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Hoogeveen december 2021 

“Voor Hem uit gaat de pest, de koorts volgt Hem op de voet. Hij staat en doet de aarde beven. Hij kijkt en de volken springen op. De 
aloude bergen worden verbrijzeld, de eeuwige heuvels zinken ineen. Hij gaat rond zoals in vroeger tijden.” (Habakuk 3: 5-6) 

Lieve Afrika vrienden, 

We leven in een wetenschappelijke wereld. Maakbaarheid staat hoog in het vaandel: we scheppen die 
maakbaarheid zó, dat we alles onder controle hebben. Zoals de Babyloniërs, die hun goden boven de wolken 
zoeken: zon, maan en sterren. Torens die reiken tot de hemel. We wanen ons op het toppunt van ons kunnen, 
terwijl het schijnt dat toch alles uit de hand loopt. De religieuze systemen zorgen al eeuwen samen met de 
keizer en de president voor “vrede op aarde”. Maar beide systemen lijden aan erosie. Hoewel onze diepe zakken 
goed gevuld zijn, lijkt de waarde van de munt onderhevig te zijn aan inflatie. We zorgen dat we fit blijven. Zó 
overwinnen we elk gezondheidsprobleem en houden de kosten van de zorg laag. De kosten voor het onderhoud 
en herstel van de schepping lopen daarentegen fors op.  

Kan het zijn dat de profeet Habakuk hier spreekt van ónze tijd? Kan het zijn dat Hij die gezegd heeft te zullen 
terugkomen, neerdaalt in een aarde vol pest en koorts? Stel dat de aarde waarvan hier wordt gesproken, de 
rentmeester is die Hij ooit heeft aangesteld. Hij die uit de aarde geschapen is: Adam de profeet en zijn kinderen: 
Het religieuze systeem van Adam beeft. Want als God dood is en Jezus is Zijn zoon, draait dan de aarde niet uit 
op verwoesting? Bij Zijn komst kwam Hij als Priesterkoning, kindje in een kribbe, man van het kruis. Dat doet Hij 
tot behoud van de mensheid. Hoe fout die ook is, Hij wil dat niet zien! Omdat Hij van de mensen houdt. Bij zijn 
terugkomst komt Hij als Rechterkoning. Volgens Habakuk komt Hij in een tijd van pest en koorts. Veroorzaakt 
door de bewoner van de aarde, die misleid en verleid is door de bokkenvolken. De mens in Zijn schepping komt 
Hij opnieuw in veiligheid stellen. Maar de Rechter in Hem gaat dan de bokken oordelen (Mattheus 25:31-46). In 
de Bijbel worden deze volken bokken genoemd vanwege hun onwil en haat tegen hun Schepper. In dat verband 
is het opmerkelijk dat de hele Bijbel door afwisselend wordt gesproken van volken en volkeren. Nader 
bestudeerd blijkt dat de volken waarvan wordt gesproken geen mensenvolkeren zijn. Die worden volkeren 
genoemd. Hier gaat het om de volken achter de volkeren. Deze volken fluisteren in het oor van de volkeren en 
brengen die af van hun Schepper. Ze springen hier op. Dat is niet van vreugde. Ze zijn verschrikt. Want hun 
oordeel is aanstaande. Ze bevinden zich in de aloude bergen. Deze bergen zijn de denominaties van aanbidding 
op de aarde. Deze systemen worden hier verbrijzeld. De eeuwige heuvels, plaatsen van aanbidding, gaan nu ten 
onder - zinken ineen - zoals in de mythe Atlantis verdwijnt in de vloed. 

Hij die is neergedaald, gaat rond zoals in vroeger tijden: zoals Hij het systeem van de tempeldienst in Jeruzalem 
ooit verbrijzelde, gaan nu de systemen van alle religies neer. Wordt dat de ondergang van het geloof in de  
Schepper? Vanzelf niet: het is een nieuw begin. Want de kerk die ooit de huizen van de arme mensen verliet, zal 
in die huizen terugkeren. Adam gaat weer helder zien. Zijn volkeren worden door Hem uit de oude systemen 
geleid naar de woonhuizen. Daar wordt gezorgd voor de armen. Zo ontstaat een nieuwe hemel, want Hij 
verwijdert de bokkenvolken. Er komt een nieuwe aarde, een nieuw geestelijk systeem, dat terugkeert naar 
waarheid en zorgt voor de armen. (z.o.z. voor jaarcijfers). 
 
ANDREAS MANNA STICHTING 
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