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2 De ECHTE W AARHEID

Uit onze lezerskring
De ECHTE W AARHEID

"Ik heb zojuist uw tijdschrift voor
het eerst ontvangen. Wat ben ik blij
eindelijk weer een zuiver geluid te
horen, zoals die in het Persoonlijk Ce-
sprek van het oktobernummer klonk. U
sprak daarin over het artikel ,Bestaat

God' dat in het septembernummer ver-
scheen. Wilt u mij dat nummer ook
toezenden ?"

J. v., Alblasserdam

"Tot mijn grate genoegen mocht ik
enkele dagen geleden een exemplaar van
De ECHTE W AARHEID ontvangen.
Zoudt u mij misschien ook het septem-
bernummer kunnen toesturen, want het
artikel ,Bestaat God' lijkt mij zeer
interessant. Ik heb wel altijd aange-
nomen dat Hi j bestaat, maar zeker
weten - Nee!"

Henk ten N., Creil

"Teneinde het maandblad "Het
Beste" niet te beschadigen, verzoek ik
u vriendelijk mij te willen verzenden

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, V rijdag, 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 Dltits-
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.I.

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.

,Hippies' en tevens een driemaands

abonnement op De ECHTE W AAR-

HElD. Daar ik weet dat mijn penne-

vriend zich ongetwijfeld hier ook voor
zou interesseren, ben ik zo vrij u te
vragen deze aanvrage als dubbel te be-

schouwen. Van mijn kant wil ik u ver-
zekeren van de verdere toezending door

mijn zorgen."
Minnen Van H.,

Lovendegem. Nattlttrlijk willen wij dat - en zelfs

die verdere verzendin g willen wij graag

op ons nemen, indien Ii ons de adressen

van ItW vrienden opgeeft.

"Uw ECHTE W AARHEID weet altijd

zo spannend over de Schepping te schrij-

ven en u weet zo veel van Gods Plan en

wegen. Ik heb geen academische vor-
ming genoten, maar wanneer ik over

zulke dingen lees, moet ik alti jd denken

dat de mensen van de wetenschap het
hoe van de dingen praberen uit leggen

- u legt uit waarom dingen zijn zoals
ze zijn."

Mevr. H. M., Amsterdam

Over de hele wereld

"Naar aanleiding van uw advertentie
in de TaiPei Post - ik zou graag uw
tijdschrift willen ontvangen."

John A. E., Tokio, Japan

Emigranten

"Ik ben van Nederlandse afkomst en

zou graag De ECHTE W AARHEID

voor een heel jaar willen ontvangen,
zodat ik m'n kennis van het Nederlands

kan ophalen."

Jan R. Jr., Bellflower,

Californie, VS

Hippies

"Ik zou heel erg graag het boekje,
dat u in uw advertentie aanbood, ~illen

ontvangen. Informatie over Hippies is

precies wat ik nodig heb, omdat al m'n

vrienden hippies zijn."

Joyce K.,
Winnie, Texas, VS
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Persoonlijk Gesprek
met Herbert W. Armstrong

WAAROM LEZEN MEER DAN
VIER miljoen mensen dit

tijdschrift?

HOE is het ontstaan? Had het een
doel- voorzag het in een behoefte?
WIE stond er achter? W AT is de
"motor" ?

. De laatste drie maanden zijn er
ongeveer 150 000 nieuwe lezers bijge-
komen. En velen van onze nieuwe
lezers stellen vragen. En die probeer ik
nu in het Persoonlijk Gesprek van

("deze maand te beantwoorden. En
tevens zou ik ook u graag enkele vragen
willen stellen.

Ik zal mijn vragen het eerst stellen.
Ik heb vaak gezegd hoe kranten,
tijdschriften en nieuwsberichten de
gebeurtenissen rapporteren, en afschil-
deren wat er in deze wereld verkeerd
is. Maar zij hebben zelden het antwoord.
Slechts weinigen schijnen de oplossing
te weten. En dit is het hiaat in de
kennis dat De ECHTE W AARHEID
komt opvullen. En dus lOu ik graag van
onze lezers willen vernemen waar zij
het liefst over zouden worden voorge-
licht. In welke problemen zou u graag
een beter inzicht willen verkrijgen?
Waar zou II het meeste aan hebben?

Ik heb hier een lijst voor me van
~jie onderwerpen waar de belangstelling

van de meeste tijdschriftenlezers naar
uitgaat. Ik was enigszins verrast toen ik
deze lijst doorkeek. De oorlog in Viet-
nam kwam er zelfs niet op voor.
GelOndheid staat als eerste op de
nominatie. Men wil meer over voeding
en dieet weten. Daarna kwamen gezins-
verhoudingen - lOals huwelijkspro-
blemen, sex, de verhouding van ouder
tot kind, het grootbrengen van tieners,
afspraakjes maken. Zij wilden meer
over de mentaal-emotionele problemen,
de misdaad en jeugdcriminaliteit weten
en ook hoe de eindjes aan elkaar te
kunnen knopen. Sommigen wilden hun
kennis over evolutie verrijken en velen
wilden weten waar deze snel verande-
rende tijden ons heenvoeren.

Maar wat loU u nu het liefst willen

weten, waar gaat uw interesse het

meest naar uit? Waar zou II graag een

beter begrip van krijgen? Uw brie-

ven zien wij gaarne tegemoet.

Ik heb een brief voor me van de uit-

gevers van de Encyclopaedia Brittannica.
Het gaat over de verbijsterende "ex-
plosie van kennis". Volgens deze brief

heeft de totale wetenschappelijke kennis

van de mens zich gedurende de periode
van 1948 tot 1960 verdubbeld. Van

andere zijden horen we weer dat de

kennis in de tien jaar tussen 1958 en

1968 verdubbeld is. Maar de wereldpro-
blemen zijn in diezelfde tien jaar 66k

verdubbeld. En dat is een hoogst alarme-

rende toestand! Het toont aan dat het

ons toch nog aan de meest vitale kennis

ontbreekt!

Wat mankeert eraan?

Waarschijnlijk was de nieuwe kennis

niet van dit soort waar de mensen

de meeste behoefte aan hadden. Wij
dienen allereerst te weten te komen hoe
wij onze problemen moeten oplossen-

hoe wij een eind aan onze moeilijkheden

kunnen maken - hoe wij wereldvrede

en persoonlijk gel uk kunnen verkrijgen

- hoe wij ons doel in dit leven kunnen
verwezenlijken. En dat is nu de infor-

matie die wij u in De ECHTE
W AARHEID aanbieden~ Niet alleen

kennis die slechts onze nieuwsgierigheid

bevredigt - maar ook de kennis van
HOE MEN MOET LEVEN!

En ik denk dat dit misschien ook
wel het antwoord geeft op mijn eerste

vraag: "waarom lezen meer dan vier

miljoen mensen dit tijdschrift?"

Maar HOE begon het? - WIE stond
er achter?-dit zijn vragen die ik

persoonlijk beter kan beantwoorden dan

wie dan ook.

Ik had al jong in de school van de

harde praktijk de nodige ervaring in het

tijdschriften- en krantenbedrijf opge-
daan. Adverteren was mijn beroep.
Zeven jaar lang was ik de vertegen-

woordiger van een uitgever en had de
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Moskee van Omar
en Klaagmuur

De Omar-moskee - ook wel de
Rotskoepe1 genoemd - op het voor-
maligc Tempelplein, is voor zowel
Joden als Moslems een bij uitstek
heilige plaats. Hier werd van Abra-
ham gevraagd, zijn zoon Izaak te
offeren. Hier lag de dorsvloer van
Arauna (Oman), die door David
gekocht werd. Hier bouwde Salomo
de eerste Tempel, die door de Baby-
loniers verwoest werd en waar later
de Tempel van Zerubbabel stond. In
691 na Chr. werd met de bouw van
de tegenwoordige Rotskoepe1 begon-
nen, die later tijdelijk nog voor kerk
van het Christendom heeft gediend.
Sinds 1187 is het een heiligdom van
de Islam. Datgene wat op deze
plaats nog opgericht zal worden, zal
op de hele wereld een diepe indruk
maken.
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vertegenwoordiging van een aantal

tijdschriften, met een kantoor in het

centrum van Chicago. Ik verkocht niet

alleen advertentieruimte, maar ik schreef

ook de tekst voor de advertenties. Ik

hield talrijke enquetes om de publieke

opinie en de reacties van de klanten te
peilen. Ik onderzocht ook hoe men

tegenover bepr.alde producten en dien-
sten stond. Ik diende ondernemingen

met advies inzake hun verkoopproble-
men. Tevens had ik redactionele erva-
ring in het uitgeven van tijdschriften

opgedaan en had ik ook artikelen ge-

schreven.

In 1927 liet het idee om een nieuw
soort tijdschrift op te zetten en uit te
geven me niet met rust. Het was mijn

droom om een "tijdschrift van
BEGRIP" op de markt te brengen.
Ais tiener was ik weg van de autobio-
grafie van Benjamin Franklin. Ik was
diep onder de indruk van zijn inzicht en
begrip. Ik had altijd al het geheim van
het LEVEN willen doorgronden - het

W AAROM van de problemen dat het
ons stelt - en HOE deze op te lossen.

Maar vlak hiervoor gebeurde er iets
anders. In de herfst van 1926 viel er iets
voor, wat mij aanzette en uitdaagde tot
mijn eerste serieuze studie van de evolu-
tietheorie en van het boek dat volgens
Bruce Barton door niemand wordt be-
grepen. Hoewel ik door conscientieuze
ouders grootgebracht was in een van de
gerespekteerde Protestantse gezindtes,
had ik nooit veel van de dogma's van de
kerk af geweten - en op achttienjarige
leeftijd had ik alle belangstelling voor
de kerk verloren.

Maar ik kwam in deze zes maanden
van intensieve studie en research tot
enige ontstellende ontdekkingen. Werd
het bestaan van God door de evolutie-
theorie weerlegd? Dit moest ik weten.
Het zij hier voldoende te zeggen, dat ik
het bestaan van God de Schepper weten-
schappelijk bewezen yond. Maar ik ont-
dekte ook dat Bruce Barton het bij het
rechte eind had met "het Boek dat
niemand kent".

Ik had altijd gezegd, "Ik kan de
Bijbel eenvoudig niet begrijpen".

Maar nu had mijn dorst naar KENNIS

zich speciaal op dit onbegrepen boek
gericht. En ik was diep geschokt toen

ik daar de antwoorden yond - prak-

De ECHTE W AARHEID

tische, duidelijke, uitvoerbare antwoor-

den voor het raadsel en de problemen

van dit leven. Ik kwam tot de ont-
dekking dat de diverse geloven het

meeste van de uiterst belangrijke kennis
die deze vergeten Bron over het leven

en de toestanden in de wereld openbaart,
klaarblijkelijk over het hoofd hadden

gezien! Dit was nu eens geen sentimen-

tele "religie" of middeleeuws bijgeloof!

Ik ontdekte dat 's werelds meest ver-
kochte - en misschien ook het meest
verwaarloosde - boek eigenlijk een
uiterst betrouwbare NIEUWSBRON
was. De zogenaamde Profeten schreven
gewoon NIEUWSBERICHTEN over
gebeurtenissen lang v66r dat ze plaats-
vonden ! Ik trof hier opzienbarende
reportages aan over toestanden die nu
het wereldnieuws vormen! Ik ontdekte
wat de meeste gelovige mensen, naar
het schijnt, over het hoofd hebben
gezien - de uitleg van de betekenis
en het doel van het leven!

Winston Churchill sprak voor het
Congres van de Verenigde Staten over
een doel dat hier beneden uitgewerkt
wordt. In dit onbegrepen boek zag ik
hoe de menselijke natuur wordt bloot-
gelegd. Ik zag de ECHTE W AARDEN

scherp afgetekend tegenover de valse
waarden. Hier yond ik de antUJoorden
waarnaar de hele wereld wanhopig
lOekt !

