


2 De ECHTE W AARHEID

Uit onze lezerskring
Normen

"Nag nooit in de menselijke ge-
schiedenis is er zaveel verdeeldheid, im-
moraliteit en misere geweest als in onze
tijd. Vel en vragen zich af: "Waar gaan
we heen? Wie kunnen we nag gel oven ?
Waar is nog zekerheid?" Nergens
schijnt nog enig houvast te zijn en
overal komen nieuwe bewegingen op . . .
provo's en ook hippies. Kan dat vooruit-
gang zijn? Staan we op de drempel van

een nieuwe wereld, een wereld van
absolute vrijheid voor iedereen op ieder
gebied? Uw tijdschrift lijkt me het enige
blad te zijn wat een afdoend antwoord
op die vragen geeft en ik zau daarom
graag voor een abonnement genoteerd

willen worden."

J. U.) Uden, N. Br.

Gratis! - Hoe kan dat?

"Wel bedankt voar het laatste num-
mer van de Plain Truth. Ik begrijp
niet goed hoe uw organisatie werkt en
zou daarom graag deel I van de Auto-
biografie van de heer Herbert W. Arm-
strong ontvangen. Wat heeft die man
een sterk geloof! In zijn artikel over de
manier waarop hij dit tijdschrift uit-
geeft zei hij: "Het is beter te geven dan
te ontvangen" . Welke eigenschap bezit
de heer Armstrong die ik mis?"

Pieter 1. K., Rotterdam,
Holland

. De PLAIN TRUTH is de Engelse

editie van dit blad, dat meer dan vier
miljoen leurs telt. De AUTOBIO-
GRAFIE is niet in het Nederlands
verkrijgbaar, maar mocht u de Engelse
taal machtig zijn, vraagt ons dan gerust

om een gratis exemplaar. V oor het ant-
woord op de laatste vraag, zie pagina 4.

De Bijbel begrijpelijk

"Ik heb geprobeerd de Bijbel bij tijd
en wijlen te lezen, maar ik snapte er
nooit veel van. Ik heb me vaak afge-
vraagd waarom dat zo was. Een boek
van meer dan 1000 pagina's, dat meer
dan duizend jaar geschiedenis beschrijft,
moet wel hier of daar een paar punten
van belang behandelen. Ik denk, dat
zoals u zegt, de oorzaak ligt in het feit

dat zo weinig mens en het zich realizeren

dat een groat percentage van de profetie
in de Bijbel juist op onze tijd van toe-
passing is. Het nieuws van het aan-

staande Koninkrijk der hemelen laat je
eenvoudig met je mond open staan."

R. F., Engeland

Hedendaagse Muziek

"Het artikel, "Wat is er verkeerd met
de hedendaagse muziek" van Eugene
M. Walter in de Plain Truth van
de vorige maand heeft mijn volle waar-
dering. De manier waarop deze be-
gaafde schrijver duidelijk het verschil
tussen goede en vulgaire muziek ann-
geeft, is zadanig dat iedereen kan
onderscheiden wat muziek werkelijk
betekenen kan. Ik hoop dat nog zeer
veel fijne artikelen in uw zeergewaar-
deerde blad mogen volgen."

p.z., Naaldwijk

De "WERELD VAN MORGEN"
uitzending

"Ik heb wel honderd keer uw pro-
gramma, De Wereld van Morgen,

uitgezonden via het radiostation SRS
in Suriname, gehoord. Hoewel ik
slechts gebrekkig Engels kan spreken
en schrijven, kan ik dit programma heel
goed volgen. U spreekt zo eenvoudig,
dat ik elk woord kan begrijpen en ik
ben oak erg dankbaar dat God me
hierbij helpt. Van huis uit spreek ik
Maleis, maar ik spreek en schrijf Neder-
lands omdat dat de officieeIe taal van
Suriname is."

F. W.S., Parimaribo, Suriname

Dagelijks Brood

"Heel graag zou ik Die Reine
Wahrheit weer willen hebben, want
zander dit blad is het mij alsof ik
zander dagelijks brood leef. Het is
een erg leerzaam en interessant blad,
waaruit ik veel geleerd heb wat ik
vroeger nooit geweten had. Vergeeft u
het mij alstublieft, dat ik een paar
maanden geleden opgezegd heb. Ik zou
het blad nu toch graag weer hebben en
hoop dat u mij Die Reine Wahrheit
in de toekomst weer wilt toesturen?"

Else M., Den Haag, Holland
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Persoonlijk
Gesprek

met Herbert W. Armstrong

I

K schrijf dit vanuit m'n hotelkamer
in New York. Vanochtend werd ik
door een telefoontje wakker ge-

maakt. Mr. Stanley Rader, onze adviseur
en raadsman was aan de andere kant van
de lijn.

"Er is een moordaanslag op Robert
Kennedy gepleegd", zei hij. "Ik had

m'n tv aanstaan om de uitslagen van de
Californische voorverkiezing te volgen
toen dit ontstellende nieuws bekend
werd gemaakt. Ik dacht dat u uw tv
ook lOu willen aanzetten om dit laatste
nieuws te volgen."

Natuurlijk wilde ik dat.

Op dit ogenblik later op de dag, is
het nog onbekend of Senator Kennedy
in leven zal blijven of hoe zijn toestand
zal zijn indien hij deze crisis te boven
komt.

Op dit punt werd ik onderbroken.
Gasten verschenen voor een afspraak en
hielden me tot na middernacht bezig.
Het is nu Donderdagmorgen en ik be-
vind me 1 800 meter hoog in de lucht.
Ik ben per vliegtuig op weg naar Enge-
land, waar ik op de campus van het

Ambassador College aldaar de promotie
aan het eind van het collegejaar zal
leiden.

Vanochtend heb ik vernomen dat
Senator Kennedy aan zijn verwondingen
is overleden.

President Johnson heeft een comite
benoemd, dat onder leiding van Dr.

Milton Eisenhower, de OORZAAK van

de toenemende gewelddadigheid onder-

zoeken zal - moordaanslagen - pro-

testmarsen - studentenrelletjes - anar-

chie!

Waar zal het einde zijn? Is er nog

hoop voor de toekomst?

Ik lOu de President precies kunnen

vertellen, wat de oorzaak van al die toe-

nemende geweldpleging is; en ik kan

ook It met grote zekerheid vertellen,

waar alles op uit zal lopen - of er nog

hoop voor de toekomst is en lo ja, hoe
die er uit zal zien!

"Is Amerika werkelijk ,ziek'?" staat
er tegenwoordig in grote krantenkop-
pen te lezen.

"Is Amerika op weg, een POLITIE-
ST AA T te worden?" lO werd door een
bekende tv-commentator onlangs de
vraag gesteld, toen hij op deze tweede
Kennedy moord inging. "AIs het zover
komt, dat dictatuur het enige middel
is, om willekeurige wetsovertreding en
anarchie een halt toe te roepen", ging
hij verder, "dan zal de natie niet langer

meer kunnen uitmaken wie de leiders
zullen zijn, maar de leiders zullen uit-
maken, wat de bevolking doen en niet
doen kan; zij zullen dan uitmaken hoe-
veel vrijheid goed voor ons is."

Eric Sevareid, een andere nieuwscom-
mentator, ontkende dat Amerika ziek is.

"Het valt moeilijk in te denken, dat een
NATIE ziek ken worden", zei hij.

"Duitsland onder Hitler kwam deze toe-
stand het meest nabij."

Maar die vergelijking houdt geen

steek! Duitsland onder Hitler was een

toonbeeld van een op tragische manier

misleid volk! Duitsland als een natie

was to en niet ziek in de zin lOals

Amerika dat nu is. Nu is dat allemaal

anders geworden. De MEESTE NATIES

van deze wereld - met inbegrip van

Duitsland - zijn tegenwoordig door en

door verziekt! Ze zijn in geestelijk,

moreel, emotioneel - en vaak ook in
lichamelijk opzicht ZIEK!

Duitsland onder Hitler was een ge-

lOnde natie, waarin orde en regelmaat

heersten. Het Duitse yolk volgde toen

met vastbesloten wil een VERKEERDE
weg, die het door hun Fiihrer als ,goed'

werd voorgehouden.

Maar de ziekte van vandaag valt toe

te schrijven aan het inwendige verval
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Zo stelt een artiest zich de start van
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1969 voor. De mod erne techniek
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in ons artikel Saturn V - de moderne
toren van Babel op pagina 5!
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van onze samenleving - verdeelde ge-
zinnen, bandeloosheid, onderwijs dat op
een dwaalspoor is geraakt, de achteruit-
gang in de moraal, het schrikbarend

hoog percentage van jonge mensen dat
hippie wordt en tieners die in de greep
van drugs en alcohol geraken.

En dat slaat niet alleen op de USA:
Engeland, Frankrijk, Duitsland en ook
Nederland ondergaan daarvan in gelijke
mate de invloed. De gehele wereld is
ziek! Het is een in- en i1lZieke wereld!

Maar voor elk gevolg bestaat er een
OORZAAK!

Op de keper beschouwd zijn er twee

HOOFDOORZAKEN die voor deze
ziekte verantwoordelijk zijn. De eerste
oorzaak heeft de voedingsbodem voort-
gebracht, waar nu de bittere resultaten
van geoogst worden.

Ik zou President Johnson en zijn
comite zonder meer kunnen zeggen wat
de oorzaken van deze oogst van im-
moraliteit, van misdaad, van geweld-
pleging, van verdeelde gezinnen en uit-

zichtloosheid zijn. Maar noch hij noch

z'n comite zouden in staat zijn, ze te
herkennen, hoe duidelijk ik het hen oak
zou uitleggen.

Maar de OPLOSSING voor al die

HOE HET KOMT DAT DE ABON-
NEMENTSPRIJS VAN UW

ECHTE W AARHEID AL BETAALD IS.
20 vel en vragen: "Hoe komt het dat de abonne.

mentsprijs van De ECHTE W AARHEID al belaald
is? Hoe kunt u zander abonnementsprijs en zander
enige advertentieinkomsten zulk ceo eerste-klas tijd-
schrift uitgeven?"

