiding is al net zo belangrijk als het
bouwgronden. Het grootste gedeelte van de landbouwfeit van de groenten zelf.
gronden wordt in beslag genomen door de teelt van
Misschien vind je 300 gram groenten weinig...? Toch is
graangewassen, waarvan het merendeel in veevoeding
het de realiteit die ons door statistieken wordt geleerd.
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terecht komt. Groenten nemen in de landbouw een beperkte plaats in en toch is het bijna ongelofelijk wat deze ruimte oplevert.
Over die 19.980 andere gewassen praten zou geen boodschap zijn voor wie hier vandaag voor het eerst van hoort,
dus laten we het even hebben over die rijkdommen die
voor ons méér dan bekend zijn.
Zoek een veilige weg om over te schakelen op meer rauw
voedsel. De kracht van ongeschonden levend voedsel is
onvoldoende gewaardeerd. Groenten worden dikwijls gebruikt om schoon schip te maken. Van kruiden is deze
werking bekend, maar ook groenten hebben een reinigende en vitaliserende werking, vooral als men ze rauw
gebruikt of onder de vorm van een kuur, bv. door het
drinken van rauwe sappen.
Heilzame krachten
Vooral onder deze vorm kunnen groenten ware genezers
worden en dat wisten oude natuurgenezers al. Het gebruik
van bv. aardappelsap bij maagklachten, wortelsap, selderij, rode biet of tomaat ... Iedere groente heeft zijn eigen
terrein, maar over het algemeen mag gezegd worden dat
alle groenten het zuur-base-evenwicht helpen normaliseren, dat ze de kalium/natrium verhouding positief beïnvloeden en op die manier goed zijn voor de
lichaamsvochten. Het hart vaart er wel bij, de nieren, de
huid, het spijsverteringssysteem met de toeleveringsorganen, de luchtwegen en het afweersysteem, door de geringere bedreiging door mucoïde stoffen. Een voedingspatroon voor reumapatiënten is rijkelijk voorzien van groenten. Tussen haakjes, de pompoen heeft het beste
ontzurend vermogen en zal in dit geval wonderen doen.
Groenten zijn waterrijk. Dit is niet zomaar water, maar levend water, waarin de kracht van de natuur natrilt. Dr.
Ralph Cinqué schrijft over groenten in één van zijn boeken
: "dat ze de "wederhelft" zijn van fruit in de voeding van
mensen die hun gezondheid graag zo goed mogelijk
willen houden…”
Ik hoop dat bovenstaande foto van Kaki geen onbekende
is voor jou. De rijpe vruchten lijken op tomaten, maar de
Amerikanen noemen hem “appel van de oriënt”, terwijl de
Duitsers over een pruim spreken. Kaki is spectaculair als
zijn bladeren afgevallen zijn en de rijpe vruchten als ballen
aan een kerstboom hangen. De kaki komt van oorsprong
uit China, Japan en Korea. Het is de vrucht van een 4 tot