Hier stond in duidelijke taal de

de weg naar de VREDE uiteengezet

- als de wereld die alleen maar lOu
willen volgen - de weg naar persoon-
lijk individued succes, geluk, UJelvaart/

Dit, lo scheen het mij, was niet het

"geloof" waar ik altijd over gehoord
had - lOals de meeste mensen er over
denken.

Dit had zin/ Je kon bewijzen dat het
W AAR was! Dit was nu eens geen
sentimentele, schijnheilige emotie. Ik

ontdekte ook, dat dit Boek het hart van
de mens helemaal doorzoekt, zijn hele
innerli jke wezen blootlegt lOals het
werkelijk is! Het laat de menselijke
natuur in zijn ware gedaante zien - en
die ziet er niet lo fraai uit als velen in
hun ijdelheid wel denken.

Maar HET IS DE ENIGE BRON
DIE DE ANTWOORDEN GEEFT!

En dat zijn de juiste antwoorden - de

ENIGE antwoorden! Welke samen-
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zwering loU de ogen van de mensheid

voor deze Bron van BEGRIP gesloten
kunnen hebben?

Ik had altijd al naar begrip ge-
hunkerd. En nu had ik de BRON ervan
ontdekt!

Het lag daarom voor de hand dat
ik een tijdschrift zou willen uitgeven
dat de nadruk op inzicht loU leggen.
In mijn enthousiasme lOcht ik de beste
typografische ontwerper op, die er in
Portland, Oregon, waar ik in 1927
woonde, te vinden was. Met zijn vak-
kundige hulp zette ik een "prototype"
van het soort tijdschrift dat ik voor
ogen had, in elkaar. Ik noemde het
The PLAIN TRUTH (de ECHTE
W AARHEID). Ik wilde dat het zuiver
inzicht loU verschaffen - wat de

W AARHEID is - en ik wilde dat he~
een tijdschrift zou worden dat lOnder
iemand naar de ogen hoeven te zien,
de waarheid loU verkondigen, echt de
waarheid over ons bestaan zou geven

- over de maatschappij - over de

problemen van de mensheid.

Zo'n tijdschrift bestond er niet. Er
was een grote behoefte aan!

Ik schreef zelfs een paar artikelen
om in Nummer 1 van de eerste jaargang
te worden gepubliceerd. Maar to en liep
de hele onderneming hopeloos vast.

Hoe zou ik zo'n tijdschrift op touw
moeten zetten? Ik had geen kapitaal
om het te financieren. En hoe zou ik
aan abonnees moeten komen? In die
tijd had ik mijn eigen advertentie-
bureau en een kring van klanten. Mij~
droom van De ECHTE W AARHEIL
loU een hobby moeten worden. Twee
jaren gingen voorbij. Toen kwam de
malaise van 1929. De Verenigde Sta-
ten gingen door hun ergste econo-
mische inzinking. De droom van m' n
unieke tijdschrift scheen verder af
dan ooit.

Ook mijn advertentiebureau werd
door de crisis weggevaagd.

Een oud-collega bij de krant pro-
beerde, met nagenoeg geen kapitaal,
in het midden van de crisisjaren een
ochtendblad te beginnen. Hij kwam
me vragen hem te helpen. Ik
liet alles liggen en ging naar de stad
waar hij woonde om hem uit de brand
te helpen. Ik hield die krant tot het
voorjaar van 1933 drijvende door mid-

(Vervolgd op pagina 17)



Spoedig Weer Oorlog in
het Midden-Oosten?

Weer kan ieder 0genblik 001'10gin het Midden-Oosten uitbreken.
Zullen de Israeli's, indien dit gebeurt, hun verbazingwekkende
overwinning kunnenherhalen? Snel elkaar opvolgende gebeur-
tenissen zullen spoedi g een veranderin g in de loop der zaken van
de hele wereld met zich mee brengen. Hier voigt een ontnuchte-

rend relaas uit Jeruzalem.

Jeruzalem, Israel_
K

ONING HUSSEIN woonde on-
\\ langs te Aqaba het ontladen bij

van 54 in Amerika gebouwde
tanks, die voor Jordanie bestemd waren.
Op hetze1fde ogenblik bevonden zich in

het Midden-Oosten hoge functionarissen
van de Verenigde Naties en adviseurs
van het Amerikaanse Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Ze waren op rond-
reis met het doe1, de werke1ijke toestand
te leren kennen.

Doch ondanks aUe vredesonderhande-
lingen - ondanks de eisen van de
Verenigde Naties - ondanks de druk
afkomstig van de hoofdsteden van de

wereldmachten - blijven de mensen die
vrede in het Midden-Oosten lOuden

kunnen stichten, ontoegankelijk voor
enige pressie van buitenaf.e

Schaakmat

De kaart van Israel heeft een
dramatische verandering ondergaan als
gevolg van de uitgestrekte gebieds-

uitbreiding na de sneUe overwinningen
op haar Arabische buren in juni 1967.
Verder is er maar heel weining ver-
anderd.

Bijna dagelijks infiltreren Al Fatah-
mannen Israel vanuit Jordanie. Artil-
lerieduels breken los bij het Suezkanaal
of op andere punten langs de grens.

Hoewel de oudere kibboetsim zoals
Gan Dafna en Ein Gev in Galilea geen
bombardementen of veelvuldige com-
mandoaanvaUen meer ondergaan, is
Israel er zich van bewust, dat het nu over
een veel groter gebied dan ooit tevoren
moet waken, een gebied evenzo - in-

door Garner Ted Armstrong

dien niet meer - explosief als voorheen.
De Arabieren verwachten van Israel,

dat het een resolutie van de Verenigde
Naties naleeft, die inhoudt dat Israel
aUe veroverde gebieden moet opgeven.

Dat te doen zou voor Israel twee
voUedig onaanvaardbare feiten be-
tekenen.

Ten eerste lOu het de indruk wekken
van een stilzwijgend toegeven, dat Israel
in de juni-oorlog als aanvaUer optrad.
Het zou er tevens naar uitzien, alsof het
onwettig verworven gebied teruggaf.

Ten tweede zou het zijn Arabische
buren in staat steUen, opnieuw de dode-
lijkste en belangrijkste strategische
gebieden bij de grens - de Golan-hoog-
ten - te bezetten, en lOu het hierdoor
mogelijk maken, dat dezelfde hopeloze,

onhoudbare toestand van vroeger zich
ontwikkelde, namelijk het blootsteUen
van Israelische kibboetsim aan Arabisch
granaatvuur en binnendringende sabo-
tagegroepen.

Israel is eenvoudig vastbesloten, niet
meer naar wat volgens hen een onaan-
vaardbare en rampzalige positie is, terug
te keren.

Aan de andere kant roept Israel de
Arabische landen van Egypte, Jordanie
en Syrie op, en aUe andere regeringen
die met de zaak te maken hebben, alles
rechtstreeks met de Israelische regering
te bepraten, teneinde een stevig en duur-
zaam akkoord te bereiken, dat vrede
voor het Midden-Oosten zou betekenen.

Om dit te doen, zouden de Arabische
landen evenwe1 het politieke feit van

Vernielde Russische tanks en pantserwagens in het voormalige Syrische
gebied van de Golan-hoogten zijn stomme getuigen van de verbeten strijd
die daar in iuni 1967 werd gevoerd.

Foto: Ambassador College
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het bestaan van Israel moeten erkennen,
hetgeen ze tot nu toe steeds geweigerd
hebben.

Toen ik twee jaar geleden hier in
het Midden-Oosten was, viel mij de
schijnbaar kinderachtige daad op, dat
twee bladzijden van een almanak letter-
lijk aaneengeplakt waren (deze alma-
nak werd door een boekhandel in de
Libanon verkocht), zodat de lezer het
niet zou kunnen open en op de bladzij-
den met inlichtingen over Israel.

Het was echter geen kinderachtige
streek.

De Arabische buren haten het poli-
tieke zionisme uit het diepst van hun
hart. Hun oorlogskreet is, "Slacht de

Joden af!" Ondanks de twee ernstige en
krenkende nederlagen die hen door de
Israeli's werden toegebracht, smeult de
vijandschap door - ze wachten hun
kans af en bereiden zich voor op een dag
in de toekomst, waarop ze de staat
Israel van de kaart hopen te vagen.

Opnieuw zetten de Arabische buur-
staten commando-overvallen op touw;
weer vinden artillerieduels over de
vijandelijke grenzen plaats, en onderne-
men Israelische commando's tegenaan-
vallen en bombardeert Israels luchtmacht
verdachte At Fatah dorpen. De Israeli's
reageren niet alleen met artillerievuur
of strafmaatregelen binnen hun grenzen,
of het nu grenzen zijn van de veroverde
gebieden, of van het vroegere eigen
gebied - maar volgen van tijd tot tijd
de Arabische commando-eenheden tot
diep in Jordanie.

De U.S.S.R. heeft de Arabieren
opnieuw bewapend. Adviseurs van de
Sovjets bevinden zich dicht in de buurt
van de raketten, de hoogontwikkelde
Migs 21 en ander sovjet oorlogs-
materieel. Tegelijkertijd voert de Sov-
jetunie een politieke campagne om

"aan de bewapeningswedloop in het
Midden-Oosten een einde te maken."

Nasser bezoekt het Kremlin. Hij
vraagt om meer hulp van Rusland. Rus-
land hoort de voorstellen koeltjes aan.
Het ziet niet graag een mogelijke her-
haling van de pijnlijke situatie, waar

met Russische tanks en raketten door de
straten van Israel geparadeerd wordt.

McGeorge Bundy en ambassadeur
Ball van de Verenigde Naties zijn op
bezoek in het Midden-Oosten geweest
waarbij Mr. Ball in Beiroet door woe-

Foto: Ambassador College

De ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, Ball
(rechts vooraan), bezoekt de Golan-hoogten.

dende studenten met stenen werd be-
kogeld; hij werd aan z'n linkerhand

licht gewond en de voorruit van zijn

wagen werd door stenen verbrijzeld.

Intussen zag ik de mondingsvlammen

van artillerievuur boven de Golan-

hoogten ten zuidwesten van Tiberius

en hoorde ik van ons kantoor in

Jeruzalem, dat de Israelische straal-
jagers boven mij al meer dan 20

minuten naar het noordwesten vlogen.

De dag daarop hoorde ik dat 13

led en van de Arabische At Fatah slechts

een paar kilometer ten noordoosten van
hier waren gedood, nadat ze de Jordaan
overgestoken waren en de bijna onbe-
woonde gebieden ten noorden en ten
westen van Jericho waren binnenge-
drongen. Ze hadden een hele ver-
zameling automatische wapens in hun
bezit en op bakstenen lijkende spring-
stoffen, die voor sabotage-opdrachten
bestemd waren. (Onlangs raapten twee
Arabische schoolkinderen in de buurt
van een hotel dat slechts een paar
huizenblokken van hier verwijderd ligt,
iets uit de vuilnis op dat er uitzag als

een potlood dat in een stuk zeep ge-
stoken was. Het ene kind werd volko-
men uitelkaar gereten; het andere liep
vreselijke verwondingen op en lag op
sterven. )

Geeft men God de eer niet?

Na de zegevierende en verrassend~
juni-veldtocht van anderhaH jaar ge-
led en, konden de Israeli's zelf nau-
welijks in hun overwinning geloven.

Er heerste een carnavalsfeer van do lIe
uitgelatenheid, zij aan zij met een

doodernstig vooruitzicht en het steeds

aanwezige besef dat er zeker een vol.

gende ronde zou komen, tenzij on-

voorziene omstandigheden tussenbeide

kwamen.

Speciaal de Westerse pers gaf een
uitgebreid verslag van de Arabische
terugtochtmanoeuvres, het verschrik-
kelijke Arabische debacle aan de Mitla
Pas en in de Sinai.