Het antwoord is zo eenvoudig als het verwonder.
lijk is! Het klinkt als een paradox. Het evangelie
van Jezus Christus is kosteloos. Het maet voar een
ieder - arm of rijk

-
verkrijgbaar zijn. Genade en

rechtvaardiging zijn niet te koop. Het kost evenwel
geld om het evangelic over de gehele wereld te
verbreiden zoals ]ezus het Qns opgedragen heeft.
Papier. drukkosten, radiotiid en arbeidslonen moeten
belaald worden. Dit is Christus" Werk en Christus
heeft zijn eif!,en manicr om deze problemen ap te
lossen - de Bijbel.re manier.

jezus zei:
"En dit evangelic van het Koninkrijk

zat in de gehele wereld gepredikt (en verkondigd-
Marc. 13: 10) worden tot cen getuigenis voar aile
volken'" (Matth. 24: 14) in dil lijdsbeflek, vlak voor
het einde van dit tijdperk. Zeker, het verspreiden
van het evangelic kost GELD. Maar Christus

t'er-bied! ons, met Zijn evangelic hande/ te drijven-

"Om niet hebt gij het ontvangen," zei ]czus tot
Zijn discipelen die Hij uitzond om het evangelic te
verkondigen, "gecft het om niet!" Bij cen andere
gelegenheid zei Hij: ..het is zaliger te GEVEN dan
tc ontvangen." De WEG van God is de weg van
LIEFDE - de weg van f!,even. God verwacht van
cen ieder van zijn kinderen vrijwilI;ge offers en
tienden om daarmee de kosten van het verspreiden
van de waarheid te bestrijden. Oaarom vertrouwen
\Vij er ap. dat ]ezus Christus het zijn volgelingen op
het hart wi! leggen, vrijgevig te zijn, 7.odat de
onkosten gedekt kunnen worden. Maar de W AAR-
HElD van Gods evangelic is slechts voor diegenen
die ze doelbewust zoeken, voor wie het niet te veel
is hun eigen ECHTE \'(1AARHEID aan te vragen.
Een ieder moet dat persoonlijk doen. hoewel de
abonnementsprijs reeds door andcren is betaald.

De levende Christus heeft dus z6 voor de finan-
ciering- van 2ijn Werk gezorgd, dat de gehele wereld
Zijn evangelie horen kan, zonder dat wij in onze
radiouitzendingen het publiek om geldeIijke steun
hoeven tc verzoeken. Oat is de Bijbelse manier, de
wijze van Jezus Christus. de JUISTE manier I
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problemen is evenwel al op komst! Ze
zaJ niet lang meer op zich laten wach-
ten!

Ze zal evenwel niet komen als het
resultaat van Ollze inspanningen - ze
komt eerder niettegenstaande wat wij
den ken te presteren! De ziekte zal ge-
nezen worden, maar niet door mensen-
handen!

De eente hoofdoorzaak, die de voed-
ingsbodem van de ziektes waar onze
samenleving door geplaagd wordt heeft
voortgebracht, is het op een dwaalspoor
geraakte onderwijssysteem waar onze
huidige maatschappij op gebaseerd is.

Het beging de grove fout zich het
materialisme tot grondslag te stellen.
Men nam klakkeloos aan, dat slechts het
menseli jk intellect ontwikkeld diende te
worden. De hoofden van de opgroeiende
jeugd werden met een massa foute

ideeen volgestouwd; men onderwees hen
in valse waardebegrippen en liet aan de
andere kant na, hen respect voor orde
en gezag bij te brengen. Men ontwik-
kelde in hen geen verantwoordelijk-
heidsgevoel. Ons onderwijssysteem heeft
een volkomen verkeerd inzicht van de
aard van de mens. Het baseert z'n psy-
chologie op de volslagen verkeerde
hypothese, dat de menselijke natuur in

wezen goed is -, hoewel de menselijke
aard slechts verlangt als goed besehouwd
te worden, terwijl het in werkelijkheid
het kwade wil doell.

Moderne opvoedingsmethoden hebben
de ontwikkeling van opreeht karakter

in jonge mensen volkomen achterwege
gelaten. Inplaats van ware morele en
geestelijke waarden, leerde men hen
valse waardell na te streven.

De mensheid heeft zich van haar
Schepper afgekeerd; ze heeft het con-
tact met haar God en zijn Handleiding
verloren en raakte daardoor van de
RECHTE WEG af! Ik zei al eerder, dat
er een OORZAAK is voor elk gevolg.
De huidige samenleving kent de oorzaak
niet, die VREDE tot resultaat heeft; ze
kent de weg niet, die tot gel uk en un i-
versele voorspoed en welstand leidt. Ze
komt veeleer in opstand tegen die weg,
die alleen vermag ditt te brengen waar
ze zo hartstochtelijk naar verlangt:
namelijk vrede, gel uk, welstand en
zekerheid. Ze doet vertwijfelende
pogingen deze te bereiken, maar ze ver-
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zet zich tegen de enige manier, waarop
haar wens en in vervulling kunnen gaan!

De mensheid heeft haar Schepper uit
het oog verloren en daarmee ook de
kennis van de ware REDEN V AN HET
LEVEN - waarom we hier zijn, waar
we heen gaan en op welke manier dat
dient te gebeuren.

Daar heeft u dan het RESULT AA T
van een decadent, volkomen ontoerei-
kend en destructief werkend onderwijs-
systeem. Het is de voedingsbodem van
immoraliteit, van onoprechtheid, van
misdaad, van onbestendigheid, van rebel-
lie en revolutie.

De tweede hoofdoorzaak, die voor de
plotselinge toename van gewelddadig-
heid en relletjes verantwoordelijk is, is
de schadelijke invloed welke uitgaat van
overmatig tv-gebruik en bioscoopbezoek;
het is de rulneuze invloed van porno-
grafie en prikkellectuur, het misbruik

van de auto, misplaatste vrijetijdsbeste-
ding en vele andere verkeerde gewoon-
ten.

Het zijn de invloeden van onze
MODERNE TIJD!

De ene blik die u vanochtend vluch-
tig op de voorpagina van uw krant
~ierp, was voldoende om de waarheid

van het bovenstaande te bevestigen.

Hoeveel werkelijk goede films heeft
u onlangs gezien? Welk soort lectuur
en tv-programma's vall en het meest bij
het publiek in de smaak? Is het onrede-
lijk te verwachten, dat de invloed die

daarvan op zowel jong als oud uitgaat,
uiteindelijk de stoot kan geven die een
verkeerde gedachte in een fatale daad
doet omzetten? "Wie met pek omgaat
wordt er mee besmet" is een maar al
te waar gezegde.

Een deskundige op het gebied van
moraliteit werd onlangs gevraagd, of het
voor een natie of civilisatie mogelijk
was, een dergelijke toestand zoals die
zich nu ontwikkelt, te overleven.

"Niet op de lange duur!" was z'n
antwoord.

Kunnen de lezers van De Eehte Waar-
heid begrijpen, dat er zich NOOIT TE
VOREN op deze wereld dergelijke toe-
standen voorgedaan hebben, zoals die
welke wij nu random ons zien? Zijn
wij niet bij machte, ons te realizeren,

(Vervolgd op pagina 18)



SATURN V-
de moderne toren oan Babel

Het succes van de Saturn V maanraket heett de hoop van de
Verenigde Staten weer aangewakkerd, reeds voor het einde van
1969 een bemande maanlanding uit te kunnen voeren. Wat
betekent deze onverwachtse opleving in de wedloop naar het

heelal?

D
E GEWELDIGSTE technische

prestatie van aIle tijden!" 20

" werden door experts de suc-

cesvolle lancering van de Saturn V raket
op 9 November 1967 genoemd.

Het was een grate triomf voor het

Amerikaanse maanprogramma. Een mis-

lukking op dit punt zou het plan voor

een maanlanding vele maanden, zo niet

jaren, achteruit gezet hebben!

Saturn V was een grandieus waagstllk

- het ging om zo te zeggen er op of

er onder, omdat verschillende onbe-

proefde onderdelen tegelijkertijd de

vuurdoop ondergingen. De "ongeloof-

lijke nauwkeurigheid" waarmee de on-

bemande Apollo 4 maancapsule door

De reusachtige Saturn V maan-
raket ontwikkelt bij de start het
vermogen van 40 000 000 Dafjes!
De close-up doet de grootte
van het lanceringsplatform goed
uitkomen.

Foto'" NASA

..:.

A

door Richard H. Sedliacik

Saturn V in zijn baan om de aarde werd

gebracht en later weer naar de aarde

terugkeerde, werd door NIEUWE lan-

cerings- en controle ploegen op een

NIEUW raketten-complex uitgevoerd!

Astronomische getallen

De gegevens van dit gigantische, 36
verdiepingen-hoge metalen monster zijn
eenvoudig adembenemend!

De Saturn V raket mat 31 meter in
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omvang. De lengte bedroeg 109 m,
meer dan 15 meter hoger dan het
Vrijheidsstandbeeld in New York en 13
keer zo zwaar!

Volgetankt woog deze kolos 2 770 ton

- dat is meer dan twee driekwart mil-
joen kilo! Dat kan vergeleken worden

met het de wereldruimte inschieten van
een onderzeebootjager! (Een Neder-
landse onderzeebootjager van de "Hol-

land" kIasse weegt ongeveer 2 760 ton,
vol beladen.)

De totale stuwkracht van deze zilveren
reuzenkogel bedroeg 3 950 ton! Dat
staat gelijk met de gecombineerde
stuwkracht van 543 straaljagers of
160 000 000 paardekrachten - voldoen-
de om het gecombineerde gewicht van
aIle 500 aardsatellieten van de Verenigde
Staten te lanceren.

De brandstofpompen van de vijf
motoren voor de eerste fase joegen de
vloeibare brandstof met het vermogen
van 30 diesellokomotieven de verbran-
dingskamers in, waar het met een snel-
heid van 815 ton per minuut in stuw-
kracht werd omgezet! De rakettentanks
konden zoveel vloeibare zuurstof bevat-
ten, dat men er 54 grote Amerikaanse
ketelwagens mee had kunnen vullen!

En deze ene "vuurpijl", deze verschie-
tende ster in de stralend blauwe hemel
boven Kaap Kennedy kostte de
Vereenigde Staten op z'n minst 180
miljoen dollars (Fl. 720 000 ODD)!

Denk eens aan de overweldigende
gecompliceerdheid van zulk een fan-

tastisch ruimteschip. Het is een van de
GROOTSTE TECHNISCHE PREST A-
TIES van de mens - het eindresultaat

van een project dat tot dusverre 40 mil-
jard dollar heeft opgeslokt!

Kunt u zich zoveel geld voorstellen?
De Verenigde Staten hebben er tot op
heden 160 miljard gulden voor uitgege-
yen in de hoop te zijner tijd een man op

de maan te do en landen. De Sovjetunie

heeft met het zelfde doel voor ogen tot

dusverre ongeveer 140 miljard gulden
gespendeerd.

Wat proberen deze naties nu feitelijk

te bereiken?

"WI] hebben dit gebouwd"

Meer dan 300 000 arbeiders in 20 000

firma's verspreid over geheel Amerika

I'
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hebben aan de een of andere ontwik-

kelingfase van een onderdeel van de

Apollo 4 satelliet meegewerkt. En ieder

onderdeel moest perfect functioneren!