8 meter hoge struikachtige boom, die per oogst tot 80 kilo
vruchten kan geven. In Zuid-Europa groeien ze ook vaak
in het wild.
De kaki ziet eruit als een grote, geeloranje tomaat met
groene kroonblaadjes. De vrucht is familie van de mispel.
Ze hebben met elkaar gemeen, dat ze alleen overrijp
lekker smaken omdat dan het looizuur (tannine) uit de
vrucht verdwenen is. Tannine geeft vruchten een
wrange nasmaak. De kaki heeft geleiachtig
vrucht-vlees met 2 tot 8 oneetbare pitten. De
Sharon is een veredelde kakisoort, waarvan de
naam ontleend is aan het dal van de rivier in
Israël waar hij wordt gekweekt. De sharon mist
de nadelen van de kaki. De vrucht bevat geen pitten
en tannine, hoeft daarom niet overrijp te worden
gegeten en smaakt ook goed wanneer het vruchtvlees
nog een stevige structuur heeft.
De botanische naam dispyros betekent “godenvrucht,”
afgeleid van het Griekse woord dios wat god en pyros wat
vrucht betekent.
Van de Kaki bestaan er meer dan 2000 cultivars met twee
types:
- niet-astringente types kunnen gegeten worden, zodra zij
goudkleurig zijn. De vrucht kan nog stevig zijn, maar is
perfect eetbaar.
- astringent type daarentegen moet bijzonder rijp zijn, voor
ze kunnen gegeten worden. Dit type is pas eetbaar als het
vruchtvlees gelei-achtig is. Te vroeg geplukte vruchten van
dit type, kunnen nog weken nodig hebben voor zij voldoende nagerijpt zijn. De kleur is dan diep oranje tot rood.
Dit type is meestal het smakelijkste, vooral als zij op volle
rijpheid geplukt worden. Dat is echter zelden in de
verkoop mogelijk omdat deze vruchten eenmaal rijp, bijzonder kwetsbaar zijn.
De voorbije jaren komen steeds meer speciaal gecultiveerde soorten op de markt, waarbij selectie en teeltwijze
gezorgd hebben voor het wegselecteren van de wrange
smaak die vooral tegen de onrijpe schil zit.
De Japanners hebben vanouds een speciale relatie met
de Kaki. Hij is voor hun symbool van een krachtig streven
naar herstel, en neemt in de Japanse cultuur de plaats in
van de olijfboom : de boom van de hoop.
De Nederlandse Marijke Crefeld ontdekte in 2002 bij de
herdenking van het feit dat op 9 augustus 1945, de plutoniumbom op Nagasaki viel, een overlevende kakiboom.
Een groot deel van de stad werd totaal verwoest en een
groot aantal van de bevolking stierf. Hier ontdekte zij de
Kaki die dicht bij het epicentrum stond en die deze ramp
overleefd had. Het viel haar op dat de schors van de stam
en de wortel zwart waren, en dat zich onder de schors een
spierwitte laag bevond. Dat was uniek, want bij andere
Kaki’s was haar dat niet opgevallen. Een bewoner van de
stad vertelde haar dat hij al 10 jaar lang thee dronk van de
bladeren van de Kaki ter bestrijding van de lichamelijke
problemen ten gevolge van de bom.
In de Hortus Botanicus in Leiden werd in het kader van de
400 jaar relaties tussen Nederland en Japan door een
Japans kunstenaar (Tatsuo Miyajima) een stek van deze
boom geplant. Door Tatsuo worden stekken over de hele
wereld geplant als symbool voor het overleven en groeien
op een onwaarschijnlijke plek. Het is een vredesboodschap. Het vruchtvlees heeft een positieve werking bij
leukemie. Ook bij ons kunnen bepaalde Kaki variëteiten
geteeld worden.
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Als je een medicijn
nodig hebt,
zoek het bij je voeding.
Als je voeding in orde is,
heb je waarschijnlijk

geen medicijn meer nodig.