De Israeli's feestten. De overwinning
was lOet. Ineens werden piloten van de
luchtmacht, soldaten en speciaal leiden-

de generaals (waarvan als eerste de
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Minister van Defensie Moshe Dayan)
tot nationale heIden verheven.

Toen kwam een strenge waarschu-
wing van de leidende Rabbijn van
Engeland.

Hij zei dat te veel Joden zich deze
zege als een eigen verdienste aanreken-
den - heldenbewust werden ze, ja
heldenvereerders - in plaats van God
dankbaar te zijn, dat Hij hen toestond
deze overwinning te behalen.

Hij zei dat de Israeli's de indruk
gaven, van een UJonder een strategisch-
militaire overwinning te maken.

Wanneer men de Golan-toppen en
de vele gebieden waar de eigenlijke
veldslagen geleverd werden, bekijkt,
wanneer men de enorme hoeveelheden
oorlogsmaterieel waar de Arabische

Ir'anden over beschikten gezien heeft en
het numeriek overwicht waar het
Israelische leger zich tegenover geplaatst
zag kent, zeg ik ook: AIleen een
onzichtbare, goddelijke tussenkomst kan
in zulke verbazingwekkend snelle en
beslissende overwinningen, zoals in de
juni-oorlog, de beslissende factor ge-
weest zijn.

Maar in Israel is er geen godsdienstig
opleven geweest. Geen terugkeer naar
de God van Abraham, Izaak en Jakob.
Geen diep nationaal berouw, geen
gemeenschappelijk doel, geen vereffe-
nen van oude godsdienstgeschillen of
een nieuwe toewijding aan vergeten
pnnClpes.

In plaats van dit alles zijn de Joden

~og net zo vol zelfvertrouwen als ooit
Levoren.

Of dit vertrouwen gegrond is staat
te bezien.

Een ding is echter zeker.

Het herstel van een modern Israel
is NIET hetzelfde als een terugkeer
naar het "geloof der Vaderen" uit de
Bijbel. Het gaat NIET om een na-
tionale godsdienstige beweging, een
teruggaan naar de wetten, principes en
de levensweg van beroemde mannen
zoals Abraham, David, Elia of Hizkia.

Dit gaat dieper, veel dieper dan u
beseft.

Zal de tempel spoedig
gebouwd worden?

OnmiddeIlijk na de "juni-oorlog"
van 1967 begonnen heel wat geruchten
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de ronde te doen, dat men op het punt

stond een Tempel te bouwen. Tijd-

schriften in de Verenigde Staten,

speciaal religieuze bladen, speculeerden

op de mogelijkheid van het oprichten

van een Tempel.

In Engeland verscheen een artikel,

dat bevestigde dat men bij een steen-

groeve in de Verenigde Staten reeds

stenen 'besteld had voor de bouw van

een Tempel in het oude gedeelte van

Jeruzalem.

De informatiebron scheen volledig

betrouwbaar te zijn. We stuurden onze

eigen fotografen en leden van de

redactie er op uit om interviews en

foto's van de vermeende steenhouwers

te vergaren. We konden helemaal geen

bewijs vinden dat zo'n opdracht gege-

ven was. AIle steenhouwersbedrijven

in het bewuste gebied ontkenden,

dat voorbereidselen van dien aard aan

de gang zouden zijn.

In Zuid-Afrika vertelde een lezer

van De ECHTE W AARHEID, die met

piloten van de El Al-luchtvaartmaat-

schappij bevriend is, dat een Joodse
piloot hem een stukje steen gegeven
had, dat uit reeds in Israel gereed-
liggende voorraden voor de tempel-
bouw kwam. Onze lezer gaf het stukje
steen op zijn beurt aan de beheerder
van ons kantoor in Zuid-Afrika in

Het Tempelplein - hier stonden zowe-l de eerste als de tweede Tempel.
U zult niet lang meer hoeven te wachten, totdat de bouw van de derde
Tempel bekend zal worden gemaakt.

Foto: Matson Service
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WIens bezit het nu nog is. Dit ge-

beurde voor de oorlog van 1967.

Sindsdien, zo laat onze zegsman weten,

zwijgt die Israelische piloot over dit

onderwerp als het graf.

Verhalen van dien aard doen ons den-

ken aan geruchten, intriges en specula-

ties. Zeker vinden we hier geen
gegrond bewijsmateriaal, dat men bezig

zou zijn met het in voorraad leggen van

bouwmaterialen voor het oprichten van

een Tempel.

Doch een dagbladartikel uit San

Francisco van 1964, dat ook in ons

bezit is, maakte melding van de defini-

tieve rechterlijke uitspraak over de

nalatenschap van een rijke vrouw. Ze

had een aanzienlijk fortuin achtergela-

ten en in haar testament bepaald, dat

het geld voor het bouwen van een

Tempel in Jeruzalem gebruikt moest

worden.

Wat is er vandaag van te zien?

Er wordt nog geen tempel gebouwd.

De Israeli's hebben het gezicht van de

oude stad veranderd - speciaal rondom

de Klaagmuur, waar drie dieper gelegen
lagen van reuzestenen blootgelegd wer-

den, waarvan gezegd wordt dat ze delen

lOuden zijn van de oorspronkelijke
fundering.

Vandaag komen uiterst ultra-ortho-

doxe Joden, liberale Joden en leden

van verschiIlende andere sekten van

het Juda'isme naar de Klaagmuur als

hun meest heilige religieuze plaats.

Boven en achter die muur staat de be-

roemde moskee van Omar, de "Rots-

koepel" waar de Moslems komen om te
klagen en te bidden. Van beider lig-
ging uit kan men in haast aIle rich-.
tingen de verschillende "christelijke"
plaatsen zien, zoals de Hemelvaarts-
kerk, de Via Dolorosa en de Hof van
Gethsemane.

En zo is Jeruzalem de plek op aarde
met de meest intensieve religieuze ijver
voor drie van de hoofdgodsdiensten, met
al hun sekten, scheuringen, en verdeeld-
heid.

Maar Jeruzalem staat nu onder
JOODSE controle. En hoewel de Joden
geen heiligdommen van de Moslems ver-
nietigd hebben, - sommigen vreesden

dat dit zou gebeuren - hebben ze ook

De ECHTE W AARHEID

geen nieuwe heiligdommen voor zich
zelf opgericht.

Nu komen we bij het belangrijke
punt!

Bijbelse profetie verklaart uitdrukke-
lijk dat ER EEN TEMPEL IN JERU-

ZALEM ZAL ZIJN. AIle aanwijzingen
van de Schrift zijn hierover eenstem-
mig, dat hij op ongeveer dezelfde plek

zal ",:orden gebouwd als de oude Tem-
pel, d.i. precies naast de Moskee van

Omar. Waarschijnlijk zal hij een ge-
deelte van de Klaagmuur omvatten,
hetzij als een deel van de fundering
zelf, hetzij als een onderdeel van het
ilZllJendige van de Tempel.

Lees nu zelf de duidelijke ver-
klaringen, die de apostel Paulus onder
goddelijke ingeving schreef in II Thes-

salonicenzen 2, Leidse Vertaling, "Laat
niemand u op enige wijze bedriegen
want die dag komt niet [de dag van de
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Wederkomst van een LEVENDE Jezus

Christus, om over deze wereld met een
ijzeren staf te REGEREN!] tenzij eerst

nog de afval komt en de mens der

goddeloosheid verschijnt, de zoon des

verderfs, de tegenstander, die zich ver-

heft tegen alwat God of heiligdom heet;

zodat hijzelf in de tempel Gods gaat

zitten, zich voor God [bewerende dat hij

God is] uitgevend."

De Tempel die in Jeruzalem stond

toen Paulus dit schreef, was letterlijk de

"Tempel GODS" in het Jeruzalem van
de jaren 60 na Christus. Het was de
Tempel die in de tijd van Zerubbabel
herbouwd en door Herodes vernieuwd

werd - dezelfde Tempel, waarvan
Christus in Mattheus 24 sprak - ja, op~

dezelfde plaats waar Salomo's Tempel
1)

stond.

Er kan hier geen sprake zijn van een

De Rotskoepel - een van de belangrijkste heiligdommen van de Islam.
Is hij een belemmering voor de bouw van de derde Tempel?

Foto: Ambassador College
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De top van de berg Moria - volgens de traditie de plaats waar Abraham bereid was zijn zoon
Izaak te offeren. Het wordt nu overkoepelt en omgeven door de Rotskoepel.

~Ildere "tempel" in een andere omge-
ving. Het moet een tempel IN JERU-

ZALEM zijn, of de profetieen in uw
Bijbel zijn onbetrouwbaar!

De ,,2Oon des verderfs" uit de profetie

wordt een grote valse proteel genoemd
in Openbaring 19:20 - een valse re-
ligietlze leider.

De Bijbel beschrijft hem in nauwe

verbintenis te zijn met een grote mili-
tair-politieke leider, die in de pro-
fetieen van Daniel en Openbaring "het
Beest'

,
genoemd wordt.

Deze man, een religieuze leider van
aanzien, zal zich de titels van de WARE
GOD toeeigenen!

Hij zal IN EEN "TEMPEL GODS"
ZITTEN - waar de Tempel vroeger

stond - IN JERUZALEM!

De profetie nadert snel
haar vervulling

Deze uiterst schokkende gebeurtenis.

sen zullen zich weldra beginnen te

ontwikkelen!

Het 17de hoofdstuk van het boek
Openbaring beschrijft overduidelijk

een religieus-politieke unie van TIEN

KONINGEN, tien militair-politieke

leiders, en een grote geestelijke leider.

Tientallen jaren lang heeft dit tijd.

schrift aangekondigd dat een verenigd
Europa geformeerd zal worden. We
hebben aangetoond, hoeveel moeilijk-
heden nog moeten worden opgelost,
de van oudsher bestaande nationalis-
tische gevoelens en vijandschappen-
de herinneringen van Duitslands buur-
landen aan de Tweede Wereldoorlog

- en de verschillende godsdienstige
hinderpalen. Herhaaldelijk hebben we
aangekondigd, dat de uiteindelijke
verenigende macht van religieuze aard
20u zijn.

We hebben er op gewezen, dat de
profetieen in uw Bijbel bekend maken,
dat een grote universele godsdienstige
ijver tenslotte aIle hinderpalen zal afbre-

ken die een volledige economische, poli-
tieke, militaire, religieuze vereniging in
Europa nog in de weg staan!

We hebben ook laten zien hoe,
TERWIJL DIT DERDE GROTE
MACHTBLOK IN OPKOMST IS,
God de Verenigde Staten en Engeland
hard aanpakt, hoe die volkeren, en die
van Zuid Afrika, Australie en Canada
door. toenemende binnenlandse pro-

blemen geteisterd worden. Zowel be-
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staande als in de nabije toekomst opdoe-

mende economische rampen plaatsen

Engeland en Amerika voor ernstige
problem en. Toenemende anarchie, ge-
welddadigheid en misdaad bedreigen
het behoud van onze Westerse be-
schaving. Toenemende lucht- en water-
verontreiniging, ziektes, verslaafdheid

aan bedwelmende middelen en geeste-
lijke gestoordheid kwellen ons, terwijl
steeds grotere omwentelingen in het
weer en droogten, mislukte oogsten,
overstromingen, tornado's en andere vor-
men van plagen en noodweer onze
landbouw ondermijnen.

AL DIE DING EN ZULLEN OP
DE V ASTGESTELDE TIJD GEBEU-
REN!

In de hoogstbelangrijke profetie in
Mattheus 24 waarschuwt Christus ons
voor een "gruwel der verwoesting,"
die "OP DE HEILIGE PLAATS"
staat.

Hij zei dat dit het laatste waar-
schuwingsteken loU zijn, v66r wat uw
Bijbel de GROTE VERDRUKKING
noemt, een tijd van wereldonlusten
van ongeevenaarde intensiteit.

Maar in Lucas' verslag van deze be-
roemde profetie wordt in dezelfde
samenhang Jeruzalem beschreven als

"door legerkampen omsingeld" (Lucas
21) .