Het was een massaal beroep op samen-

spel, want aIle prestaties van de ene

fabrikant moesten harmonieren en inge-

steld zijn op die van een andere produ-

cent.

En alles functioneerde fout/oos - al

die twee miljoen onderdelen!

Men heeft Apollo 4 een "ijsberg"
genoemd omdat het publiek maar een

klein gedeelte van de aangewende

krachtsinspanning kan waarnemen. Deze

satelliet is door een ontwikkelingsfase

van vele jaren gegaan, gedurende welke

tijd haar samenstellende delen en moto-

ren wel honderdduizend proefnemingen
ondergingen. De lancering en vlucht

zelf waren slechts schakels in een lange

keten van tests, deze keer van grotere
omvang, aangezien drie trappen van de

raket tezamen op de proef werden

gesteld.

Dr George E. Mueller, een vooraan-
staande figuur in de organisatie voor
bemande heelalvluchten in de Ameri-
kaanse ruimtevaart administratie NASA,
zei het volgende: "Niemand onderschat
de enorme omvang van de taak die nu
voltooid is, noch die welke nog voor
ons Iigt. AI het bloed, zweet en de tra-
nen die bij de bouw van de piramiden
betrokken waren, al de onder hoge druk
tot stand gebrachte researchresultaten
welke leidden tot de ontwikkeling van
de atoombom, al de zestig jaren van
voorbereidend werk in de luchtvaartin-
dustrie voor het supersonische vliegtuig

- die drie tezamengenomen kunnen

maar ternauwernood vergeleken worden
met wat de Amerikanen in de laatste zes
jaren gepresteerd hebben om deze

vlucht mogelijk te maken" (Sky-
line, North American Aviations
driemaandelijks tijdschrift van 3 novo
1967) .

Een ander artikel in het zelfde

tijdschrift stelde vast: "Maar weinig

andere projecten in de geschiedenis van

de Verenigde Staten zijn ooit zo nauw

met de nationale economie verbonden
geweest. Van slechts weinig andere

projecten hebben de Amerikaanse
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werkers, als een geheel met dezelfde
nadruk kunnen zeggen: "Dit hebben

WI] gebouwd."

Ongehoorde presta ties

Is het niet verbazingwekkend dat de
hedendaagse mens in een gezamenlijk
streven op technisch gebied tot zulke
verbluffende wetenschappeli jke pres-
taties in staat is - capabel om gewel-

dige metalen monsters te bouwen en met
grote nauwkeurigheid op hun doel af

te schieten, maar aan de andere kant
niet bij machte is in vrede met z'n
medemens te leven en een zekere koers
naar geluk en zekerheid uit te zetten?

IV"aarom stranden er zovee[ huwe-
lijken? Waarom lijden zovelen finan-
cieeIe schipbreuk? Waarom is het weer

zo van slag? Waarom beginnen onze
steden er steeds minder aantrekkeli jk
uit te zien en neemt de misdaad er in
hand over hand toe? De huidige
samenleving schijnt eenvoudig niet meer
normaal te kunnen functioneren!

Technische prestaties zijn geen pro-
bleem! AIs het er omgaat een stalen
reus te bouwen - een moderne Toren
van Babel, dan kunnen de mens en zich
als een man aan de uitvoering daarvan
wijden en een aan het wonderbaarIijke
grenzende wetenschappelijke en tech-
nische prestatie tot stand brengen.

Maar zou men aan 300 000 mensen
vragen samen te werken aan een plan

voor een harmonieuze samenleving, dan
zou dat plan op een grandioze manier
mislukken !

Een verbazingwekkende parallel

Meer dan vierduizend jaar geleden
nam er een gebeurtenis plaats waarmee
een verbazingwekkende parallel valt te
trekken met wat er heden ten dage ge-
schiedt.

De mensen begonnen een geweldige

toren te bouwen (Gen. 11 :14). Zij

wilden die enorme toren als een symbool

van hun beschaving oprichten - een

zinnebeeld van hun succes.

Onder de leiding van Nimrod,

's werelds eerste despoot (Gen. 10:
8-10), begonnen de mensen zich te

organiseren. In die tijd bestonden er

geen taalgrenzen, want iedereen sprak

dezelfde taal (Gen. 11:1). En "Toen



September 1968

zij oostwaarts trokken, vonden zij een

vlakte in het land Sinear, waar zij zich
vestigden. En zij zeiden tot elkander:
Welaan, laten wi j tichelen maken en
die goed bakken. En de tichel diende
hun tot steen en het asfaIt diende hun
tot leem. Ook zeiden zij: Welaan
laten wij een stad bouwen met een toren,
waarvan de top tot de hemel reikt . . ."
(vers 2-4).

Met andere woorden, deze mensen
richtten een symbool op van hun God-
ver/oochenende maatschaPPij. Maar let
op wat er gebeurde bi j die torenbouw!

"Toen daalde de Here neder om de
stad en de toren, die de mensenkinderen
bouwden te bezien" (vers 5). "En de
Here zeide: Zie, het is een yolk en zij
allen hebben een taal. Dit is het begin
van hun streven." God zag dat dit nog
maar pas het begin was! "Ntt zal
NIETS van wat zij denken te do en voor
hen onttitvoerbaar zijn" (vers 6).

Daar staat het! Omdat de wereld
dezelfde taal sprak en de mensen zich
aaneensloten om gemeenschappelijke
projecten uit te voeren lOu er niets hun
creatief vermogen onthouden kunnen
worden!

Wat God to en zei, meende Hij!

Hij voorzag dat de mens in korte
tijd een ongelooflijke wetenschappelijke

en technische kennis zou vergaren. God
wist dat dan niets meer voor de mens en
te moeilijk lOu zijn - dat er toen al de
mogelijkheid van een "wetenschaps-

explosie" bestond.

Maar het lag niet in Gods bedoeling

de .mens z6 spoedig, z6 ver te laten

gaan.

God grijpt in

Wat zien we God doen op dit voortij-

dig bereikte tijdstip in de ontwikkelings-

geschiedenis van de mensheid? Hi j zei:

"Laat Ons nederdalen en daar hun taal
verwarren, zodat zij elkanders taal niet

verstaan" (vers 7). "Zo verstrooide de
Here hen vandaar over de gehele aarde,

en zij staakten de bouw van de stad"
(vers 8).

Indien God toentertijd niet ingegre-
pen had en door een spraakverwarring

de snelle opmars van de mensheid naar

een al te grote kennis had gestuit, dan

had niets de mensheid er van kunnen

Fato's: Wide World, dpa-Bild

Productie en inbouw van raketten-
motoren - waar leidt het heen?

weerhouden reeds ettelijke eettwen gele-

den zichzelf ttit te roeien.'

De mens is er tegenwoordig een heel

eind in geslaagd de talenbarrieres te

overwinnen. En hij begint weer z'n

technische talenten gecoordineerd in het

spel te brengen. We zien het in de

fantastische ontwikkelingen op elk

wetenschappeli jk gebied ! We zien het in

de waterstofbom, de intercontinentale

raketten en de onvermoeid door-

gaande wedloop naar de maan!

Is u er zich van bewust, in welk een

korte tijd deze ongelooflijke toename

in de wetenschap zich voltrokken heeft?

Bet heeft maar een generatie geduurd

om op het punt te geraken het heelal

te gaan exploreren - en daarmee 66k
aan de afgrond van totale zelf-vernietig-

ing te geraken!

De lei den de figuren in de wereld

weten, dat het momenteel mogelijk is

om aIle leven op de aarde volkomen uit

te roeien en waarschuwen ons voortdu-

rend voor de onvermijdelijke gevolgen

van de bewapeningswedloop. Zij

spreken niet meer van de verdelging van

hele steden of zelfs gehele continenten,

maar over hoeveel maal men met de

huidige wapenen de gehele wereld-

bevolking kan vernietigen!

Er zijn nu al genoeg kernwapens in

de Verenigde Staten en de Sovjetunie

in voorraad om daarmee aIle menselijk

leven op deze planeet menigmaal uit

te vagen!

Maar een keer is al genoeg!

Bet wordt tijd dat u de ware

betekenis van de wedloop naar de maan

leert kennen. U dient uit te vinden
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wat verscholen ligt achter de ZUlver

"wetenschappe!ijke" aspecten van deze
technologische prestaties en waar ze
heenleiden.

Het gaat om de Wereldheerschappij!

Men verzekerd het publiek er bijna
dagelijks van dat de ruimtevaart-

programma's zuiver in het belang
van "vreedzaam wetenschappelijk onder-

lOck" worden uitgevoerd - voor de
bevordering en verruiming van onze
kennis betreffende de maan, ons lOn-
neste!sel en het heela!.

Maar is dat werkelijk de reden?

Geven die naties alleen maar lOveel
miljarden uit omdat de mens van nature
een onderzoekende aard heeft en meer
en meer kennis wil vergaren?

Dat wil men ons stellig laten geloven.
De waarheid is echter dat het om een
verbeten wedloop gaat - een race tussen
ideologien en technologisch kunnen-
met als einddoel de heerschappij over de
aarde, via de maan en het heelal rondom
ons, voor ogen!

Die natie, welke in staat is het eerst
ruimtestations te bouwen - steunpunten
voor wetenschappelijke en militaire doel-
einden in het heelal en op de maan
zelf - en andere naties daardoor het
recht kan ontzeggen hetzelfde te doen,
bezit een overweldigend militair over-
wicht.

Laat u zich niet misleiden - dit is

De ECHTE W AARI-IEID

voor honderden militaire experts over de
gehele wereld een zo voor de hand lig-
gend feit als er maar zijn kan!

Dr. Werner von Braun, de voormalige
Duitse rakettenspecialist, die nu voor de
Verenigde Staten werkt, zei: "Of we het
willen of niet, we bevinden ons in een
situatie waar we de Russen de populari-
teit van de wereld betwisten... Ik
geloof niet dat we er ons van af kunnen

maken deze grimmige concurrentie een
sportieve wedstri jd tussen twee raketten-
teams te noemen. Ais de hele wereld
toeschouwer is en de heme! de toneel-
planken, dan worden nationale trots en
aanzien de factoren waar het om gaat . . .
Ik ben er van overtuigd dat wie het
heelal om ons heen onder controle heeft,
in staat is de aarde Ie cOlltrolerell."

Het gaat om de beheersing
van deze aarde!