Komkommers zijn
waterrijke
vruchten die tot de groenten
worden gerekend.
Zij bevatten veel water, weinig calorieën, een weinig natuurlijke suikers, een weinig eiwit, en helemaal geen vet.
Met slechts 3% droge stof en 97% water kan men zich
afvragen wat men aan een dergelijke groente heeft.
Sommigen, die moeilijkheden hebben met hun eigen
waterhuishouding vragen zich af of een dergelijke waterrijke vrucht voor hen wel geschikt kan zijn of niet nòg
meer water toevoegt? Wij moeten dergelijke mensen
onmiddellijk geruststellen: je kan geen betere voeding
gebruiken.
Stoornissen in de waterhuishouding worden nooit veroorzaakt door voedingsmiddelen die van nature rijk zijn
aan water, integendeel. Het is opmerkelijk dat juist die
voedingsmiddelen de eigenschap hebben overtollig water vrij te maken, en op een natuurlijke manier de vermogens aanwakkeren om gestabiliseerde vochten (door
foutieve voeding, zouten, specerijen, voedingssupplementen e.d.) af te voeren.
Er is geen enkel heilzamer voedingsmiddel, dat wanneer
mogelijk, dagelijks op tafel zou moeten komen, als komkommers. De frisse smaak, volsappig, zuiverend, eten
en drinken... past allemaal op komkommer. Wie komkommers eet, neemt de beste bron van natuurlijke waters, gefilterd door plantenkanalen, en omgezet in een
levende organische structuur.
In vergelijking tot zijn drooggewicht bevatten komkommers een massa vitale stoffen, basische (ontzurende)
mineralen en sporenelementen.
Het zijn stevige vruchten, en juist daarom moet er op
gewezen worden dat mensen vergeten er behoorlijk op
te kauwen. Het slechte gebit van veel mensen, de gewoonte om alles door te spoelen, te weinig tijd om rustig
van het eten te genieten... het zal je bekend in de oren
klinken. En omdat dit gebeurt krijgen komkommers de
naam “slecht verteerbaar te zijn”. En dat terwijl komkommers bij verkeerd gevoede en overvoede mensen
een positief rustpunt kunnen betekenen. Is er sprake van
slechte spijsvertering, bestudeer dan de voedselcombinaties waar komkommers staan bij de licht zure vruchten. Een maaltijd van komkommer, tomaat, salades, selderijstengels, avocado’s en olijven, kan een heerlijke
maaltijd vormen.
Wie ervaring heeft met komkommermaskers op de huid,
weet dat komkommers zuiveren. Maar ze zuiveren zoveel beter, wanneer men ze eet, dan wanneer men ze

uitwendig opbrengt. Het mag een wonder lijken, met
97% water, hoe de natuur er geen zak heeft van gemaakt, waarin enkele (synthetische) mineralen en vitamines zijn opgelost, maar dat men nog flink moet kauwen om de sappen uit de zachte structuur te drijven.
Omdat men deze fase overslaat krijgt de verteerbaarheid
van komkommers soms de schuld. Wie geen komkommers verdraagt heeft een kwetsbaar verteringsvermogen, en doet er goed aan dit vermogen met zorg te behandelen door juiste voeding te eten, en geen andere.
Sap en rauwe soep van komkommers zijn prima dorstlessers en vitaliserende dranken die het lichaam bevloeien met bijzondere vibraties uit de levende natuur.
Het spreekt vanzelf dat wij komkommers moeten leren
eten zoals ze zijn. Vermijd azijn of zure sauzen en zeker
zout. Ga je zout toevoegen, dan gaan alle goede eigenschappen van komkommer verloren.
Zo zie je dat voeding een belangrijk medicijn kan zijn.

Groenselpotje
Een recept waarop je eindeloos kunt variëren.
Puur groenten ! Zeker proberen !
2 Roma of pruimtomaten
½ komkommer
1 grote selderijstengel
Mix deze 3 ingrediënten fijn met behulp van de blender
Voeg nadien toe :
3 theelepels honing
2 uienpijpjes of enkele sliertjes bieslook
stukje piment (facultatief)
¼ theelepel Himalayazout
Mix en voeg geleidelijk 100 gr verse spinazie toe.
Giet deze mix in een kom en voeg naar eigen voorkeur
fijngesneden blokjes groenten toe :
tomaat (geschild), de andere helft van de komkommer,
rode of gele paprika (geschild), witte selderijstengels,
avocado of sliertjes courgette
Roer alles door elkaar en dien op.
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Bananen als medicijn ?