De Bijbel legt de Bijbel uit. Zij
he eft geen mens nodig om haar uit
te leggen.

Het Evangelie naar Lucas omvat
een belangrijk deel van de profetieen
en Mattheus een ander belangrijk
deel. Voegt men beide gedeelten
sam en, dan heeft men een beeld van
wat zich binnen enkele jaren in Jeru-
zalem zal afspelen.

De "gruwel" waarover de profeet
Daniel schreef was een profanatie van
de Joodse Tempel. De profetie onder-
ging een voorIopige, typische vervulling

in het offeren van varkensbloed in het
Allerheiligste, en in het oprichten van
een standbeeld van Zeus Olympus in de
Tempel door Antiochus Epiphanes.

Maar de moderne vervulling die het
oprichten van hetzelfde standbeeld Of
van een beeld van Simon Magus kan
inhouden, houdt ook een menselijke,
religieus-politieke leider in, die VER-
KLAART GOD TE ZIJN, zoals de

,...
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door God ge'inspireerde apostel Paulus
duidelijk maakt.

Hoe dicht staan we nu precies bij
deze gebeurtenissen?

In zekere zin zijn op dit ogenblik
alweer troepen in het Midden-Oosten
samengetrokken. De Arabieren gaan

verder zich te bewapenen; de Israeli's
onderhouden een con stante militaire
paraatheid.

Maar nog steeds zijn er geen legers
die Jeruzalem omsingelen. Er staat nog
geen TEMPEL. Geen menselijke re-
ligieuze leider is in een tempel van die
stad gaan zitten en heeft verklaard
GOD TE ZIJN.

Maar het toneel wordt in gereedheid
gebracht. Wanneer de tempel gebouwd
is - en dat zal heel zeker en spoedig
gebeuren - LET DAN OP, lOals u
nog nooit he eft opgelet, en wel speciaal
op de ontwikkelingen in het Midden-
Oosten en in Europa!

We staan nu VEEL dichter bij het
ogenblik waarop het uur van de bevrij-
ding van al het onheil in deze wereld
zal slaan - de vestiging van een geluk-
kige, ideale, heerIijke wereld van vrede

- van GODS regering hier op aarde!
Het wereldgebeuren snelt met razende

vaart op die onvermijdelijke climax toe!

Ais er nu oOrIOg zou
losbreken?

Indien het weer tot een oorIog in het
Midden-Oosten zou komen, indien een
reeks van gebeurtenissen deze smeulende
grenzen weer zou doen ontbranden, zou-

den de grote machten zich dan kunnen
veroorIoven er niet bij betrokken te
raken ?

Veronderstel dat de door Rusland
bewapende Arabieren ditmaal gedeelte-
lijk succes zouden hebben en dat het loU
blijken dat de meest heilige religieuze
heiligdommen van drie hoofdgodsdiens-
ten in de wereld in gevaar zouden
komen, lOuden de grootmachten dan
niet bijna zeker in het Midden-Oosten
optreden om zo'n vernietiging te ver-
hinderen?

In zekere zin komen ze nu reeds
tussenbeide.

Bemiddelaars van de Verenigde
Naties en de functionarissen van ver-
schillende regeringen spreken .

bijna
iedere week met IsraeIische en Arabische
staatslieden. Ze trachten een gemeen-
schappelijk uitgangspunt te vinden, om
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HOE HET KOMT DAT DE ABON-
NEMENTSPRI]S VAN UW

ECHTE WAARHEID AL BETAALD IS.
ZO velen vragen: "Hoe komt het dat de abonne-

mentsprijs van De ECHTE W AARHEID al betaald
is? Hoe kunt u zonder abonnementsprijs en zonder
enige advertentieinkomsten zulk een eerste.klas tijd.
schrift uitgeven?"

Het antwoord is zo eenvoudig als het verwoncler.
/ijk 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 evangelie over de gehele wereld te
verbreiden zoals ]ezus het ons op,':edragen heeft.
Papier, drukkosten, radiotijd en arbeldslonen moeten
betaald worden. Dit is Christus' Werk en Christus
heeft zijn eigen manier om deze problemen op te
lossen - de Bijbelse manier.

Jezus zei: "En dit evangelie van het Koninkriik
zaf in de gehele wereld gepredikt (en verkondigd.
Marc. 13:10) worden tot een getuigenis voor alle
volken" (Matth. 24:14) in dit tljdsbestek, vlak voor
het einde van dit tijdperk. Zeker, het verspreiden
van het evangelie kost GELD. Maar Christus .er.
biedt ons, met Zijn evangelie handel te drijven-
"Om niet hebt gij het ontvangen," zei ]ezus tot
Zijn discipelen die Hij uitzond om het evange1ie te
verkondigen. ..geeft het om niet!" Bij eeo andere
gelegenheid zei Hij: "het is zaliger te GEVEN dan
te ontvangen." De WEG van God is de weg van
LIEFDE - de weg van ge.en. God verwacht van
een ieder van zijn kinderen vrijwillige offers en
.tienden om daarmee de kosten van bet verspreiden
van de waarbeid te bestrijden. Daarom vertrouwen
wij er op, dat {ezus Christus het zijn volgelingen op~
het hart wil eggen, vrijgevig te zijn, zodat de' ,)
onkosten gedekt kunnen worden. Maar de W AAR. ~

HElD van Gods evangelie is slechts voor diegenen
die ze doelbewust zoeken, voor wie bet niet te vee1
is hun eigen ECHTE W AARHEIO aan te vragen.
Een ieder moet dat persoonlijk doen, hoewel de
abonnementsprijs reeds door anderen is betaald.

De levende Christus heeft dus zo voor de finan.
ciering van Zijn Werk gezorgd, dat de gehele wereld
Zijn evangelie boren kan, zander dat wij in anze
radiouitzendingen het publiek om geldelIjke steun
hoeven te verzoeken. Dat is de Bijbelse manier. de
wijze van ]ezus Christus, de ]UISTE manier!

de spanningen te verminderen en een
duurzame vrede in het Midden.Oosten te
scheppen.

Van tijd tot tijd maken godsdienstige
organisaties speculaties over de mogelijk-
heid, een "universele" stad van Jeru-
zalem te creeren. Maar een afkondigen
van zo'n status alleen is niet voldoende.
Het algemeen toegankelijk maken van
alle religieuze eigendommen in Jeru-
zalem zou door bemiddeling van troepen~
afgedwongen moeten worden! 'U

Een ding is zeker. De profetieen van
Christus ZULLEN IN VERVULLING
GAAN. Ais de Tempel eenmaal
gebouwd is - op welke manier dan

ook - zal het toneel klaar zijn voor de
dramatische finale van een der me est
schokkende drama's, die de mens ooit
heeft meegemaakt.

Houdt Jeruzalem in het oog! Zoals
Christus u gezegd heeft, let op de
toestanden in de wereld en de loop van
de gebeurtenissen! Blijf De Echte Waal'-
heid lezen, het tijdschrift voor hoop,
voor inzicht in wat zich in de wereld
afspeelt en de definitieve oplossingen
ervan! We staan nu DICHTER dan ooit
bij het verschijnen van duurzame
VREDE en UJelvaal't voor de gehe1e
mensheid!



OPROEP TOT BEZINNING!
Hier kunt u lezen W AAROM De ECHTE W AARHEID gratis
is - W AAROM mensen rondom de wereld voelen dat zij
een werkzaam aandeel in het VERANDEREN van deze wereld

hebben!

W
I] LEVEN in een miserabele

wereld !
Iedereen die over het we-

reldgebeuren nadenkt weet dat. Oak u
weet dat.

Hoewel God de Almachtige het
toestaat dat onze samenleving met

~llerlei etterende wonden bedekt is,
wijst Hij aan de andere kant naar een
weg, die, als we die zouden volgen, het
einde zou betekenen van alle verwar-
ring, ellen de, haat en gewelddadigheid

die we dagelijks in steeds grotere mate
zien toenemen. De meeste mensen be-
ginnen het zich te realiseren dat
staatslieden, mensen van de wetenschap
en andere leidende persoonlijkheden
eenvoudig niet bij machte zijn aan deze
problemen het hoofd te bieden.

Een kruistocht om weer tot
ons zelf te komen

De laatste trein met bestemming

"Gezond Verstand" staat klaar am te
vertrekken. Elk ogenblik kan de per-
ronchef zijn "spiegelei" omhoogsteken.

~ou u graag willen instappen?

Goed, het mag erg allegorisch klin-
ken, maar in de overdrachtelijke zin
gaat deze vergelijking maar al te goed
op.

De mensheid heeft natuurlijk altijd
haar "kruistochten" voor haar ver-
warde, neurotische ideeen gehad. De
meeste "kruisvaarders" waren waar-
schijnlijk eerlijk en volkomen overtuigd
van de rechtvaardigheid van hun acties.
In Amerika hadden we vice-president
Humphrey die de mantel van de
]ohnson-regering probeerde te dragen
en voorgaf de natie te "verenigen" en
meer vaart te zetten achter zowel de
vredesonderhandelingen over Vietnam,
als de regeringssteun aan negers en
minvermogenden. Richard Nixon van
de Republikeinen heeft zijn program-

door Roderick C. Meredith

ma, dat de Verenigde Staten vrede,
voorspoed, rust en orde moet bezorgen.

Dat zijn de politici, de theoretici
en de "welvaartsapostelen" van onze
westerse wereld.

Zij do en GEEN oplossingen aan de

hand voor de in omvang gestadig toe-
nemende dreiging van een wereldom-
vattende HONGERSNOOD, waar alle
deskundigen het over eens zijn, dat dat
het allerbelangrijkste probleem is waar-
mee deze wereld zich dient bezig te
houden. EVENMIN hebben zij oplos-
singen voor de kernwapenwedloop, die
het mensdom dagelijks met totale
UITROEIING bedreigt! Ze proberen

maar niet eens meer am afdoende
oplossingen voor de verontreinigings-
problemen voor te stellen. Ze zouden
Ie veel stemmen verliezen als ze dat

deden.' En hoeveel kiezers zouden van
partij veranderen als een van de kan-
didaten de ouders, paedagogen, geeste-
lijken en kinderpsychologen zou ver-
oordelen, volkomen TEKORT GE-
SCHOTEN te zijn in hun taak de
opgroeiende generatie een diep en
blijvend respekt voor de wetten van
God en mens bij te brengen?

Begint u er een idee van te krijgen?

"En de weg tot de VREDE kennen
zij niet" (Rom. 3:17-Leidse Vert.).

Maar onze God en Schepper heeft
een weg tot vrede, voorspoed en geluk
BEKENDGEMAAKT - een weg van
wederzijds respekt en begrip tussen
aIle volken van deze wereld.

Die weg bekendmaken is de op-
dracht van dit Werk van God. Deze
weg wordt de wereld kart v66r het

EINDE van dit tijdperk als een

"getuigenis" aangewezen (Matth. 24:
14) . Het is letterli jkeen kruistocht

tot inkeer in een wereld vol van

waanzin en verwrongen morele begrip-

pen, een actie die betrekking heeft op

de bereidwilligheid van de mens am
geopenbaarde geestelijke en fysieke

wetten die tot vrede, geluk en univer-
sele welstand leiden, te gehoorzamen.

De invloed die van deze oproep tot
bezinning uitgaat, groeit met de dag en
ettelijk duizenden mannen en vrouwen
beginnen deel te nemen in wat zij zien
als de "laatste trein" naar inkeer.

Wij staan ALLEEN

Dit werk werd door niemand anders
dan GOD in het leven geroepen.
Evenals Johannes de Doper, die als "de
stem van een die roept in de woestijn"
zijn goddelijke opdracht vervulde, zo

staat ook dit werk ALLEEN en afzij-
dig van aIle andere groeperingen en
organisaties in de verkondiging van
Christus' ware boodschap.