De politici hebben er steeds voor
gelOrgd de militaire aspecten van de
wedIoop naar de ruimte lOveel mogelijk
op de achtergrond te houden. Ettelijke
dozijnen geheime Amerikaanse en Rus-
sische satellieten cirke!en reeds om de
aarde en spoedig zullen ruimtevaarders
in ruimtevaartuigen van militaire uit-
voering hun banen om de aarde beschrij-
Yen.

Niemand twijfelt er een ogenblik
aan, dat zou de Sovjetunie er inderdaad
in slagen het eerst de maan te bereiken

(Vervol gd op pagilla 17)

DE BIJBEL BEANTWOORDT

~Mte 1I~
V AN ONZE LEZERS

HIER volgen antwoorden uit de
BijbeZ op die vragen welke in een beknopt bestek beantwoord
kunnen worden. Hoewel we niet kunnen beloven, iedere vraag
in deze rubriek te behandelen, zuBen wi j proberen die te beant-
woorden, welke van algemeen belang voor onze lezers zijn.

Was het werkelijk God, die in
Gen. 32 met Jakob worstelde?
Ais God almachtig is, waarom
kon Hij de strijd niet me/em
winnen?

Het was werkelijk God - de God

van het Oude Testament - Degene, die
later als Jezus Christus op aarde kwam!

Marr let eens op het volgende. U
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leest in dit Bijbelverhaal, dat "een man"
met Jakob worstelde (Gen. 32 :24, 25).
Toen de strijd over was, noemde Jakob
de plaats "Pnier" (d. w. z. "Gods
aangezicht"), want (zei hij) "ik heb
GOD van aangezicht tot aangezicht
gezien" (vers 30). God moet dlls in
menselijke gestalte verschenen zijn en
met Jakob geworsteld hebben.

Het was dezelfde God of Heer van
het Oude Testament, die lang daarvoor
al eens aan mens en als een man ver-
schenen was (Gen. 18). Later werd
Hij de mens Jezus Christus: "God
geopenbaard in het vlees" (1. Tim.
3: 16).

Maar waarom had God deze wor-
steling niet meteen gewonnen? Het
antwoord hierop is buitengewoon in-
teressant.

U moet een ding goed begrijpen: de
God van het au de Testament had elk
ogenblik kllllllen WiJIIlen, wanneer Hij
dat gewild had. Hoewel Hij in men-
selijke gedaante verscheen, bezat Hij
evenwel Zijn grote goddelijke kracht
nog, omdat Hij toen nog niet als Marias

lOon was geboren. God wilde evenwel
niet Zijll almacht ten toon spreiden,
maar Jakob op de proef stellen. Jakobs
broer Esau had zich een slappeling
getoond - als iemand, die het bijltje
er gauw bij neer gooit. Nu wilde God

Jakob op de proef steIlen, en zien of
hij voldoende karaktervastheid bezat

om vol te kunnen houden en onver-
zettelijk zijn doel na te streven.

Nadat Jakob de gehele nacht deze
vuurdoop had ondergaan, zag God dat

Jakob niet van opgeven wilde horen
en lOdoende de proef doorstaall had.
Door z'n onverzettelijke houding had
hij getoond, trouw te kunnen blijven
en Gods zegeningen naar waarde te
kunnen schatten.

Toen de strijd voorbij was, veranderde

God Jakobs naam in Israel, d. w. z.

"overwinnaar met God".
Natuurlijk had God het dadelijk van

Jakob kunnen winnen - maar Hij deed
het niet, omdat Hij van plan was, door
die worsteling Jakob op de proef te
stellen. Jakob, en Iliet God moest
beproefd worden!

Hoeveel rijker aan inhoud wordt dit
verhaal, aIs we er de ware betekenis
van kennen!



ISRAEL -
na 20 jaar onafhankelijkheid

De Verenigde Naties zeiden "NEE!" - maar de Joden gingen
toch hun eigen gang. Hier is een ooggetuigeverslag van onze
correspondent in Jeruzalem over de onlangs gehouden parade
ter gelegenheid van de Israelische Onafhankelijkheidsdag - en

de ware betekenis er van.

door Dr. Ernest 1. Martin
]eruzalem

D
E Israelische OnafhankeIijkheids-

dag Parade is al weer historie
geworden, zonder enige inciden-

ten veroorzaakt te hebben. Niettegen-
staande de afkeuring van de kant van
de Veiligheidsraad zijn de festiviteiten
doorgegaan. Voor de Joden is de 2de

Mei hun dag - een dag waarop ze
bijna 2000 jaar gewacht hebben.

De militaire parade was niet zomaar
een onderdeel van de OnafhankeIijk-
heidsdag herdenking. Het had een veel
diepere psychologische betekenis voor
de Joodse natie. Het was niets minder

dan een demonstratie van hun overwin-
ning over hun Arabische buren in de
Zesdaagse Oorlog. In de parade reed
veel buitgemaakt materieel mee. Zoais
een Joodse toeschouwer het karakteri-
seerde: "Het waren feitelijk de Russen
die (onbewust) met het succes gingen

Israelische legereenheden passeren toeschouwerstribune tijdens Onafhankelijkheidsdag parade.
Foto: Ambassador College
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strijken." Buitgemaakt Sovjet oorlogs-
tuig nam een prominente plaats in.
Temidden van zo'n 300 vliegtuigen
vloog een supersonische Mig 21 van
Russische makelij mee over Jeruzalem.
Sommige van de buitgemaakte wapens
waren van een type dat nog maar heel
weinig in Amerika of Europa bekend is.
Er bevonden zich Russische antitank- en
luchtdoelraketten van een vergevorderde
techniek onder, evenals hypermodern

De ECHTE W AARHEID

130 mm geschut. Dit was een over-
duidelijk bewijs dat de overwinning
van de afgelopen zomer een voldongen
feit was.

Het jaar 1967/68 wordt door de

Joden bijzondere betekenis toegekend.
In December 1967 viel de dag waarop

50 jaar geleden, Generaal Allenby van
het Engelse leger Palestina van de
Turkse overheersing had bevrijd. De
Engelsen stonden daarna Joden uit aIle
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delen van de wereld toe, Palestina hun
,nationaal tehuis te maken. Deze toestem-
ming leidde in 1948 tot de oprichting

van de Joodse staat Israel. Dit lopende
jaar, met geheel Jeruzalem onder hun
beheer, wordt door sommige Joden be-
schouwd als iets dat de betekenis van
het jubeljaar in het Gude Testament
benadert. Het eigenlijke jubeljaar was
een afkondiging van vrijheid elk 50ste
jaar voor aIle inwoners van Palestina-

Eeuwenoude muren van Jeruzalem zien neer op buitgemaakte Egyptische raketten die in de parade
worden meegevoerd. Foto. Ambassador College

~
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elke man kreeg zijn erfgoed terug (Lev.
25:10). Het jaar 1967/68 wordt door
de meeste Joden beschouwd als het jaar
waarin zij definitief naar Jeruzalem en
hun lang geleden verloren bezit zijn
teruggekeerd.

Dit jaar is verder belangrijk omdat de
staat Israel er twintig jaar oud in is
geworden. De Onafhankelijkheidsdag
Parade was ter herdenking van die ver-
jaardag. In de tijd van vroeger werd een
jongeling geacht man te zijn wanneer
hij twintig werd (Num. 1 :2, 3).
Israelis, met geheel Jeruzalem onder
hun controle, voelen zich nu "meerder-
jarig" in het gezelschap van de oudere
naties van de wereld.

In tegenstelling tot de meeste opko-
mende naties hebben de Joden daar
evenwel bijna 2000 jaar op moeten
wachten. Velen van hen nemen aan dat
de in de profetieen van het Oude Testa-
ment genoemde Messiaanse tijdperk nu
aanstaande is. David Ben-Gurion, voor-
malig eerste minister en een van de
oprichters van de staat Israel, zei in een
redevoering aan de vooravond van de
Onafhankelijkheidsdag, dat wat de

Joden in Israel zien "is de visie van
Messiaanse verlossing". V olgens vele
Joden is de tijd nu rijp voor de ver-
troosting van Israel, zoals die voorspeld
is door de profeten. Men praat vol
verwachting over het op handen zijnde
Messiaanse tijdperk en de bouw van een
nieuwe Tempel in Jeruzalem.

Ondanks de Joodse overwinning moet
er nog heel wat gebeuren in het Midden
Oosten. Een permanente vrede is nog
niet voor dat deel van de wereld weg-
gelegd. Uw Bijbel toont duidelijk aan,

dat voordat van verlossing voor Israel en

Juda sprake kan zijn, er belangrijke
gebeurtenissen in Palestina zullen plaats-

vinden waarbi j aIle naties betrokken

zullen zijn - en dat alles in de heel

nabije toekomst.

De huidige Joodse staat in Palestina
vertegenwoordigt !lie! de uiteindelijke

terugkeer van Israel waar de profeten zo

vaak over gesproken hebben. De

verschrikkelijke tijden voorspeld in

Zacharia 11: 1-17 moeten eers! nog

plaatsvinden. Vreemde legers zullen het

Joodse land alsnog bezetten. Na die
rampspoedige tijden zal het Huis van
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Fato: Ambassador College

Israelische straaljagers boven de muren van oud Jeruzalem.

Juda eindelijk een rouwklacht aanheffen
voor Hem die doorstoken werd om hen
van hun wnden te redden (Zach.
12: 10). En alleen dan, na die diepe
rouw zal een duurzame regeneratie van
Palestina en de gehele wereld een aan-
vang nemen (Zach. 14:8-21).

Houdt Palestina in het oog - en
vooral Jeruzalem. AIle gebeurtenissen
spitsen zich toe op de tijd wanneer de
werkelijke bevrijding van Juda, Israel

en de gehele wereld een feit zal zijn.
Slechts dan kan Jeruzalem weer de stad
van God genoemd worden, niet langer
meer vertrapt door de heidenen. Slechts
dan zullen de Joden het zich realizeren
dat ze geen onafhankelijkheid nodig
hebben, maar afhankelijkheid van de
God die ze ongehoorzaam zijn geweest
en verworpen hebben, maar die stierf
om de straf voor hun persoonlijke en
nationale wnden te betalen.



BESTAAT GOD?
Kan
Hoe

het bestaan van God wetenschappelijk bewezen worden?
ontstond het eerste LEVEN? Kunnen we weten of God

denkvermo gen bezit?

IATEN we deze vraag onder de ogen

L zien/ Is het redelijk in God te
gel oven ? Is God een my the - een

uitvinding van een onwetend, bijgelovig
verleden? Velen hebben me deze vragen
gesteld.

Een atheist schreef me eens: "We
hebben de geschiedenis van vele gods-
diensten en vele goden. Welke God is
de tIwe en hoe weet 21,dat Hi j bestaat?"