hoeveelheid. NIACINE : aanbevolen dagelijkse hoeveelheid : 15 milligram. Een dieet van bananen voorziet 16
mg. Dit is meer dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelDe banaan is (theoretisch) waarschijnlijk de meest voedheid.
zaamste fruitsoort in de wereld. Ze wordt musa sapienVITAMINE C : dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van 60
tum genoemd. Vertaald betekend dit "fruit van de
milligram. De gemiddelde dagelijkse hoeveelheid is 20 tot
wijsheid". En er is een reden voor dit: vruchteneters zijn
25 mg. Bananen bevatten 280 milligram dagelijks.
meer alert, vitaler en slimmer dan gebruikers van andere
CALCIUM : dagelijkse aanbevolen hoeveelheid 800 millivoeding. Eigenlijk kan je dat zeggen van de meeste vruch- gram. Als je op bananen-dieet bent, ben je op een alkaliten. Alle fruitsoorten zijn goed voor een optimaal zenuwsche metabolische reactie-voeding die slechts een fractie
stelsel!
van calcium vereist, in vergelijking met een zuurvormende
De bananenplant wordt in de tropen, beschreven als de
voeding. Bananen geven 224 milligram calcium per dag.
"paradijsboom". En zijn vruchten zijn zeker fruit van het
MAGNESIUM : de dagelijkse vereiste hoeveelheid voor
paradijs. Er is altijd een reden voor waarom mensen zo
het menselijk lichaam bedraagt 300 milligram. Bananen
overvloedig gebruik zijn gaan maken van dergelijke vruch- bevatten 924 milligram.
ten. Indien alle bedenkingen worden gemaakt op econoFOSFOR heeft een dagelijkse aanbevolen hoeveelheid
misch vlak, het voorkomen van de nutriënten, betrouwvan 800. Bananen bevatten 726 milligram.
baarheid, smaak, enz... wint de banaan op elk vlak van
KALIUM : dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van 3.000
ander voedsel. Ecologische - biologische bananen zijn de milligram. Bananen bevatten 10,460 milligram.
ideale voeding voor de mens. Het voordeel van deze baIJZER : dagelijkse aanbevolen hoeveelheid van 10
nanen is dat ze niet geremd zijn in de rijping !!! Ook fifi- of milligram. Bananen bevatten 20 milligram.
appelbanaantjes zijn kwalitatief beter.
Wat met zink, jodium, natrium en anWat indien we uitsluitend een bananen-dieet nemen ?
dere sporen mineralen ? Bananen
Sommige tropische mensen leven bijna uitsluitend
bevatten alles!!
op bananen. Ze gebruiken ze als fruitsoort, maar
Wat met pyrodoxine, inositol, biotiook als groente. Zouden wij dan al het nodine, foliumzuur en andere stoffen
ge hebben? Laten we dit overwegen.
die men nodig heeft ? Bananen
De gemiddelde Europeaan eet ongezijn ook hiervan voorzien.
veer 2 tot 2.5 kg voedsel per dag.
Wat met vitamine B-12 ? BaDe gemiddelde werkende
nanen bevatten voldoende
man soms wat meer.
kobalt om de bacteriën in
Vergeten we dan nog
staat te stellen in ons spijsvereven dat de gemiddelteringskanaal meer samen te
de Europeaan meer castellen dan we nodig hebben,
lorieën neemt dan nodig.
maar dat hangt af van de geVan bananen nemen de menzondheid van de maag en de gesen 90 % of meer van zijn geheel van de
zondheid van de darmflora.
calorieën op - indien goed nagerijpt -. Dit
Wat met essentiële vetzuren ? 2 kg
staat in contrast met eiwitvoedsel waarbananen bevatten meer dan 5 gram vetvan we slechts 30 % energie halen en bladgroente waar- zuren inclusief de essentiële die we nodig hebben.