Uw Bijbel zegt in Amos 3:7, ,,20
doet oak de Eeuwige God niets dan
nadat hij zijn voornemen aan zijn die-
naren de profeten geopenbaard heeft"
(Leidse Vert.). Dit is het ENIGE
Werk dat de ware betekenis van het
wereldgebeuren onderkent en verkon-
digt; het is oak het ENIGE Werk dat

NU bekent maakt wat heel binnenkort,
ja, in de zeer nabije toekomst, in het

wereldgebeuren zal plaatsvinden!

Zoals de heer Armstrong het al
meer dan 30 jaar lang aangekondigd
heeft, is Engeland thans een wereld-
macht op haar retour; haar prestige en
aanzien zijn verdwenen. Het voorma-
lige Britse wereldrijk is - overeen-

komstig onze voorspellingen - vandaag

zo goed als verdwenen ! Over de
groatste "zee-poort" - het Suezkanaal

- heeft de westerse wereld niets meer

te zeggen. Singapore is onafhanke-
lijk en voIgt een andere koers dan die

van het voormalige moederland. In het
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westelijk halfrond wijzen aIle tekenen
erap dat het Panamakanaal, die belang-
rijke slagader van handel en verkeer
tussen twee wereldzeeen, de langste
tijd onder Amerikaanse controle is
geweest!

Een VOORBEREIDING
voor Christus' wederkomst

Let nu eens op een treffende profetie
die slaat op ONZE tijd: "Zie, ik zend
u de pro feet Elia, voordat de grote en
geduchte dag des Heren komt. Hij zal
het hart der vaderen terugvoeren tot
de kinderen en het hart der kinderen
tot hun vaderen, opdat ik niet kome en
het land treffe met de ban (vloek)"
(Mal. 4:5-6).

Deze fundamentele, maar weinig be-
grepen profetie verwijst zonneklaar
naar een man of een werk benodigd om

Christus' wederkomst voor te bereiden.
De tweede komst van Christus wordt
in meer dan dertig profetieen in zowel
het Oude als het Nieuwe Testament van
uw Bijbel als "de Dag des Heren"
beschreven, de dag van Gods interventie
in het wereldgebeuren.

Het werk van Johannes de Doper
was een eerste en tYPische vervulling
van dit grote Werk aan het einde
van dit tijdperk! Lucas werd ge'in-
spireerd over het werk van Johannes
te schrijven: "En hij zal voor zijn
aangezicht uitgaan in de geest en de
kracht van Elia, om de harten der vade-
ren te keren tot de kinderen en de
gehoorzamen tot de gezindheid der
rechtvaardigen, ten einde voor de Here
een weltoegerust yolk te bereiden"
(Lucas 1: 17) .

U kunt zien dat in deze tekst van
de "geest en de kracht van Elia" sprake
is, niet van Elia als persoon. Maar het
werk van Johannes de Doper was door
dezelfde geest bezield, die in zijn tijd
Elia leidde om de ogen van het
afvallige Israel weer op de enig ware

God te rich ten en velen er toe bracht

voor God te kiezen en Hem voortaan te

dienen.

De heer Garner Ted Armstrong is

de spreker voor het Engelse radio-
programma, dat dagelijks - zeven
dagen in de week - een half uur lang
wordt uitgezonden. Hij spreekt - zoals
vele ooggetuigen dat kunnen bevestigen
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geheel en al voor de vuist weg,

zonder enige tekst te gebruiken. Behalve
zijn jarenlange ervaring, zijn Bijbel-
kennis en een innig contact met God,
heeft de heer Ted Armstrong vaak maar
een paar minuten voorbereiding, voor
hij met een uitzending begint.

Indien u hem eens in de Engelse taal
hebt horen spreken, en die geweldige,
door God ge'inspireerde analyses en
oplossingen voor de problemen van ons
dagelijks leven hebt gehoord, moet u
dan niet toegeven dat een profetie in
uw oren in vervulling is gegaan?

Waar elders ter wereld verkrijgt u
antwoord op vragen zoals: "Waarom
moeten mensen zoveel lijden?" Waar

elders hoort. u verklaard waarom
slechts een relatief klein aantal mensen
in deze tijd van ellen de en godde-
loosheid "gered" wordt, als u in
aanmerking neemt dat het overgrote
deel van de wereld communistisch,
heidens of op z'n best agnostisch is?

Wanneer u in De ECHTE WAAR-
HElD en in andere publikaties over de
betekenis van de "Hippie" -beweging, de
onharmonische, wanluidende "muziek",
de chaos onder onze studenten en in
het onderwijs leest, komt u dan niet
diep in uw hart tot de overtuiging dat
deze kennis NERGENS ANDERS ter
wereld verkri jgbaar is?

Meer en meer mens en zijn tot dat
inzicht gekomen. Zij zijn "mede-
werkers" geworden in dit Werk van
God - medewerkers met ons en met
Christus. Dat is de reden waarom
De ECHTE W AARHEID geen abonne-
mentsprijs heeft.

Waarom Gods Werk GROEIT

Gods Werk graeit gestadig en ver-
dubbelt zich elke twee en een half jaar
in omvang. Hoe is dat mogelijk? Het
wordt mogelijk gemaakt door de ge-
zamelijke inspanningen van vele dui-
zen den medewerkers, die door God er

toe bewogen werden, dit grote Werk

financieel te steunen.

In het begin van zijn predikambt

was de heer Armstrong slechts in staat

om een handjevol mensen te bereiken.

Maar met de toename van toegewijde

medewerkers, die vrijwillig met hun

tienden en hun gaven het Werk onder-

steunden, groeide ook het aantal van

December 1968

hen die door middel van de radio en de
drukpers bereikt konden worden. Het
Werk van God bleef voortgaan, elk
jaar met 30% in omvang toe te nemen

- een waarlijk fenomenale groei!

Vandaag wordt de persoonlijke in-
spanning van de heer Armstrong door
het wonder van de radio en de
drukpers miljoenen maim verveelvou-
digd.

Meer dan 50 miljoen watt aan zend-
energie wordt wekelijks door het
radioprogramma "De WERELD V AN
MORGEN" verbruikt. Ongeveer vier
miljoen mensen lezen de Engelse,
Franse, Duitse, Spaanse en Neder-
landse edities van De ECHTE W AAR-
HElD die een gezamelijke oplage van
ongeveer anderhalf miljoen exempla-
ren hebben. Bijna 100000 mens en ovel'"
de gehele wereld verspreid, bestuderen

.~

hun Bijbels met behulp van onze
schriftelijke bijbelcursus, en drie Am-
bassador Colleges - in Pasadena, in
Engeland en in Texas -leiden de
mannen en vrouwen op, waara an zo'n
grote behoefte in Gods immer groei-
ende Werk bestaat.

Dit alles kost natuurlijk geld! Maar
de steun die wij ontvangen van een
betrekkelijk kleine groep medewerkers,
die uit eigen vrije wil besloten hebben,
een aandeel in de verkondiging van
Gods laatste waarschuwing te hebben,
heeft het tot dusverre steeds mogelijk
gemaakt, dit Werk als een getuigenis
voor de hele wereld uit te voeren.

Wat is een medewerker? 1)
Gods profeten en speciale dienaren

hebben altijd discipelen, helpers en

"medewerkers" gehad, om hen bij hun
taak terzijde te staan. Van de laatste
categorie is speciaal in het Nieuwe
Testament sprake.

"Maar als MEDEWERKERS [Gods]
vermanen wij u ook de genade Gods
niet tevergeefs te ontvangen" (II Cor.
6: 1). In zijn verband gelezen, toont
deze tekst duidelijk aan, dat aIle
Christenen samen moeten werken, om
de buitenwereld met Christus' bood-
schap te bereiken.

Maar God VERBIEDT zijn dienst-
knechten bij het publiek voor het geld
aan te kloppen, dat nodig is voor de
uitvoering van dit belangrijke Werk

Jezus zei: "Om niet hebt gij het ont-
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vangen - GEEFT HET OM NIET!"

Om die reden kunnen wij geen prijs-
kaartje aan de kostbare waarheid van
God hangen - noch aan de W AAR-
SCHUWINGSBOODSCHAP, die on-
geacht de vijandige reactie die het
mag oproepen, aan de gehele wereld
moet worden bekendgemaakt.

Evenals in apostolische tijden, heeft
God ook nu een familie van mede-
werkers - arbeiders tezamen met
Christus - opgeroepen, die behalve in

financieel opzicht, ook door vurig gebed
dit Werk van God ondersteunen!

In plaats van een of andere miljonair
of vermogend weldoener te gebruiken

- velen denken dat dit het geval is

- maakt God gebruik van een gestadig
toenemende groep van toegewijde

~edewerkers, die er toe bijdragen dat
wij Gods Waarheid voor een ieder gratis

bereikbaar maken.

Of er nu steun, onderdak of voeding
voor iemand nodig was, of geld en
kleding om een dienaar van God uit te
zenden, - God heeft het steeds zo
ingericht dat vele anderen het voor-
recht hebben, een direct aandeel in de
volvoering van zijn Werk te hebben.

De apostel Johannes spoorde degenen
die in zijn tijd door God hiertoe geroe-
pen waren aan, om de ware dienaren
van God te ondersteunen: "... opdat
wij mogen samenwerken voor de waar-

heid" (III Joh. 8).

En de apostel Paulus schreef aan
Filemon: "Epafras, mijn medegevangene

~n Christus Jezus, laat u groeten, en
Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas,
mijn medearbeiders" (Filemon 23, 24).

In zijn brief aan de Filippenzen
schrijft Paulus weer: "Ja, ik vraag ook
u, mijn trouwe metgezel: wees hen
behulpzaam. Want zij hebben tezamen
met mij in de prediking van het
evangelie gestreden, naast Clemens en
mijn overige medearbeiders, wier namen

staan in het boek des levens" (Filipp.
4:3).

Zo werkt GOD!

Het ligt duidelijk in Gods bedoeling,
om wijd en zijd verspreide personen te
gebruiken om door hen zijn Werk te
laten uitvoeren!

En juist deze sam en werking is een
van de belangrijkste faktoren voor de
geestelijke groei van deze medearbeiders.

De ECHTE W AARHEID

Let er eens op, dat Paulus in de hier-
boven aangehaalde tekst er op wijst, dat
de namen van zijn helpers in "het
boek des levens" staan geschreven. Die
mensen, die zich in dit leven als een
levend offer geven - die het Werk van
God ondersteunen - verzamelen vaor
zich schatten in de hemel! "Want waar
tlW schat is, daar zal ook uw hart zijn"
(Matth. 6:21).

Onze medearbeiders hebben hun hart
in dit Werk van God. Zij hebben een
werkzaam aandeel in deze oproep tot
bezinning, die in deze wereld uitgaat,
voordat de mensheid zelfmoord kan
plegen!

Nadat iemand uit eigen beweging en
zonder daartoe aangespoord te zijn
geweest, de wens te kennen geeft, een
aandeel in dit Werk te willen hebben,
dan schrijft de heer Armstrong
regelmatig een persoonlijke brief aan
die mensen, waarin hij hen op de hoogte
stelt van de financiele toestand van
het Werk.

Het is alleen deze kleine kring van
vrijwillige medewerkers, die van tijd tot
tijd over de financiele toe stand en de
groei van het Werk wordt ingelicht.
Het zijn alleen deze vrijwillige
medewerkers, die in de financiele be-
hoeften van dit Werk voorzien. ER
BESTAAT ABSOLUUT GEEN AN-
DERE BRON V AN INKOMSTEN!

Er zijn geen geheimzinnige multi-
miljonairs, die dit Werk ondersteunen!
Wanneer dat ooit het geval zou zijn,
dan zouden zij ook in de positie
verkeren, ons precies voor te schrijven,
wat wij kunnen verkondigen. Maar God
Zelf heeft het zo geregeld, dat zijn
dienaren ongehinderd de waarheid, die
van zulk groot belang voor de volken is,
bekend kunnen maken, zonder dat
zij daarbij met enige menselijke doc-
trines en opvattingen rekening hoeven
te houden of iemand naar de ogen
hoeven te zien!