Dat is een eerlijke vraag. En ze
verdient een antwoord!

]a, mijn vriend, ik heb een God.

De goden van sommige volken zijn
door mensenhanden uit hout, steen of
ander materiaal gemaakt. De goden van
sammige godsdiensten en personen zijn
uit menselijke fantasie en foutieve men-
selijke redeneringen voortgekomen. Som-
migen hebben de zon of andere

levenlaze voarwerpen in de natuur
aangebeden. De meesten van deze goden
zijn slechts maaksels, door mensen

ontworpen en gevormd, en daarom on-
dergeschikt aan de mens.

Maar Degene, uit wie aIles vaort-
kwam, inclusief aIle hemeIlichamen die

door mensen ten onrechte goden worden
genoemd - Hij, die aIle materie en
natuurkrachten schiep, in werking
stelde en onderhoudt - Hij, die al
HET LEVEN schiep en de mensch met
inteIligentie begiftigde - HI] IS
GOD!

De SCHEPPING is het bewijs van
God!

In de laatste twee eeuwen, en voor-
namelijk in de huidige, heeft zich in de
wereld de geestesziekte "theophobie"
(een ziekelijke angst voor God) ontwik-

keld. Tweehonderd jaar geleden ver-
scheen het onder de leuzen van "delsme"
en "rationalisme". Toen vermomde het
zich nog onder de aantrekkelijke naam

"hogere kritiek". Deze pseudo-geleerd-
heid gebruikte, toen het wat verder
kwam, zulke aantrekkelijke benamingen

door Herbert W. Armstrong

als "vooruitgang", "ontwikkeling" en

"evolutie". Dit sprak de inteIlectuele
ijdelheid aan van een wereld die in een
tijd van grote uitbreiding van kennis in
geestelijke duisternis rondtastte.

De evolutietheorie werd uitgevonden
om de atheist een verklaring van een

schePPing zonder schepper te verschaf-
fen.

Maar dit verblind "rationalisme" heeft
hopeloos gefaald toen het er op aan
kwam de oorsprong van aIle dingen en
van het leven te verklaren; en nu geven
de meer openhartige geologen en biolo-
gen toe, dat ze niet weten hoe de

ontwikkeling van de eencellige "amoe-

ba" tot de mens plaats yond. Lamarcks
theorie van "verViarven" erffactaren,
Darwins "natuurli jke selectie", en
andere theorieen heeft men intussen
aan de kant gezet en "mutaties" verkla-
ren aIleen maar het bestaan van minder
levensvatbare soorten.

Verbazingwekkende Nieuwe
kennis van de Wetenschap

Laten we ons nu aIleen eens tot de
feiten beperken!

Wat heeft de wetenschap eigenlijk
vastgesteld?

De ontdekking van radioactiviteit in
de afgelopen halve eeuw heeft bewezen,
dat materie niet eel/wig heeft bestaan/
Radioactiviteit wardt beschreven als een
ontbindingsproces. Het atoomtijdperk
opent nieuwe gebieden voor onderzoek.
Tot ongeveer 60 jaar geleden werd
aangenomen, dat het kleinste materie-
deeltje het waterstofatoom was, maar
sinds de ontdekking van radioactiviteit
in ca. 1896, onthuIlen de aan het licht
gebrachte feiten een nog veel klein ere
eenheid dan het waterstofatoom-
slechts 1/1845 van zijn massa - in
feite een klein negatief geladen deeltje,
electron genaamd. Kort nadat Mme.
Curie in 1898 het element radium

ontdekte, stelde men vast, dat radium en
de andere nu bekende radioactieve stof-
fen voortdurend stralingen afgeven,
die zeer sterk zijn.

Heeft Materie Altijd Bestaan?

We zuIlen nu eens nauwkeurig
nagaan, wat dit nog niet zo lang gele-

den ontdekte wetenschappelijke FElT
betekent:

Uranium is een radioactieve staf
zwaarder dan radium. Het heeft een
ataamgewicht van 238,5. Bij de ont-
binding geeft het driemaal een helium-
atoam van gewicht 4 af en de resterende
stof is radium met een ataomgewicht
van ca. 226,4. Radium is eenvoudig het
eindproduct van uranium, nadat het drie
heliumatomen verlaren heeft. De ont-
binding van radium gaat dan nog door

en het uiteindelijke product van dit
radioactieve ontbindingsproces is het ele-
ment lood! Dit proces neemt natuurlijk
lange perioden van tijd in beslag. Het
berekende "halve leven" van radium is
1590 jaar - dat van uranium veel
langer.

In de donkere kamer van een
rontgenlaboratorium heb ik het zelf
gezien. Een zeer klein deeltje radium

werd op een spiegel aan het ene einde
van een haIle buis gelegd en ik keek
in die buis door een vergrootglas, aan
het andere einde. Wat ik in deze ver-
groting zag, leek op een grote, onein-
dig donkere hemel met duizenden
verschietende sterren, die uit aIle rich-
tingen naar mij toe kwamen vallen.
Wat ik werkelijk zag, waren sterk ver-
grootte uitstralingen van kleine deeltjes,
die door het radium werden afgegeven.

Hierdoor weten we, dat materie niet
eetlwig heeft bestaan /

De nu bestaande radioactieve elemen-
ten zijn er nog niet lang genoeg om
al hun stralingen te hebben afgegeven

en in load te zijn ontbonden. Ais ze
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ALTIJD al bestaan hadden, zonder
enige definitieve tijd van begin in het
verleden, dan zou deze "levensduur"
van de radioactieve elementen reeds
lang geleden afgelopen zijn. AIle
radioactieve elementen zouden reeds
lang tot lood zijn ontbonden.

Daarom moet het bestaan van aIle
radioactieve elementen onverbrekeli jk
aan een tijdslimiet verbonden zijn,
m.a.w. deze elementen moeten een
begin gehad hebben. Het ontbindings-
proces voIgt een nauwbegrensd ver-
loop, welks eindproduct lood is.
Aangezien dit procede nog niet afge-
lopen is, moet er v66r het begin van
dit ontbindingsproces een tijd ge-
weest zijn waarin deze radioactieve
elementen nog niet bestonden.

Hier hebben we dus een definitief
wetenschappelijk bewijs, dat MATER IE
NIET ALTIJD HEEFT BESTAAN.
Hier hebben we definitieve specifieke
elementen, die eens, in het verre ver-
leden, nog niet bestonden. En toen
kwam er een tijd, later, waarin deze
elementen ONTSTONDEN.

Volgens de evolutietheorie hebben
zich aIle dingen altijd GELEIDELIJK
ontwikkeld en weliswaar volgens de
langzaam voortschrijdende natuurlijke
processen van het heden. Probeert u
zich eens voor te stellen, als u kunt,
hoe iets GELEIDELIJK uit niets kan
voortkomen! Kunt u dat?

Ik denk het niet. Nee, ik geloof,
dat als u redelijk bent, u het feit
van een bi jzondere en noodzakeli jker-
wijs ogenblikkelijke SCHEPPING zult
moten erkennen. En dan moet er ook
EEN MACHT of IEMAND geweest
zijn om die schepping tot stand te

brengen. Geen gevolg zonder oorzaak.
En met het accepteren van dit onver-
mijdelijke, door de vondsten der weten-
schap bewezen FElT van het bestaan
van deze GROTE EERSTE OOR-
ZAAK, hebt 11 ook het FElT
geaccepteerd van het bestaan, ja het

bestaan zonder oorsprong, van de
Schepper - GOD!

Waar K warn het LEVEN
Vandaan?

Maar hoe is het met de aanwezigheid
van leven gesteld?

Hoe kwam het leven hier? De weten-
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schap heeft hierover ook het een en

ander vastgesteld.

De wijste mens uit de oudheid wist
niets van wat de wetenschap van nu
kan aantonen. Zo kan men tegenwoor-
dig bewijzen, dat LEVEN ALLEEN
UIT LEVEN KAN VOORTKOMEN,
en dat iedere soort alleen zijn eigen
soort voortbrengt (Gen. 1: 25) .

De ,onderzoekingen van Tyndall en
Louis Pasteur op het gebied van bac-
terieen en protozoa hebben op dit
gebied van leven in de microcosmos
eens en voor altijd bewezen, wat Redi
reeds met grotere organismen had
gedemonstreerd.

AIle vorderingen van de medische
en chirurgische wetenschap van de
laatste tijd in de behandeling en voor-
koming van infectieziekten berusten
op deze grote waarheid van de wet
van Biogenesis - dat LEVEN alleen
kan komen uit reeds bestaand LEVEN.

Geen enkel wetenschappeli jk feit is
vandaag aan de dag meer afdoende
bewezen. Leven KAN NIET uit dode
materie voortkomen. ER IS NIET
HET GERINGSTE WETENSCHAP-
PELIJKE BEWIJS OM DE AAN-
WEZIGHEID VAN LEVEN OP DE
AARDE ANDERS TE VERKLAREN,

DAN MET EEN SPECIALE SCHEP-

PING DOOR EEN GROTE OOR-

SPRONKELIJKE EERSTE OORZAAK

- GOD - DIE HET LEVEN EN DE

BRON VAN AL HET LEVEN IS!

N a alles in ogenschouw genomen te
hebben, wat door de wetenschap

BEKEND geworden is, staat nu abso-

luut vast, dat er EEN WERKELIJKE

SCHEPPING nodig was, om leven uit

niet-Ieven voort te brengen - or-
ganische uit anorganische materie.

Men kan het bestaan van mijn GOD

redelijkerwijs niet loochenen, tenzij

men het ontstaan van LEVEN zonder

een Schepper, die Zelf het Leven is,

kan verklaren! De wetenschap en het

gezond verstand beginnen dus de Schep-

per als een LEVENDE GOD te

openbaren - een God, in wien LEVEN

is en die het leven heeft gegeven aan

allen die het leven hebben.

Ik zou nog verder kunnen gaan en

u aantonen, dat wat de wetenschap
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heeft ontdekt over energie en haar
oorsprong en de wetten van behoud

van energie, eveneens afdoende bewijst,
dat "zijn werken van de grondlegging
der wereld af gereed waren." (Hebr.
4: 3 ), dat de materieIe schepping een
afgesloten werk is, dat nu niet meer

aan de gang is.'

Laten we nu vervolgens eens onder-
zoeken of de grote EERSTE OOR-
ZAAK een intelligent wezen is, of
slechts een blinde, domme, redeloze
MACHT.

Is er lets Superieur aan
Ons Verstand?

Kijkt eens om u heen. U moet toch

toegeven, dat de overbrenging van

kennis naar uw verstand op uw vijf

zintuigen is aangewezen.

De vraag is nu: Kent u iets, wat
1IW verstand te boven gaat?