van we geen energie krijgen. Stel dat we uitsluitend bana- - Om zeker te zijn : druiven, sinaasappels, vijgen en veel
nen eten en 2.380 calorieën nodig hebben per dag, hoeander fruit zijn vergelijkbaar maar geen enkele voldoet in
veel bananen moeten we dan eten ?.
zijn geheel aan de menselijke behoefte als de banaan.
Ten eerste, 2,380 calorieën in bananen bevatten voldoen- Je kan volledige maaltijden maken van bananen of banade calorieën voor een gezonde hard werkende man van
nenvla in de overtuiging dat het aanbod van voedingsstof70 kg. Dit wil zeggen 2.5 kg verse bananen of 500 gr.
fen in evenredigheid is met al wat je nodig hebt.
gedroogde bananen.
Natuurlijk pleiten we niet voor een voedingssysteem met
Laten we nu ook gaan kijken naar de andere voedingsbananen alleen. Maar je kan ze eten als onderdeel van je
stoffen van bananen in iedere categorie en vergelijken
voeding.
met de lichaamsbehoefte :
Wist je ? Je mag bij je bananenmaaltijd enkele blaadjes
EIWIT: banaan bevat acht essentiële aminozuren, het be- sla, stengels of selder bijvoegen. Deze geven je bijkovat dus volwaardig eiwit voor de mens. Een man van 70
mende zekerheid van alle voedingsstoffen.
kg heeft dagelijks ongeveer 25 gram eiwitten nodig. 2 kg
En, indien je avocado’s of noten één of tweemaal per
bananen leveren ± 31 gr.
week eet, samen met een hartelijk slaatje, zal je in een
VITAMINE A: 2 kg bananen leveren 5,300 bruikbare een- gezonde overvloed leven van alle voedingsstoffen die je
heden vitamine A, 35 % meer dan de aanbevolen dagenodig hebt. Zo moeilijk is dat... gezond eten !
lijkse hoeveelheid wat ten minste 100 % meer is dan we
Waarschijnlijk zullen weinig mensen alléén bananen
werkelijk nodig hebben.
eten... Dat hoeft ook niet. Dit rekensommetje was alleen
VITAMINE B COMPLEX : van vitamine B-1, thiamine :
om je te laten zien dat het kan.
een bananendieet levert van 1,4 milligram per dag, juist
Met sappige groeten !
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een man van
- Eet nooit onrijpe bananen.
70 kg. Nogmaals, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid,
- Zorg dat bananen minstens een gestipte pel hebben,
is veel hoger dan een gezonde persoon nodig heeft.
pel de bannen en leg ze op een bord nabij een
VITAMINE B-2, riboflavine : dagelijkse aanbevolen hoewarmtebron, bv. boven op een radiator.
veelheid van 1,6 milligram. Bananen bevatten juist die
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De Kalaloch ‘Levensboom’
Langs de oevers van de Grote Oceaan, staat een van de
natuurwonderen van Washington, de Kalaloch Levensboom.
De boom groeit in het Olympic National Park, een uur
van het Hoh Regenwoud. De Kalaloch boom is een Sitkaspar, het grootste type spar. De Sitka-sparren groeien
langs de westkust. De naam is afgeleid van de uitgestrekte Sitka-gemeenschap in Alaska. De boom staat
bekend om zijn torenhoge hoogte en brede stam, twee
kenmerken die bijdragen aan het mysterie van deze
boom. De Kalaloch boom, net ten zuiden van Forks,
hangt letterlijk op twee benen.. Zoals te zien op de foto,
klampt de massieve boom zich vast aan zijn afscheidende kustlijn door dikke wortels te winden.
Bezoekers van de boom blijven elk jaar terugkeren om
zich te vergapen aan zijn unieke verschijning, in de
verwachting dat deze tussen hun bezoeken zal gevallen