Deze kruistocht is ECHT

Wanneer u ziet, hoe de toes tan den
in de wereld steeds erger worden, hoe
overstromingen, droogten en hongers-
noden de overhand nemen, hoe ver-
nietigende oorlogen de naties van deze
wereld geselen, hoe TIEN landen in
West-Europa zich langzaam maar zeker
onder de lei ding van een groot vals
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religieus systeem aaneensluiten, waarvan

God voorspeld heeft dat het de Engels-
sprekende landen zal vernietigen, dan
zult u het zich realiseren dat deze
oproep tot bezinning niet het werk of
het idee van mensen was - dan zult
u ERKENNEN en zonder enige twijfel
WETEN, dat De ECHTE W AARHEID
het instrument in Gods handen was
hier op aarde!

Wanneer u in de gelegenheid bent,
een van onze buitenlandse kantoren
of het Ambassador College zelf te
bezoeken, dan zult u met uw eigen ogen
kunnen zien, hoe doelbewust, hoe zeker
van hun roeping de mens en zijn, die
door God gebruikt worden om zijn
waarheid en zijn volmaakte wijze van
leven op deze aarde te verkondigen.
Indien u in de gelegenheid bent, om
hun gelukkige huwelijken en hun
we lop gevoede kinderen gade te slaan,
dan zult u gaan inzien, dat deze
kruistocht inderdaad dient, "om de

harten der vaderen te keren tot de
kinderen en de ongehoorzamen tot de
gezindheid der rechtvaardigen, ten

einde de Reer een weltoegerust volk

te bereiden" (Lucas 1: 17).

Wij hebben de feiten en BEWIJZEN
die ons werk staven. Vergeet dat
nooit! Wees niet te na'jef of te lui
om de bewijzen in uw Bijbel en de
geschiedenisboeken op te zoeken, en
aan de hand van de huidige gebeurte-
niSJen voor uzelf uit te maken of wij
waarheid of leugens verkondigen. Wij
dagen /I hiertoe uit - voor uw eigen

bestwil!

Wij en onze groeiende kring van

medewerkers zijn niet alleen oprecht in
ons geloof - we hebben bovendien de
Waarheid en willen die graag vrijelijk
met u delen.

Deze oproep tot bezinning is letterlijk
de laatste kans die God deze zondige
generatie geeft om hen te laten weten,
wat voor hen in het verschiet ligt, als
zij niet willen veranderen. Het is een
waarschuwing en tevens een verkon-
diging van de Weg van God tot een
getuigenis voor de gehele mensheid.

"En dit evangelie van het Koninkrijk
zal in de gehele wereld gepredikt
worden tot een getuigenis voor aIle

volken, en dan zal het einde gekomen

zijn" (Matth. 24:14).



WANNEER WERD CHRISTUS
GEBOREN?

Bestaat er enig bijbels voorschrift dat van Christenen verwacht
dat zij de geboortedag van Christus herdenken?

D E WARE ACHTERGROND van
Kerstmis zal u met verbazing
vervulIen! De voornaamste

reden waarom 25 december werd ge-
kozen om de geboortedag van Christus
te herdenken, was dat dit de belangrijk-
ste feestdag van de heiden en was.
Kerkelijke autoriteiten waren van me-
ning dat het het beste was, de Zonnegod

met de Zoon van God - Christus -
te verwisselen. Deze manipulatie maakte
het mogelijk om de heidenen in grote
getale in de kerk te halen, aangezien zij
duizenden jaren lang de feestdag van
de Zonnegod op 25 december gevierd
hadden.

Bijna geen een van de vroegste
kerkelijke geschiedschrijvers geloofde
dat Christus op 25 december ge-
boren was. In de vierde en vijfde
eeuw de den allerIei veronderstellingen
de ronde, maar bijna niemand kon het
met iemand anders eens zijn, welke dag
de juiste is.

Is het mogelijk de juiste
dag vast te stellen?

De waarheid is echter, dat niemand
wist - of weet - wanneer Christus
werkelijk geboren werd! De evangelie-
schrijvers vertellen ons niets over de
dag waarop Christus geboren werd. Het
ontbreken van enige aanwijzing hie rover

is op zich zelf belangrijk: als God van

ons verIangd had dat wij Christus' ge-

boorte zouden vieren, dan zou Hij ons

over de juiste dag beslist niet in het
ongewisse laten! Bet stilzwijgen waar-

mee de evangelieschrijvers de geboorte-
datum van Christus behandelen, bewijst

hoe onbelangrijk die in hun ogen was.

De vroegste Christenen hechtten hele-

maal geen waarde aan geboortedagen.

De enige verjaardagpartijen die in de
hele Bijbel vermeld worden, zijn die van

door Dr. Ernest Martin

twee meedogenloze koningen. Zie Ge-
nesis 40: 20- 22 waar de geboortedag
van Farao gevierd wordt met het ophan-
gen van een lid van zijn hofhouding en
Mattheus 14:6-11 waar de onthoofding
van Johannes de Doper op de verjaardag
van Herodes beschreven staat!

AlIeen heidenen vierden in bijbelse
tijden hun geboortedag. Het is dan ook
geen wonder, dat de eerste Christenen
noch hun eigen, noch de geboortedag
van Christus vierden. Dat was een ge-
bruik van de heidenen, niet van de
Kerk van God. De Catholic Encyclo-
paedia bekent: "in de Schriften vieren
alIeen zondaren, geen heiligen, hun ge-
boortedag" (Uitgave van 1908, deel 3,
pag. 724). Daarom is het ook volko-

men begrijpelijk, dat het vraagstuk van
Christus' geboortedatum tot aan de
vierde en vijfde eeuw volstrekt onbe-
langrijk was. Pas toen begon men aan

Christus' geboortedag meer aandacht te
besteden in verband met het grote
aantal heiden en, dat toen de "Kerk"
begon binnen te stromen, maar vasthiel-
den aan hun oude gebruiken, zoals het
vieren van verjaardagen, en die speciaal
aan 25 december een bijzondere

beH:kenis hechtten. am die pas

"bekeerde" heidenen, die gewoon waren
de geboortedagen van HUN goden te
vieren, tegemoet te komen, koos men

de 25e december uit, die zonder twijfel
de hoogtijdag van de heidenen was.

Zodoende verkreeg die datum het

officiele stempel, de geboortedag van

Christus te zijn, zonder dat men iets

aan de heidense zeden en gewoonten

die met het vieren van die dag gepaard
gingen, veranderde.

In welk jaargetijde werd
Christus geboren?

Hoewel er geen documenten bestaan

die de datum van Christus' geboorte
aangeven, zijn er toch voldoende
bewijzen aanwezig, waardoor men kan
vaststelIen dat Jezus van Nazareth niet
op of nabij 25 december werd geboren.

am dat te bewijzen, moeten we eerst
de lengte van Christus' prediking hier ~
op aarde vaststelIen. ')

De evangelien tonen ons dat Jezus
iets langer dan drie jaar in het openbaar
optrad. De juiste lengte ervan wordt
in de profetie van Daniel 9: 27 be-
schreven als drie en een half jaar, of
een halve profetische week. (Een
gewone week heeft zeven dagen, een
profetische week in de Bijbel is zeven
jaar lang). Dit gedeelte van Daniel
beschrijft een halve profetische week,
derhalve drie en een half jaar. Er is
hier dus sprake van een periode van
zeven jaren, in het midden waarvan-
aan het eind van drie en een half jaar

- aan het optreden van Christus een
eind gemaakt zou worden. (Voor een
verdere verklaring van profetische
dagen, zie Numeri 14:34 en Ezekiel1"
4:6). Deze profetie in Daniel geeft ons
een duidelijke aanwijzing, dat Jezus'
optreden 3112 jaar zou duren!

Wat betekent dit nu? Heel veel!

Aangezien we weten dat Christus'
Iijden en sterven op het Pasch a van 31
na Chr. plaatsvond, kunnen we uitre-

kenen dat zijn openbaar optreden 3112

jaar eerder in het vroege najaar van 27

na Chr. is begonnen.

Maar wat bewi jst dat ? Laten we
eens zien!

De Bijbel vertelt ons verder dat

Jezus, toen Hij optrad, ongeveer dertig
jaar was (Lue. 3: 23). Dit was de door

het Oude Testament voorgeschreven

leeftijd waarop een geestelijk ambt

aanvaard kon worden (Num. 4: 3 ). De

Joden beschouwden de leeftijd van
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dertig jaar tevens als de leeftijd van
mannelijke rijpheid.

Kunt u zien waar dit op duidt? In
het vroege najaar van 27 na Chr. werd
Jezus 30 jaar oud. Dan moet hij
uiteraard 30 jaar eerder in het vroege
najaar van 4 voor Chr. geboren zijn, en
niet in het hartje van de winter.

Het enig mogelijke seizoen
is de herfst

Er bestaan nog vele andere bewijzen
dat Christus in het vroege najaar werd
geboren. Indien Christus by. in de
zomer of het voorjaar van 4 voor Chr.
werd geboren, dan zou Hij ouder dan
30 jaar zijn geweest. De Bijbel zegt
evenwel dat "Hij, Jezus, was, toen hij
optrad, ongeveer dertig jaar..." (Lue.

fi("3 :23).

Zou Christus pas in de winter van

4-3 voor Chr. geboren zijn, dan zou
Hij nog geen dertig jaar kunnen zijn
geweest (zoals de Bijbel aangeeft),
toen Hij begon te prediken. Deze latere
datum komt ook vanuit een ander
oogpunt gezien niet in aanmerking. De
Bijbel laat er geen twijfel over, dat de
kudden nog in het veld waren toen
Christus werd geboren (Lue. 2: 8). In
Palestina waren de kudden gedurende
het winterseizoen nooit in het veld.

Deze feiten aIleen al maken het
overduidelijk, dat Christus aIleen in het
vroege najaar van 4 voor Chr. kan zijn
geboren.

.

Verder bewijs: het Tempelritueel!

i~ Wanneer wij de voor de dienst

in de Tempel voorgeschreven perioden
met bepaalde gegevens uit het Nieuwe
Testament vergelijken, dan kunnen wij
eveneens met grote zekerheid vaststeIlen,
in welk jaargetijde de geboorte van
Christus vie!.

In de tijd van Christus was het
priesterschap van Aaron, die de offe-
randen in de Tempel te Jeruzalem
bracht, in 24 verschiIlende afdelingen
verdeeld. Elk van deze afdelingen had
een overpriester, die door het lot werd
aangewezen om als vertegenwoordiger
van zijn afdeling een week lang in de
Tempel de ochtend-, avond- en wie-
rookofferande te brengen.

David had indertijd de zonen van
Aaron in 24 afdelingen verdeeld, omdat

er te veel priesters waren om gelijk-
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tijdig in de Tempel te dienen. Koning
David had het zo ingesteld dat de ene
afdeling na de andere, een week lang in
de Tempel zou dienen. De indeling van
de priesters met de namen van de
afdelingen zijn te vinden in I Kron.
24:7-18.

Joodse documenten beschrijven ver-
der, dat elke afdeling op een Sabbat-
middag begon te dienen en dat hun
dienst. tot de middag van de volgende
Sabbat duurde (Soekkah, 55b). De
Joodse historicus Josephus, die in de
tijd van de apostel Paulus leefde, was
zelf een priester en behoorde tot de
eerste afdeling. Hij verklaart eveneens
dat elke afdeling een week lang diende,
van Sabbat tot Sabbat (Flavius Josephus,
Joodse Oudheden vii, 14, 7).