Zijn het de planeten met hun vaste

loopbanen - het heelal in al zijn
pracht, met zijn zonnen, nevelvlekken

en sterrenbeelden?

Nee, die aIle zijn levenloos. Ze

hebben geen verstand, geen intelli-

UITZENDTIJDEN
"De WERELD VAN

MORGEN"

EUROPA
In het Engels-
MANX RADIO - 188 m. (1594 kHz.)

middengolf, 2:45, 7:45 n.m. - Zon-
dag, 10:30 v.m., 7:30 n.m. - Maan-
dag - Zaterdag; 89 Mhz. ultra korte
golf 7:45 n.m. Zondag, 7:30 n.m.
Maandag - Zaterdag.

In het Frans-
RADIO LUXEMBOURG - 1293 m.,

5:30 v.m. Maandag, 5:15 v.m. Dins-
dag, Vrijdag, 5:10 v.m. Donderdag.

EUROPE No. ONE - Felsberg en
Sarre, Duitsland - 182 kHz (1647
m.), 1 v.m., 5:52 v.m. Zondag, 5:37
v.m. Woensdag, Zaterdag.

In het Duits-
RADIO LUXEMBOURG - 49 m. (6090

kHz) kortegolf, 208 m. (1439 kHz)
tussengolf, 6:05 v.m. Zondag, 5:00
v.m. Maandag, Dinsdag, Vrijdag.

ZUID AMERIKA .
In het Engels-
RADIO ANTILLES - Montserrat, W.L

930 kHz, 6:30 n.m. dagelijks.
RADIO SURINAM - Parimaribo - 620

kHz, tussen 7 en 8:30 n.m. of tussen
12 en 1:00 n.m.
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Met een dergeliike communicatie-
apparatuur is de mens in staat
contact te onderhouden met ruim-
tevaartuigen in de verste uithoe-
ken van ons zonnestelsel.

gentie. Ze kunnen niet doen wat 11

kunt doen - denken, redeneren, plan-
nen maken en plannen uitvoeren
volgens eigen besluit en wi!.

Het menselijke verstand kan bevat-
ten, denken, overleggen, plannen maken
en zijn plannen in daden omzetten. Het
kan instrumenten uitvinden en pro-
duceren, waarmee het zich kennis kan
verschaffen van het onmetelijke heelal,
of van het allerkleinste deeltje. Door
raketten kan de mens nu satellieten in
een baan om de aarde brengen en
wetenschappelijke informaties over de
stratosfeer verkrijgen. De mens kan

een signaal naar de maan sturen en

de echo ervan weer opvangen. Hij kan

nVleren afdammen en ze tot zijn

behoeften dienstbaar maken, en de

vele energiebronnen van de natuur aan

zich onderwerpen. En nu heeft hij

zelfs geleerd het atoom te splitsen en

een kracht te benutten, die zo geweldig
is, dat de mens eindelijk in staat is

al het leven van de aardbodem weg

te vagen.

Maar er is een ding, dat geen mens

ooit heeft gekund, noch ooit zal kun-

nen. Hij kan niet iets bouwen, maken,
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produceren of creeren, dat superieur is
aan hemzelf!

Een mens kan bestaande materialen
nemen en er een huis van bouwen.
Maar om het te bouwen, zijn intelIi-
gentie en energie nodig, die superieur
zijn aan het huis. Een auto is bijna

een levend wezen, maar de intelligentie
en de inspanning, die nodig zijn om
het te ontwerpen en te fabriceren, zijn
superieur aan dat wat gefabriceerd is.

De Alles Overheersende
In telligentie

De intelligentie van de twijfelaar
zou zich zeker beledigd voelen, als ik
hem zou proberen wijs te maken, dat
wat hij zou kunnen uitvinden, maken,
bouwen of scheppen, superieur in intel-
ligentie zou kunnen zijn aan hem en
zijn verstand!

Nu vraag ik u openhartig: Gelooft
u nu werkelijk, dat enige kracht of

macht met mindel' intelligentie dan 11,
11geschapen heeft?

Ais u dan niet in God gelooft, dan
heeft u alleen nog maar het alternatief
om te geloven, dat iets geringer dan
uw intelligentie u gemaakt heeft -
dat domme, doelloze ONINTELLI-
GENTlE uw intelligentie schiep! De
enige redelijke mogelijkheid is te erken-
nen, dat alleen al het bestaan van het
menselijke verstand een BEWIJS is,
dat de grote eerste oorzaak ook de
HOOGSTE INTELLIGENTIE is, die
oneindig superieur is aan de begaafdhe-
den van sterfelijke mensen!

Wat, als U ZELF Schepper Was?

Aangenomen, dat u aan uw denk-
vermogen, planning- en ontwerpver-
mogen de echte SCHEPPENDE kracht

zou kunnen toevoegen, zodat u uw wil
overal zou kunnen projecteren om alles
wat uw verstand zou bedenken en
wensen voort te brengen. Stelt u zich
verder voor, dat u een oneindig heelal
zou kunnen scheppen en op gang
brengen - met zijn zonnen, nevels en
sterrenbeelden in al hun pracht, elk
waarvan net zo'n gecompliceerde en
ingewikkelde constructie is als het be-
staande heelal zelf. Op sommige van
deze planeten zou u aIle vormen van
leven ontwerpen en creeren, die op
onze planeet voorkomen - en ik bedoel
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niet reproduceren, want het huidige
heelal zou er niet zijn om na te maken.
Er zouden werelden door weer andere
werelden omgeven zijn, tot op de alIer-
kleinste massadeeltjes en chemische
reacties, zoals die volgens onze micro-
scopische waarnemingen op en in deze
aarde aanwezig zijn en verlopen.

Denkt u, dat uw eigen geest-
vermogens deze taak aan zouden
kunnen ?

Denkt daar eens over na.

Kunt u dan redelijkerwijs geloven,
dat een niet eens met menselijke intel-
ligentie voorziene kracht of macht dit
ontzagwekkende heelal, dat we aan-
schouwen, zou kunnen ontwerpen,
creeren, samenstellen en op gang
brengen?

De Eerste Grote Oorzaak, die de
materie schiep, openbaart zich als
de ALLERHOOGSTE INTELLIGEN-
TIE en ARCHITECT V AN HET
HEELAL!

Kijkt u nu nog eens om u heen!
U ziet menselijke wezens, die uit 16
elementen van materie zijn samenge-
steld. Deze 16 elementen bev;nden zich
in levende, organische verbindingen en
moeten van voedsel, water en lucht voor-
zien worden.

Het Wonder van Levend
V oedsel

Zelfs met al zijn vindingrijkheid,
wetenschap en techniek kan geen mens
VOEDSEL PRODUCEREN! Dat wil
zeggen, hij kan niet anorganische materie

in een levende substantie veranderen,
die wij voedsel noemen. Maar er is een
Macht, een Intelligentie of een Wezen,
die op een of andere manier en op
een of ander tijdstip het proces in
werking stelde - een proces, dat veel
te wonderlijk is dan dat een mens het
zou kunnen ontwerpen en ten uitvoer

brengen.

En we zien het resultaat: gras, groene

blad- en andere groenten, druiven-
stokken, loof- en fruitbomen - die
elk hun eigen zaad dragen en die zich

door dit zaad naar hlln eigen aard

voortplanten!

Plant men b.v. een wonderbaarlijk

kleine tarwekorrel in de grond, dan

ontwikkelt zich een plant, die uit de



September 1968 De ECHTE W AARHEID

grand spruit op een manier, die voor
het menselijke verstand te wonderlijk
is om te begrijpen of te imiteren. De
in de tarwekorrel aanwezige kiem ge-

bruikt de door de wortels uit de grond
gezogen elementen en verwekt nieuwe

tarwekorrels.

Door dit proces wordt het in de

grond opgeloste anorganische ijzer en de

andere elementen, die de wortels op-
zuigen en naar de nieuwe tarwekorrels

brengen, in feite omgezet in organische

materie, dat als voedsel verwerkt kan
worden.

En dit zelfde wonderlijke proces
treffen we bij het ontspruiten van aIle
granen, groenten, fruit en dergelijk

voedsel aan. Wanneer we vlees eten,
nuttigen we indirect de vegetatie, welke

het dier in zich opgenomen had.

Het ontbreekt de MENS met al zijn

trotse wetenschap, zijn laboratoriumin-

richti~gen en met al zijn vindingrijke

genie, aan intelligentie en energie om

De tarwekorrel is een VOlMAAKT voedsel. De lagen ZEMElEN bevatten
een rijkdom aan vitaminen, mineralen en eiwitten en juist die worden in
het maalproces verwijderd en tot veevoer verwerkt. De KIEM is een van de
beste leveranciers van vitaminen B en E en bevat tevens vetten en eiwitten.
De ZETMEElKERN bestaat bijna uitsluitend uit zetmeel en maar uit heel weinig
eiwitten en helemaal geen vitaminen en mineralen.

Ambassador College

Zetmeelkern

Zemellagen

}Kiem
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een tarwekorrel te produceren of

anorganische stoffen in voedsel te
veranderen. Is het dan redelijk te zeg-
gen, dat er krachten of machten zijn

ZaNDER intelligentie, die in staat
zouden zijn, dit wonder te volbrengen,
om levend voedsel te vervaardigen?
Heeft niet een veel GROTERE Intelli-
gentie dan die van de mens dit alles
uitgedacht, geschapen en de mens ervan
voorzien ?

Een vergelijking van de
intelligentie van de mens met

die van God

Laten we nu echter eens de wijsheid
en intelligentie van de mens vergelijken
met die van God, die deze wonderen
schiep en ze in stand houdt.

De tarwekorrel, die GOD in de
grand laat uitspruiten, is een volmaakt
voedsel. Maar zoals met andere vol-
maakte gaven van God, weet de mens
de onschatbare volmaaktheid van de
alwijze God niet op prijs te stellen
en in een poging het werk van Gods
hand en te "verbeteren", misbmikt,
bederft en bezoedelt hij het! De mens
heeft, naar het schijnt, ieder facet
van Gods volmaaktheid, dat in zijn
handen kwam, besmeurd, bedorven en
verantreinigd!

En de arme, weerloze tarwekorrel
vormt daarop geen uitzondering! In de
meelfabrieken van menselijke vinding,

gaan de miljoenen tonnen gezonde

tarwe. En daar haalt de zogenaamde

intelligente mens het uitelkaar, ver-

wi jdert de 12 alkalische reagerende

mineralen en elementen, en produceert,

met fantastisch profijt voor alleen op

winst bejaagde maalderijen, zakken

vol wit meel voor de menselijke con-

sumptie, bestaande uit de vier zuur

reagerende koolhydraten - met toevoe-
ging van vergiftige bleekmiddelen!