zijn… En elk jaar blijft de boom tot ieders verbazing in
zijn verbazingwekkende positie, met een diepe verzakking in het midden, duidelijk een gevolg van het zware
gewicht van de stam. Het is die dip en verzakking die
voortdurende bezoekers doen geloven dat volgend jaar
de boom er niet meer zal zijn.
Onder de wortels van de Kalaloch boom bevindt zich de
Kalaloch-wortelgrot. Daarbinnen valt een beek met een
waterval in de grot en mondt uit in de oceaan. Het is deze
stroom die elk jaar de grond onder de wortels dieper
wegspoelt. Velen vragen zich af hoe zo’n gigantische
boom blijft groeien en de bladeren groen blijven. Om die
reden staat hij bekend als de levensboom, stevig
geworteld aan twee kanten van een uitgespoelde ravijn,
met het riviertje tussen zijn wortels. Alleen de vruchten
ontbreken !

Sinaasappelen zijn de populairste bron van vitamine C. Ze zijn ideaal om zure toestanden in het lichaam te
behandelen, constipatie, of een opgestopt verteringstraject. In gevallen van acidose, drink sinaasappelsap, of
eet sinaasappels. Dit kan je echter best niet doen na de maaltijd die deze zuuropstoot veroorzaakt.
Wanneer het spijsverteringsstelsel niet goed werkt, drink dan onmiddellijk na het ontwaken een glas water met
hierin het sap van één sinaasappel, of drink het een half uur voor het ontbijt, of gebruik een paar gepelde sinaasappels, gemixt tot een totaalsap, als ontbijt. In gevallen van maagzuur-tekort, start de maaltijd dan met
een gepelde sinaasappel of een glas sinaasappelsap.
Diegenen die aan tandverval lijden of slecht tandvlees hebben, zullen wellicht een vitamine C-tekort hebben,
en zouden een aantal weken grote hoeveelheden sinaasappelsap moeten drinken (op een lege maag).
Mensen met maag- en darmzweren ontbreken ascorbinezuur, en hun voeding zou moeten aangevuld worden
met een hoge dosis vitamine C zoals men vindt in verse sinaasappelen en vers sinaasappelsap.
Sinaasappelen zijn heel goed om het lichaam reinigen. De beste reiniger is water met citroensap. Om een vasten te breken is water met sinaasappelsap je beste keus. Citrussappen schudden de zure opstapelingen en
catarale afzetting snel los. Alhoewel dit is niet altijd een goed idee, wanneer de eliminatiekanalen, zoals de
huid en de nieren, niet goed werken om deze zuren snel uit te scheiden.
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van anderen, mijn eigen ziel zich verheugde en vervuld
was met de heiligende Geest van God. De zegeningen
God verandert kwaad in goed
van God zijn meer dan de haren van ons hoofd, meer
dan het zand van de kust. Mediteer over zijn liefde en
Is het je ooit opgevallen dat sommige mensen mentaal
zorg voor ons, en moge het je met zo’n liefde inspireren,
en spiritueel beter in vorm lijken te zijn dan anderen tijdie niet door beproevingen kunnen worden onderbroken
dens moeilijke periodes? Sommigen zijn geobsedeerd
of door verdrukkingen worden uitgeblust.’ Anderen zegeen gekweld door angst, terwijl anderen bezig blijven, en
nen terwijl de moeilijkheden zich opstapelen, zet onze
manieren vinden om hun medemens te helpen - en hun
focus op het vinden van nieuwe manieren om onze famizegeningen te tellen. Het verlies aan levens, de druk op lie, vrienden en allen in ons bereik hoop te geven, door
gezondheidswerkers, de economische onrust, miljoenen in hun kritische behoeften te voorzien. Ondanks de
banen verloren, armoede, honger, dakloosheid - niemoeilijkheden van de huidige omstandigheden, zegent
mand ontsnapt aan het lijden. Velen vragen zich af:
de Heer de inspanningen overvloedig! Door te vertragen
'Waar is God in dit alles?' We mogen niet vergeten dat
en na te denken over de dingen die het verschil maken
we op een gekaapte planeet leven, en dat hier een anin het leven, beginnen mensen de roep van de Heilige
dere meester regeert. Al de menselijke keuzes uit het
Geest te horen om de Heer te zoeken. We kunnen erom
verleden, stapelen zich op en hebben gevolgen. Dankzij bidden dat “God alle dingen ten goede doet
de gebeden en omdat God de klok bijhoudt, worden de
meewerken”. Morren brengt niemand dichter tot God.
winden in toom gehouden. Kies ervoor om dankbaar te
Maar zoals ik zo dikwijls heb voorgesteld op de curzijn. Neem de woorden van Ellen White in overweging, in sussen Positief Denken in het verleden, kan je nadenken
een Thanksgiving-preek in 1884, waar ze haar publiek
over hoeveel slechter het had gekund… Dan heb je zeaanspoorde om hun zegeningen te tellen. 'We behoren
ker reden om God te loven en te prijzen. Of zing mee het
blij te zijn en ons te verheugen in God; want Hij heeft ons lied van Sander Takens “Laat de harten vrolijk zijn”. Hij
veel barmhartigheid gegeven', zei ze. 'In mijn ervaring
roept op tot blijdschap in de Here, te allen tijde, want Hij
heb ik gemerkt dat toen ik vreugde bracht in de harten
is goed.
Tel je zegeningen