Uit Joodse bronnen weten wij tevens,
dat elke afdeling tweemaal per jaar
diende. De eerste groep begon in de
lente, in de eerste week van de eerste
maand van het heilige jaar. De tweede
afdeling diende de tweede week, ge-
volgd door de derde afdeling in de
derde week, enzovoort, tot aIle 24 afde-
lingen bij toerbeurt gediend hadden.
In de herfst begon de eerste afdeling
van voren af aan in de eerste week van
het burgerlijk jaar. Op deze manier
diende elke afdeling tweemaal per jaar
een week lang in de Tempel. Gedurende
elk van die 48 weken diende een afde-
ling priesters in de Tempel. Bij deze
48 moeten nog drie weken opgeteld
worden. Gedurende deze drie weken die
gedurende de periodes van Hoogtijdagen
vielen - Pascha aan het begin van de
lente, Pinksteren aan het einde van de
lente en het Loofhuttenfeest aan het
begin van de herfst - dienden aIle 24

afdelingen tegelijkertijd. Tijdens deze
periodes waarin altijd grote menigten
mens en in Jeruzalem waren, bleven aIle
24 afdelingen in Jeruzalem om tezamen
in de Tempel te dienen (Soekkah, 55b).

De 51 weken van de hebreeuwse
kalender zijn hiermee dus compleet. Van
tijd tot tijd moest er een l3e maand
ingelast worden, teneinde de maanden
steeds in het juiste seizoen te laten val-
len. De priesters die in de 12e maand
dienst hadden, verdubbelden hun dienst-
tijd door ook die dertiende maand te

dienen (Miggalah, 6b).

In het kader van deze beschouwing

is het wel belangrijk om te onthouden,
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dat de eerste van de 24 afdelingen de
dienst in de Tempel altijd op de eerste
Sabbat van de eerste maand van de He-
breeuwse kalender begon - in Nisan,
aan het begin van het voorjaar.

Hierdoor kunnen wij precies nagaan,
gedurende welke bepaalde week van het
jaar een van de 24 afdelingen in de
Tempel dienst had. Indien wij weten
dat een zekere gebeurtenis gedurende
een bepaalde periode van de Tempel-
dienst plaatsvond, dan kunnen wij daar-
uit ook conc!uderen in welk jaargetijde
dat gebeurde. Wij zuIlen dit principe op
de vaststelling van Christus' geboorte
toepassen.

De afdeling van Abia

In Lucas I lezen wij, hoe een zekere
priester Zacharias, terwijl hij zijn Tem-
peldienst verrichtte, door een engel van
God medegedeeld werd, dat zijn vrouw
Elisabeth hem op haar hoge leeftijd nog
een zoon zou schenken, die hij Johannes
zou moeten noemen.

Deze versen zijn natuurlijk over-
bekend, maar ik vraag me af, hoevelen
van ons hebben opgemerkt in welk jaar-
getijde Zacharias deze boodschap ont-
ving? Laten wi j dit Schriftgedeelte eens
nauwkeuriger bekijken:

"Er was in de dagen van Herodes, de
koning van Judea, een priester, genaamd
Zacharias, BEHORENDE TOT DE
AFDELING VAN ABIA, en zijn
vrouw was uit de dochters van Aaron en
haar naam was Elisabeth" (vers 5). Hier
worden we verteld in welke van de 24
afdelingen Zacharias diende, namelijk in
die van Abia.

Let nu op het volgende!

"En het geschiedde toen hij de pries-
terdienst voor God verrichtte in de beurt
zijner afdeling, dat hij door het lot
werd aangewezen, volgens de regel van
de priesterdienst om de tempel des
Heren binnen te gaan en het reukoffer
te brengen" (verzen 8, 9).

Dit feit is voor ons van groot belang!
Het toont ons dat Zacharias gedurende
de voor de afdeling van Abia voorge-
schreven tijd in de Tempel diende.
Door I Kron. 24: 10 op te slaan, kunt u
zien dat de afdeling van Abia de achtste
plaats innam.

Dit betekent dat hij dienst had gedu-
rende de negende week na het begin van

Nisan, de eerste maand van Gods kalen-
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der. De reden dat het de negende en
niet de achtste week was, ligt hierin dat
gedurende Pascha, dat altijd in de derde
week van de eerste maand Nisan valt,
aile 24 afdelingen dienden. Wij moeten
nu de vraag beantwoorden: gedurende
welke dagen verrichtte Zacharias zijn
priesterdienst?

Het jaar waarin zich dit alles
afspeelde, was 5 voor Chr. De eerste dag
van Nisan viel op een Sabbat, de dag
waarop de eerste van de 24 afdelingen
met de Tempeldienst begon. Volgens
onze kalender was dat 8 april. Een een-
voudige berekening toont ons dat
Zacharias dus vanaf de 27e Ijar tot aan
de 5e Sivan (3 juni tot 10 juni) diende.
Dit was de peri ode waarin hem werd
gezegd dat zijn vrouw Elisabeth hem
een zoon zou baren.

Maar laten we nu een stap verder
gaan. Zacharias had geen kans om na de
negende week naar huis toe te gaan.
Waarom niet? Omdat in de 10e week
Pinksteren viel, en hij zodoende met de
andere 23 afdelingen in de Tempel
moest dienen. Deze extra diensttijd hield
hem in Jeruzalem tot de 12e Sivan (17
juni). Pas toen kon hij naar huis gaan.

Waarom bested en wij zoveel aandacht
aan deze datums? Dat zullen we spoedig
inzien als wij lezen wat Lucas ons verder
te vertellen heeft.

"En het geschiedde, toen de dagen
van zijn dienst vervuld waren, dat hij
vertrok naar zijn huis" (vers 23).

Dit laat zien dat Zacharias onmid-
dellijk na het beeindigen van zijn dienst
naar huis terugkeerde en dat zijn vrouw,
Elisabeth, zwanger werd (vers 24). Dat
zal vermoedelijk in de eerste week na
zijn terugkeer uit Jeruzalem gebeurd
zijn. De aartsengel Gabriel had hem
gezegd, dat hij stom zou blijven totdat
het kind geboren lOu zijn. Het spreekt
vanzelf dat niemand graag in lO'n situa-
tie zou willen verkeren en zeker niet
langer dan noodzakelijk. Bovendien
mogen wij niet vergeten dat Zacharias
een rechtvaardig man was en met ver-
langen uitzag naar de dag waarop Gods
belofte vervuld lOu worden. Wij kun-
nen dus met vrij grote zekerheid aan-
nemen, dat Elisabeth spoedig na zijn
terugkeer in de eerste week na die
waarin Pinksteren viel, zwanger werd.
Dit was de week van 12-19 Sivan
(midden juni).
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Aan de hand van al deze gegevens
kunnen wij dus uitrekenen wanneer
Johannes de Doper geboren werd - in

ieder geval de maand van het jaar.

De menselijke zwangerschap duurt
gemiddeld 280 dagen, dat is 9 maanden
en 10 dagen of 40 weken. Gerekend
van het midden van juni in 5 voor
Chr., komen we tot begin Nisan
(ongeveer 29 maart) van 4 voor Chr.
De geboorte van Johannes de Doper
moet ongetwijfeld tamelijk dicht in de
buurt van deze datum hebben gelegen

- in de vroege lente.

We komen nu bij de belangrijkste
vraag: wanneer werd Christus geboren?
In Lucas 1: 26 en 36 lezen we dat

Jezus 6 maanden jonger was dan
Johannes de Doper. Wanneer we zes
maanden vanaf Johannes' geboorte
tellen, komen we voor de geboorte van
Christus bij de lste Tisjri of midden
september. Ook langs deze weg komen
we dus tot dezelfde conclusie: Christus
werd in het vroege najaar en lliet in de
winter geboren.

Nag meer bewijzen

Er bestaan veel bijkomstige bewijzen
dat Christus niet in het hartje van de
winter, maar in de vroege herfst werd

geboren. In Lucas 2: 1-5 lezen we dat

Jozef en Maria naar Bethlehem gingen
om zich te laten inschrijven. Op het

eerste gezicht schijnt dit de enige reden

te zijn geweest, waarom ze naar

Bethlehem gingen. Dat was echter niet

het geval. Indien de reis alleen diende

om ingeschreven te worden, had Jozef

alleen kunnen gaan.

De aanwezigheid van zijn vrouw
Maria werd door geen enkele Romeinse

of Joodse wet vereist. Tach ging Maria

met Jozef mee. Over dit feit alleen

hebben commentators zich eeuwenlang

het hoofd gebroken. Waarom was

Maria, die in een vergevorderde staat

van zwangerschap verkeerde, mee naar

Bethlehem gereisd?

Het is evenwel een feit dat de
inschrijving toevallig samenviel met het

einde van het burgerlijk jaar, vlak voor

het Loofhuttenfeest. Het was de

gewoonte om op het einde van het
burgerlijke jaar, als de oogst binnen

was, belasting te betalen. Ook de
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tienden van de landbouwproducten
moesten volgens Gods wetten jaarlijks
betaald worden (Deut. 14: 22). Het
burgerlijke jaar voor de berekening van
belastingen en tienden begon en ein-
digde met de vroege herfst. Zelfs de

Joden van vandaag houden nog vast
aan dit voorvaderlijk gebruik. Hun bur-
gerlijk jaar begint op de lste Tisjri-
Rosj Hasjanah - het begin van de
herfst.

Sommigen blijven echter de mening
toegedaan, dat deze speciale inschrij-
ving, die door de Romeinse keizer
Augustus werd uitgevaardigd (Lucas
2: 1), ook volgens Romeinse wetten
werd uitgevoerd en daarom losstond
van Joodse gebruiken of wetten. Deze
veronderstelling strookt evenwel niet
met de historische feiten. Ten tijd.Ij\
van deze inschrijving was Judea alleen
maar een Romeins protectoraat. De
Romeinen hieven in die periode geen
directe belasting van de bevolking van

Judea. Herodes was de Romeinen
schatplichtig, maar het stond hem vri j,

de belasting te innen naar het hem
uitkwam. Het is een algemeen bekend
feit dat Herodes z' n best deed om de

Joodse inzettingen en gebruiken zoveel
mogelijk te respecteren. Zelfs de meest

critische geleerden geven toe dat deze

inschrijving van 4 v. Chr. geheel

volgens Joodse gebruiken werd ge-

regeld (Encycl. Biblica, kolommen

3994-3996). Dit is dus een duidelijk
bewijs dat de inschrijving in de buurt

van de lste Tisjri plaatsvond - vroeP1'
in het najaar. We zien hier dus weer

een bewijs voor de geboorte van

Christus in de vroege herfst.

Waarom geen plaats in de
herberg?

Velen hebben zich afgevraagd
waarom er in de tijd waarin Christus
werd geboren, zich lOveel mensen in

Bethlehem bevonden. De inschrijving

had daar natuurlijk aan bijgedragen,

maar het was nooit de gewoonte voor

zoveel mens en om alleen maar voor

een inschrijving en het betalen van
belasting in z6 grote getale een

stad binnen te stromen en daar voor

een lange periode te verblijven. En

waarom reisde Maria dan met Jozef
naar het zuiden als Romeinse noch
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Joodse wetten haar tegenwoordigheid
in de stad waar de belastingheffing
plaatsvond, vereisten?

Deze historische feiten zijn voor de
meeste mens en daarom een raadsel,
omdat zij in het duister verkeren
betreffende het juiste seizoen waarin
zich dit aIles afspeelde. Zij weten
daarom ook niet dat in deze zevende
maand (Tisjri), Jeruzalem en al de
rondliggende dorpen vol waren met
duizenden mens en die naar Jeruzalem
waren gekomen om daar Gods Hoogtij-
dagen te vieren: het Bazuinenfeest
(Nieuwjaarsfeest), de Grote Verzoen-
dag en het Loofhuttenfeest. Bethlehem
lag ongeveer 5 km ten zuiden van

Jeruzalem en behoorde tot het "feestge-
bied" (Sjekalim vii, 4). Wanneer de be-

~'Olking Gods heilige dagen kwam
vieren, werd aIle beschikbare woon-
ruimte in Bethlehem evenals in Jeru-
zalem voIledig door mensen van buiten
gevuld. De Joodse geschiedschrijver
Flavius Josephus verklaart dat het ge-
bruikelijk was voor meer dan 2 miljoen

Joden om naar Jeruzalem op te trekken
en daar in het voorjaar het Paasfeest te
vieren (Joodse Oorlogen) vi, 9, 3).
Normaal was Jeruzalem een stad van
ongeveer 120000 inwoners. U kunt
zich wel voorsteIlen wat deze 2 miljoen
mensen voor de huisvesting in Jeru-
zalem en de omliggende plaatsen be-
tekenden.