Hiervan produceert de mensheid

wittebrood, koekjes, biscuit, gebak, pud-
ding, macaroni, spaghetti, sausen, enz.

Dan wordt het meel vaak ook nog

met witte geraffineerde suiker en

dierlijke of andere vetten vermengd-

een combinatie, die vraeg of laat gega-

randeerd iedere maag rulneert! Ja, de

suikerraffinaderijen doen precies het-

zelfde met suiker. Bijna al het voedsel,
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dat tegenwoordig voor de consumptie
op de markt wordt gebracht, is door

de fabrieken van mens en gegaan en
heeft zo van de bewerkingen van de
mensen te lijden gehad dat ze, ontdaan
van vitaminen en andere opbouwende
benodigdheden, veranderd zijn in
langzaam werkende vergiften! En dit
waardeloze voedsel, waarmee de mens
uit winstbejag knoeit, heeft een hele
serie ziekten in het menselijk lichaam
opgeroepen, waar onze voorouders een
paar genera ties geleden nog nooit van
gehoord hadden!

En het resultaat: Vandaag sterft
bijna een op de acht mensen vroegtijdig

aan hartkwalen, en nog eens een op
de acht mensen aan kanker; jaarlijks
worden minstens 400 000 onschuldige
kleine kinderen naar het graf gedragen,
omdat men ze ondeugdzaam "voedsel"
voorgezet heeft; de bevolking lijdt aan
rheumatiek, jicht, suikerziekte, nieraan-
doening, bloedarmoede, verkoudheid,
koorts, longontsteking en duizenden
andere kwalen. We nemen de tanden-
borstel- en tandpastareclame ter harte
en poetsen zo veel mogelijk onze tan-
den, maar onze tanden gaan toch
achteruit en door gebrek aan calcium
en fluor in ons dieet beginnen we ze
al vroeg te verliezen.

De hedendaagse mens overeet, maar
is ondervoed. We stoppen ons vol met
te grote porties terwijl we onze licha-
men de noodzakelijke mineralen en
vitaminen onthouden. Men zou bijna
gaan geloven, dat de mens toch niet

zo buitengewoon schrander is!

Dan nog dit, de God, die deze aarde
en aIle vegetatie schiep, beval ons het
land ieder zevende jaar te laten rusten.
Maar de mens is veel te hebzuchtig
om dat te doen. En nu is het land

uitgemergeld en uitgeput, zodat natuur-

lijk en goed voedsel zoals wortels,

bieten en rapen niet meer de nood-

zakelijke mineralen en vitaminen be-

vatten! En de pharmaceutische industrie

wordt intussen rijk van de verkoop van

vitaminetabletten!

WIENS INTELLIGENTIE STAAT

NU HOGER - die van God, die ieder

levend wezen van aile volmaakte be-

nodigdheden heeft voorzien, of die van

de hebzuchtige, goedgelovige mensen

,

...

,.

Fato: Mainichi Daily News

Een denkend brein en vaardige handen zijn nodig. . . .

die meer en meer verder van God
afraken, en die in het belang van gro-

tere winsten en meer luxe, zelfs het
voedsel, dat God geschapen heeft en
ons voor de opbouw en gezondheid

van onze lichamen gegeven heeft,

BEROOFD hebben?

een - de beste chronometer die er te

koop was, met 23 stenen.

Maar het loopt niet perfect. Een of
tweemaal per week moet ik het, als
ik er zeker van wil zijn, dat het precies
op de seconde af gelijk is, een paar

seconden verzetten. Ik zet het gelijk
met de hoofdklok van mijn stad of
van een andere stad, op het telegraaf-
kantoor. Maar zelfs deze klok is niet
precies op tijd. Een of twee keer per
week loopt ze een paar seconden voor
of achter en moet telegrafisch met de
hoofdklok van het land gelijk gezet

"Er was geen horlogemaker"

Ik had een accuraat horloge nodig

met een zeer duidelijke wijzerplaat voor

het regelen van de radiouitzendingen.

Het enige soort, dat in aanmerking
kwam, was een chronometer. Ik heb er
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worden. Maar zelfs deze grote, voor

het hele land bestemde klok, loopt

niet perfect. Ook zij moet af en toe

geregeld en gecorrigeerd worden.

Ja, zij wordt gecorrigeerd door de
HOOFDKLOK V AN HET HEELAL

- aan het uitspansel. Daar boven in

de hemel is de grote hoofdklok, die

NOOIT een fout maakt - ALTIJD
OP TIJD is - nooit een fractie van

een seconde v66r of achter loopt - de
hemellichamen, die hun vaste banen

door het heelal volgen!

En nu tot onze twijfelende lezer!

Als ik u mijn uitstekende chronometer

zou laten zien en u zou vertellen, dat

het helemaal niet in een fabriek gemaakt

was en zelfs niet door een horlogemaker

was ontworpen, geconstrueerd en samen-

gesteld - dat het TOEV ALLIG tot

De ECHTE W AARHEID

stand kwam - dat de ijzerertsen zomaar
vanzelf uit de grond kwamen, zichzelf

zuiverden en zich tot fijne palletjes,

radertjes en andere deeltjes vormden;

het silicium uit zichzelf uit de aarde

kwam en zichzelf in kristalglas veran-

derde; de horlogekast zichzelf zuiverde

en zich vormde; de palletjes, radertjes

en de tientallen andere deeltjes zich

zomaar in die horlogekast samenvoeg-

den, 'zichzelf opwonden en vanzelf

begonnen te lopen en bijna perfect de

tijd aangeven - wel, als ik u een derge-

lijk verhaal zou opdissen, dan zou u

mi j voor een idiote zot houden, niet?

Natuurlijk! U weet, dat de aanwezig-

heid van dat horloge een RA TIONEEL

EN POSITIEF BEWIJS is van het

bestaan van een of meer horlogemakers,

die dit alles uitdachten, beraamden,

. . . .om een gecompliceerd uurwerk als dit te produceren!
Foto: Elg;n
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vormden en vorm gaven, in elkaar zetten
en op gang brachten.

Dan moet u, meneer de scepticus,
eens komen en omhoogkijken in de grote
oneindige hemel naar die HOOFDklok
van het heelal, die nooit een seconde
mist - het volmaakte horloge, waarmee
wij voortdurend al onze onvolmaakte,

door mensen gemaakte uurwerken mee
moeten vergelijken en gelijkzetten -
en u vertelt mij dan: "Dat alles kwam
TOEV ALLIG tot stand! Er was geen
grote klokkenmaker! Geen ALLER-
HOOGSTE INTELLIGENTIE dacht dit
grootse heelal uit, ontwierp het, schiep
het, stelde elke ster en planeet precies op
zijn eigen plaats en zette al die ontelbare

hemellichamen op hun loopbaan door
de ruimte, elk met vooraf bepaalde
nauwkeurigheid. Nee, het vormde zich
vanzelf, zette zichzelf in elkaar, wond
zichzelf op en bracht zichzelf aan de
gang. Er stond geen Intelligentie achter,
geen ontwerp; er was geen schePPing-

GEEN GOD!"

Wilt u mi j dit vertellen?

Zo ja, dan geeft de God, die ik erken,
u ten antwoord: "De DW AAS zegt in
zijn hart: Er is geen God" (Psalm
14:1) .

Als u om u heen kijkt en vaststelt,
hoe intelligent alles in de natuur, in de
planten- en dierenwereld, ontworpen en
uitgevoerd is - alles, behalve het ver-
prutsen, het verknoeien en het bezoede-
len van dit prachtige werk van Gods
handen door de God-negerende en God-
verwerpende MENS EN - en u zegt
dan, dat u aan het bestaan van een
alwijze, alwetende en almachtige Schep-
per GOD twijfelt, dan heb ik in uw
oprechtheid als een zoeker naar de
W AARHEID geen groot vertrouwen!

SATURN V
(Vervolg van pagina 8)

en zowel daar als in de ruimte rondom
de aarde ruimtestations met kernwapens
uitgerust te stationeren, voordat de
Verenigde Staten zo ver zou zijn, zij die
wapens ook zou gebruiken! De Sovjetu-
nie staat er zich nu al op voor, water-
stofbommen om de aarde te kunnen
laten cirkelen. Met verscheidene van die
bommen in strategische posities zou
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geen enkel land of continent van deze
aarde zich veilig wet en voor een volko-
men onverwaehtse nucleaire aanval. De
een na de andere natie zou succes-
sievelijk door zo'n chantage binnen de

machtssfeer van het communisme
geraken.

De Verenigde Staten probeert dit
nu uit aIle macht te voorkomen!

De kern van de zaak is, dat de grote
urgentie die achter de race naar de maan
staat van zuiver militaire aard is - niet-
tegenstaande wat wie dan ook daartegen
in wil brengen! De naties hebben zich
in een wedloop gestort welke de heer-
schappij over deze aarde als einddoel

heeft - niet slechts het verwerven van
wetenschappelijke kennis als zodanig.

Kunt u zich realiseren wat dat alles
inhoudt?

Het betekent, dat onze huidige be-
schaving met steeds toenemende snel-
heid op de uiteindelijke VERDELGING
van aIle menselijk leven aanstuurt - de
zelfmoord van de gehele mensheid!

De aanwending van het heelal voor
militaire agressie betekent dat de uitein-
delijke verwoesting van onze planeet
zoveel grondiger voltrokken zal worden

- tenzij er iets gedaan wordt om dat te

llerhinderen!

Jezus Christus voorzag de beklem-
mende dagen waar we nu in leven meer
dan negentienhonderd jaar geleden: "En
indien de Here die dagen niet had
ingekort, zou geen vlees (geen schepsel

- Leidse Vert.) [levend} behouden
worden..." (Marc. 13:20).

Realiseert U zich de verstrekkende
betekenis van die woorden?

Die woorden houden in dat elke
nieuwe Saturn-Apollo lancering een
diep-emstige waarseh!l1uing is dat we de
potentieeIe vernietiging van de gehele
mensheid dichter naderbij gekomen
zijn - dat aIle mensen, indien God niet
zou ingrijpen, van de aardbodem wegge-
vaagd zouden worden!

God zil ingrijpen!

Er is hoop! De almachtige God zal

ingrijpen. Hij zal het niet toelaten, dat

de mens aIle leven op deze planeet zal

uitblussen. Hij zal Jezus Christus weer

naar de aarde sturen - dit keer om ons

VOO1"de gevolgen van onze eigen waan-

De ECHTE W AARHEID

zin te behottden en ons eindelijk vrede

te brengen!
Doch talloze intelligente, ontwikkelde

mannen en vrouwen spotten met het
idee dat Jezus Christus spoedig zal
terugkeren. Zi j steken er de gek mee!
Zij zijn het typische product van een era

dat de realiteit van Gods bestaan uit het
oog verloren heeft.