van het gebouw samengestort waren en een kleine holle
ruimte hadden gevormd. Daar hoorde deze man van onder
het puin de stem van zijn zoon en hij hoorde zijn zoon
De voorbije maanden heb ik een verhaal gehoord, dat me
zeggen tegen de anderen : “Heb ik jullie niet gezegd dat hij
erg getroffen heeft. In 1988 vond er een aardbeving plaats
komt. Hij heeft me beloofd dat hij zou komen.” De zoon had
in Armenië en daarbij stortten veel gebouwen en ook een
het goed onthouden, dat zijn vader hem ooit zei; “Mijn lieve
basisschool in. In feite was er van heel het dorp nog
jongen, als je op een gegeven moment in nood bent of als
nauwelijks iets heel. De chaos was compleet: schreeuwende mensen die van het ene eind naar het andere renden, je hulp nodig hebt, zal ik komen om je te helpen.” Dat was
een hartverscheurend gehuil van mensen die weenden om het geloof dat de zoon had in zijn vader. Dat was wat de
vader zijn zoon had beloofd: “wat er ook gebeurt, zal ik er
hun dierbaren, ouders die weenden om hun kinderen…
zijn.” Deze kleine jongen had zijn vader geloofd omdat hij
Maar in de troosteloze en ontredderde massa, was daar
zijn vader kende en wist dat zijn vader altijd zijn woord
een vader die op het puin aanstapte en steen voor steen
hield.
begon weg te nemen, om zich een weg te graven door het
Maar ook wij hebben een woord. De afspraak van Jezus is,
puin van de school. Omstaanders komen naar hem toe en
dat Hij komt. Hij zal ons niet in de steek laten. Hij komt om
zeggen hem dat het nutteloos is, dat in die conditie alle
ons naar huis te brengen. We hebben ook een belofte.
hoop uitgesloten is en hij zich met zoiets niet moet bezig
Houden we eraan vast dat Jezus spoedig zal komen? Het
houden. Na een tijd stonden er tientallen mensen omheen,
die hem probeerden van het werk af te houden, maar hij liet zal niet altijd nodig zijn om in deze wereld te blijven waar er
verdriet en pijn is. De dag komt spoedig en zal je Hem
zich niet ontmoedigen en graafde verder. De nacht viel,
maar de man hield niet op en in het licht van de maan, zette verwachten? Anja Schraal zingt daarover een prachtig lied
“Jezus komt”. Op de site www.goednieuws.org kan je het
hij zijn tocht door het puin verder. Tegen de morgen waren
lied beluisteren. Het Maranatha-lied op onze samenkomde mensen verbaasd dat hij nog altijd bezig was en beves“Jezus komt, ben je bereid?
tigden hoe nutteloos het was… maar niets kon de man van sten! :
Is je leven Hem toegewijd?
zijn werk brengen en zo groef hij 35 uur aan een stuk, tot
Durf te vertrouwen op Zijn woord,
wanneer hij in het gebouw een plaats vond, waar de platen
geef Hem de eer die Hem behoort.”

Waar gebeurd

HouVast in 2021
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Heeft het lezen van Houvast je
gesterkt in het geloof in een
liefhebbende Vader, een God
van leven en overvloed? Houvast is er ook volgend jaar. Lees
de instructies op bijgevoegde
folder en ontvang ieder nummer. Maak ook iemand anders
blij met deze woorden van hoop
en leven - voor nu en straks.

W

ant Ik weet,
welke gedachten
Ik over u koester,
luidt het woord des Heren,
gedachten van vrede
en niet van onheil,
om u een hoopvolle toekomst
te geven.
Dan zult gij Mij aanroepen
en heengaan en tot Mij bidden,
en Ik zal naar u horen;
Dan zult gij Mij zoeken en vinden,
wanneer gij naar Mij vraagt
met uw ganse hart.
Dan zal Ik Mij door u laten vinden,
luidt het woord des Heren.
Jeremia 29:11-14
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