Dit tijdsbestek beroemt er zich op, een
grotere intelligentie en "wereldwijs-

heid" te bezitten dan aIle voorafgaande
era's. Maar ondertussen heeft het de
grondslag voar aIle ware kennis volko-
men ui t het oog verloren: 117at we zijn,
waarom we hier zijn - wat het DOEL
van ons bestaan is!

Als de mensheid het antwoord op die
vragen wist, dan zou ze nu niet aan
de rand van de afgrond van totale zelf-
vernietiging leven. Maar ze heeft God
en Zijn geopenbaarde Woord - de
Bijbel- uit het oog verloren. Christus
moet spoedig terugkomen om de zelf-
moord van het menselijk geslacht te
voorkomen en ons onder Zijn heer-
schappij eindelijk vrede, geluk en recht-
vaardigheid te brengen!

Persoonlijk
Gesprek

(Vervolg van pagina 4)

waar deze weg heen leidt? Willen wij
ons in de valse hoop blijven koesteren,
dat de situatie er in werkelijkheid niet
zo slecht voorstaat als het wel lijkt-
dat de problemen wel zullen verdwij-
nen, als we er ons eenvoudig maar niets

van aantrekken?

Deze snel om zich heen vretende
KANKER, die de vitale delen van onze
zieke samenlevin g heeft aangetast, is
het teken van het EINDE van deze
tegenwoordige wereld!

Onze huwelijken en gezinsverhou-
dingen zijn door dit verval getekend.
En wanneer het gezin - met Vader aan
het hoofd en kinderen die hem respec-
teren en gehoorzamen - er aan gaat,

dan gaat ook de CIVILISA TIE ER
AAN!

W AAR leidt dit alles uiteindelijk
heen ?

Het gaat met razende snelheid op de
enige hoop van het menselijk, voortbe-

-w
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staan aan: de wederkomst van Christus,

die ditmaal in al de glorie en pracht van
de ALMACHTIGE GOD op aarde
terug zal keren! Hij zal de heerschappij
over aIle volken der aarde overnemen -
Hij zal een goddelijke WERELDHEER-

SCHAPPIJ oprichten en met geweld
aIle geweld pleging - aIle oorlog, aIle
gewelddadigheid, aIle misdaad voorgoed

van de aardbodem verdrijven!

De enige hoop van de mensheid ligt
in een wereldregering geleid door God,
die de gelukkige en vreedzame Wereld
van Morgen zal inluiden.

Maar ik weet ook, dat deze in omvang
toenemende gewelddadigheid tevens het
sein tot iets anders zal zijn! Ze zal
spoedig deze schrijfmachine het zwijgen
opleggen, die nu nog onverdroten voort-

ratelt. Spoedig zal mijn stem, evenals
die van de andere sprekers van het

"Wereld van Morgen" programma,
VERSTOMMEN - hoewel slechts voar
een korte tijd! Ons wereldomspannende
werk, dat de weg bereidt voor de komst
van Christus, zal dan een tijdelijk
EINDE beschoren worden.

De tuchteloosheid van deze wereld is
tevens een teken van de SPOEDIGE
WEDERKOMST van Christus - de
machtige Koning der koningen, die
komt om deze wereld te VERANDE-
REN en te REDDEN!

Indien u - als een lezer van De
Eehte Waarheid - niet W AKKER
WORDT en de tekenen der tijd onder-
kent, dan zullen de gewelddadige ge-
beurtenissen van de heel nabije toekomst
u W AKKER SCHUDDEN en u tot de
erkenning dwingen, dat het later is dan

11 dmkt - dat u iets dom moet, om
in staat te zijn al deze dingen te ONT-
KOMEN, die spoedig over deze wereld
zullen komen!

Senator Robert Kennedy daeht dat hij
de overwinning in z'n zak had. Hij had
de Californische voorverkiezing al ge-
wonnen. Hij was opgewekt en kon, hoe-
wel hij door en door vermoeid was, nog
grapjes maken, niet vermoedend dat een

paar seconden later hij dodelijk getrof-
fen op de grond zou liggen!

U weet niet, wat de volgende seconde
u kan brengen. Maar ik kan u zeggen
wat u in de komende paar jaren te
wachten staat. Laat God u niet reken-

schap van uw eigen bloed vragen!
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Aardbevingen teisteren Europa

en Azie

0 PEENS ZIJN aardbevingen weer

midden in het nieuws.

In het begin van 1968 hadden

seismologen zich afgevraagd wat de
betekenis kon zijn van de geringe
aardbeving-activiteit gedurende het af-
gelopen kalenderjaar. Er waren maar
zes "zeer sterke" bevingen in 1967
geregistreerd, terwijl het gemiddelde
aantal zo'n 16 per jaar is. Een "zeer

sterke" aardbeving is een die 7-7, 7 re-
gistreert op de RichterschaaI. Een

"catastrofale" aardbeving heeft een
sterkte van 7,75 of hoger.

Per half-januari hadden zich geen
grote bevingen waar ook ter wereld
voorgedaan, sinds die welke in Alaska
op 27 maart 1964 plaatsvond, waar 131
personen het leven bi j verloren en voor
miljoenen dollars schade werd aange-
richt.

Volgens de U. S. Coast und Geodetic
Survey (Geodetische Dienst der VS)
was dit de langste peri ode waarin geen

grote aardbevingen voorkwamen, sinds

seismologen 70 jaar geleden de trillin-

gen van de aardkorst voor het eerst op

hun gevoelige instrumenten begonnen

op te tekenen.

Toch was dit geeneens een sterke

Siciliaanse provincies door een ontzet-

ten de aarbeving geteisterd, die hele

steden wegvaagde, meer dan 300 mensen

het leven kostte en een schade van FI.

1 200 miljoen aanrichtte.

Toch was dit geeneens een sterke

aardbeving, aangezien de seismografen

een sterkte van "slechts" 5,75-5,9

volgens de Richterschaal optekenden.

De gevolgen van deze aardbeving waren
zo ernstig, omdat de ramp in dicht-
bevolkte gebieden toesloeg.

Ongeveer een maand later, op 20
februari, volgde een beslist "zeer sterke"
aardbeving. Op die datum troffen ont-
zettende schokken de met eilanden
bezaaide Aege'ische Zee tussen Grieken-
land en Turki je.

Gelukkig zaaide deze aardbeving niet
lOveel dood en verderf als die welke
Sicilie had getroffen, maar observatoria
in Rome en Uppsala, Zweden rappor-
teerden dat deze aardbeving op z'n minst
een sterkte van 7,5 op de Richterschaal
aangaf.

Liggen er nog meer

"sluipmoordenaars" op de loer?

Professor Peter A. Franken, een voor-
aanstaand Amerikaans fysicus voorspelde
onlangs dat de volgende reeds te Iang

uitgebleven hevige aardbeving in Cali-

fornie waarschijnlijk de grootste ramp

in de geschiedenis van de wereld zal

zijn! Volgens Franken zou schade aan

San Francisco en Los Angeles vergeleken

kunnen worden met de verwoesting die

de atoombom op Hiroshima teweeg

bracht! De red en hiervoor is de veel

grotere bevolkingsdichtheid, en de vele

hoge gebouwen en bruggen die sinds

1906 gebouwd zijn, toen de staat voor

de laatste keer door een zware aard-

beving werd geteisterd. Bovendien heeft

men veel gebouwen op of in de onmid-

dellijke nabijheid van breuklijnen op-

getrokken.

"Er zijn aanwijzingen te over daLeen
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zware aardbeving ver over tijd is", zei
Professor Franken.

De stilte voor de storm is bijna over.
Aardbevingen nemen in regelmaat toe

- de recente aardschokken die aan beide
zijden van de Stille Oceaan met slechts

enkele uren verschil Manila en Mexico
City teisterden zijn daar maar al te
sprekende getuigen van.

De aardbeving die Manila in de
vroege morgenuren van 2 augustus j.I.
trof, registreerde als een "sterke" aard-
beving. Deze schokken, die als minder
te voelen trillingen (348 in totaal!),
tot Maandagnacht daaropvolgend nog
doorwerkten, kostten aan meer dan 200
mensen het leven, waarvan 168 het leven
lieten bij het ineenstorten van een
flatgebouw. Gelukkig was het verlies
aan levens in Mexico City niet zo hoog
als in Manila, maar schade aan grote
gebouwen was z6danig dat minstens 13

flat- en kantoorgebouwen gesloopt
moeten worden, aangezien ze niet langer
bewoonbaar zijn. Dit was de zwaarste
aardbeving die Mexico City sinds 1957
heeft getroffen, toen 32 personen het
leven lieten.

Ja, aardbevingen, nemen weer toe en
zullen meer en meer in het nieuws ver-
schijnen.

Uw Bijbel laat zich op dat punt vrij
positief uit. Toen de discipelen van

Jezus tot hem kwamen en hem vroegen
wat het teken van zijn wederkomst en

van de voleinding van de wereld lOu
zijn, zei hij dat de tijd voor zijn komst

gekenschetst zou worden door "aard-

bevingen, die nu hier, dan daar, zullen

zijn" (Matt. 24:7). Wie oren heeft om

te horen, die hore!
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* Persoonliik Gesprek
Is Amerika een zieke natie? Is ze op weg een politiestaat te
worden? Dit zijn vragen welke in Amerika en elders worden
gesteld en waarop de antwoorden in deze rubriek worden
gegeven. Zie pagina 3!

* SATURN V -de moderne toren van Babel
Het succes van de Saturn V maanraket heeft de hoop van
de Verenigde Staten weer aangewakkerd, reeds voor het
einde van 1969 een bemande maanlanding uit te voeren.
Wat betekent deze onverwachtse opleving in de wedloop
naar het heelal? Zie pagina 5!

* ISRAEL - na 20 iaar onafhankeliikheid
De Verenigde Naties zeiden "NEE!" - maar de Joden
gingen toch hun eigen gang. Hier is een verslag van onze
correspondent in Jerusalem over de onlangs gehouden
parade ter gelegenheid van de Israelische Onafhankelijk-
heidsdag - en de ware betekenis er van. Zie pagina 9!

* Bestaat GOD?
Kan het bestaan van God wetenschappelijk bewezen wor-
den? Hoe onstond het eerste LEVEN? Kunnen we nagaan
of God een intelligente persoonli jkheid is? Zie pagina 12!

* PROFETIE wordt vervuld in actueel
WERELDNIEUWS

Zie pagina 19!
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