Geen wonder dus dat Maria met

Jozef meegegaan was, aangezien ze

.~eiden de Hoogtijdagen wilden vieren.
rIet was de gewoonte voor Jozef en
Maria Cen later ook met hun gezin)
om voor de grote Feestdagen naar
Jeruzalem te gaan CLue. 2: 41; Joh.
7:1-10). En omdat deze tijd in de
herfst het einde van het burgerlijk jaar
in Palestina betekende, werd een nor-
male jaarlijkse belastinginning met deze
tijd verbonden. Jozef wilde zijn vrouw
niet aIleen thuislaten, omdat hij, na
zijn belastingplicht voldaan te hebben,

ook nog de Feestdagen moest houden.
Hij nam haar dus mee op reis.

Wat was de herb erg ?

De "herberg" waarin Jozef en Maria
geen plaats konden vinden was niet
zomaar een gewoon logement. Het
Griekse woord dat Lucas hier gebruikte,
komt op slechts twee andere plaatsen in
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de Bijbel voor-Marcus 14:14 en
Lucas 22: 11. In beide plaatsen slaat het
uitsluitend op het begrip "kamers" -een
tijdelijk onderdak voor een kort ver-
blijf; een soort nachtlogies, dat speciaal
voor het onderdak brengen van gasten
gedurende de Feestdagen ingericht werd.
Aangezien Bethlehem in het Feestgebied
lag - slechts 8 km van Jeruzalem ver-
wijderd - valt het gemakkelijk te
begrijpen dat er zich ook in Bethlehem
zulke gei'mproviseerde logementen be-

vonden.

Het was hoofdzakelijk de gewone
bevolking die gedurende de Feestdagen
zulke "logeerkamers" in hun huizen
beschikbaar stelden. In plaats van thuis
te blijven, wat ze gedaan kon hebben als
het aIleen maar een kwestie van bel as-
ting betalen was geweest, was Maria

met Jozef naar Bethlehem gekomen.

In het stampvoIle stadje konden ze
evenwel geen normaal onderdak vinden
.en moesten daarom de nacht in een
stal doorbrengen, die waarschijnlijk
eveneens als nachtlogies was ingericht

- het weer was immers zodanig dat de
kudden nog buiten in het veld waren.
Daarom werd Jezus in een stal geboren.

Met de bewijzen die ons ter beschik-
king staan, kunnen we Christus' geboorte
met grote zekerheid als vaIlende in de
vroege herfst van 4 v. Chr., in de
zevende maand van de Hebreeuwse
kalender vaststeIlen. Het kan onmoge-
lijk in een ander seizoen geweest zijn.

Zijn openbaar optreden dat met zijn
30e levensjaar begon; het tijdstip van

Johannes de Dopers geboorte; de in-
schrijving en tijd van het betalen van
belasting in de vroege herfst; geen
plaats in de herberg vanwege de Feest-
drukte; het feit dat Maria haar man
vergezelde hoewel ze in vergevorderde
staat van zwangerschap verkeerde-
aIles wijst erop dat Jezus Christus in
het vroege najaar van 4 v. Chr. geboren
werd.

Ondanks al deze bewijzen blijft de
juiste dag van Christus' geboorte ons
onbekend! Het heeft nooit in Gods
bedoeling gelegen, dat wij die zouden
uitvinden!

Waarop baseren zogenaamde "Chris-

tenen" het vieren van Kerstmis? Beslist
niet op de Bijbel! Het wordt tijd dat u
ontwaakt en de waarheid leert kennen!

17

Persoonlijk
Gesprek

(Vervolg van pagina 4)

del van de ongehoorde methode om
winkeliers advertentieruimte te ver-
kopen op basis van een percentage van
hun omzet.

Tegen eind 1933 werd ik aangezocht
om een week lang een dagelijks
radioprogramma te verzorgen. Het had
een onverwacht grote reactie ten gevolge.
In de eerste week van januari 1934
maakte The WORLD TOMORROW
(De WERELD V AN MORGEN)
radio-uitzending haar bescheiden debuut
op een 100-watt radiostation in Eugene,
Oregon.

Nu zou De ECHTE W AARHEID
tenslotte wel geboren moeten worden -
zeven jaar na de eerste "dummy". Maar
er was geen geld. 1933 was het jaar
dat we het dieptepunt van de malaise
bereikten.

Maar sams maakt de nood vinding-
rijk. Ik voelde dat de lang verbeide
ECHTE W AARHEID er nu moest
komen om het onze radioluisteraars aan
te kunnen bieden. Ik beschikte niet over
kapitaal of enige inkomsten om het te
laten drukken en zodoende zag het
februarinummer van 1934, Nummer 1
van de eerste jaargang, als een ges-
tencild "tijdschrift" het levenslicht.

Gedurende de maand januari werd
De ECHTE WAARHEID tijdens de
wekelijkse radio-uitzending op basis
van "een reeds betaald abonnement"
aangeboden. Er was geen abonne-
mentsprijs. Er werd niet in geadverteerd.
V oor die eerste oplage leende ik een
schrijfmachine om de stencils te tikken,
en ik leende ook een duplicator.
Ik denk dat de totale oplaag uit 250
exemplaren bestond. Totale productie-
kosten: de kosten van de stencils,
het papier, een klein bedrag voor inkt,
plus de verzendkosten.

Maar de stencils interesseerden de
lezers. En een kleine groep van
ongeveer 30 medewerkers met be-
scheiden inkomens stelden mij in staat
hiermee door te gaan.

In al die jaren heeft er vanaf dat
onaanzienlijke begin geen enkele

zichtbare menselijke weldoener of deze
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of gene vrijgevige firma (behalve dan

de organisatie die langzamerhand uit dat

kleine groepje medewerkers opgebouwd
werd) achter De ECHTE W AARHEID

of De WERELD VAN MORGEN
radio-uitzending gestaan.

Maar zowel het radioprogramma als

het tij dschrift hadden een boodschap

- een definitief oogmerk - en er
bestond beslist een ernstige behoefte aan.

Door de jaren heen bleven lOwel

het radioprogramma als het tijdschrift
groeien en zich ontwikkelen. In de

eerste jaren scheen dit z6 langzaam te
gaan. Maar in werkelijkheid nam het
ieder jaar met 30% toe. Maar een
groei van 30% op een oplage van 250
exemplaren - en van een 100-watt
sterk radiostation per week - scheen 0

zo langzaam te gaan.

Nu, na bijna 35 jaar, is De ECHTE
W AARHEID een prachtig eersteklas

vakkundig verlOrgd, in kleuren gedrukt
tijdschrift geworden, dat een oplage van

1% miljoen exemplaren nadert en meer
dan vier miljoen lezers telt!

En het WERELD V AN MORGEN
programma waar mijn lOon Garner Ted

Armstrong nu de spreker van is en dat

op aIle continenten wordt gehoord, is

de grootste koper van radiozendtijd
geworden met een wekelijks verbruik

van 50 miljoen watt. En NERGENS

staat een prijs op - nooit hebben wij

om nieuwe medewerkers gevraagd-

hoewel het aantal dat zich vrijwillig

aansloot, ieder jaar met 30% bleef
toenemen - nooit hebben wij het

publiek om bijdragen gevraagd.

Tussen twee haakjes, wij horen
tegenwoordig veel over de bevolkings-

explosie. De wereldbevolking is nu
op hetzelfde punt gekomen, waarop het
plotseling met alarmerende snelheid
omhoog schiet. Het herinnert mij aan
iets, wat u misschien ook in de Bijbel
hebt gelezen. In het zesde hoofdstuk
van Genesis wordt er gesproken over
een tijd "toen de mensen zich op
aarde begonnen te vermenigvuldigen".
Ik veronderstel dat de meeste mensen

- ils ze ooit de Bijbel lezen - hier
gewoon overheen zouden lezen, en
niet zouden beseffen wat dit werkelijk
inhoudt. Het was de tijd toen de
menselijke bevolking zich iedere paar
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jaar verdubbelde. In die dagen had

de bevolking zich iedere 40 jaar kunnen
verviervoudigen. In de tijd van Noach

hadden er gemakkelijk tegen de twee

tot tien miljard (tienduizend miljoen)
inwoners op aarde kunnen zijn. Zij

maakten een bevolkingsexplosie mee,

waarin wij ons nu ook bevinden. Ik

herinner me de dagen toen er ongeveer

2 miljard mens en op aarde waren. Nu
zijn er ongeveer 3% miljard. In onge-

veer 50 jaar zal zich dit verdubbelen.
Dat betekent dat er in de afzienbare

toekomst over de beschikbare voedsel-
-z;oorraden GEVOCHTEN zal worden!

Wanneer een groeifactor zich in een
zekere periode in omvang verdubbelt,
dan bereikt het tenslotte een punt
waarbij zo te zien de toename aIle
perken te buiten treedt! Dit is ook
het geval geweest met De ECHTE
W AARHEID en De WERELD V AN
MORGEN uitzending. De WERELD
VAN MORGEN is in Amerika met
een kleurentelevisie-programma begon-
nen. Ook dat zal zich snel uitbreiden.

Misschien mag ik op dit punt
opmerken dat deze verbazingwekkende
groei - als ik zo op het begin terugzie

- mij persoonlijk een grote voldoening

heeft gegeven. Vanaf het begin deelde
mijn vrouw met mij de verantwoorde-
lijkheid, de lOrgen, de problemen en de
triomfen, tot aan haar dood in april
1967 - precies 3Yz maand voor ons
gouden huwelijksjubileum.

In 1947 werd het Ambassador
College opgericht in Pasadena, Cali-
fornie. De verzorging van de radio-
uitzendingen en de publicatie van
onze lectuur werden als onderdelen
van een wereldomvattend voorlichtings-
programma door het Ambassador
College voortgezet, dat nu uit drie
scholen met een totaal van ongeveer
1200 inwonende studenten bestaat. Wij
geven een Correspondentie Curs us uit,
waar meer dan 100 000 studerenden
over de hele wereld verspreid aan
deelnemen.

De ECHTE W AARHEID wordt nu
in vijf tal en uitgegeven - Engels,
Duits, Frans, Spaans en Nederlands.
Het wordt gedrukt in onze 'eigen
drukkerijen in Pasadena, CaIifornie;
Watford, Engeland; North Sydney, Aus-
tralie en Big Sandy, Texas. Deze eigen
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bedrijven drukken ook baeken, leer-
boeken, brochures, en de Correspon-
den tie Cursus.

De radio- en televisieprogramma's
worden ook in onze eigen studio's in
Pasadena geproduceerd. Onze nieuwe

tv-studio is een van de best geoutiIleerde

en modernste studio's die er te vinden
zijn. Het radioprogramma wordt via een

zender in Los Angeles direct vanuit

onze eigen studio in Pasadena uitge-

zonden - of via een radiozender in
oostelijk Texas vanuit onze studio op
onze campus in Texas - en tijdens
deze "live" uitzendingen worden de
programma's tevens op een geluidsband
vastgelegd. Van deze "master tape" wor-

den enige honderden andere banden
gedupliceerd en per luchtvracht na~
radiostations over de gehele wereld vel
zonden.

Ondertussen heeft zich over de loop
der jaren, gelijke tred houdend met de
groei van ons werk, een goede en
efficiente organisatie ontwikkeld die
nu wereldomvattend is.

Ook dit had een zeer bescheiden
begin. Een jaar lang was er al-
leen mevrouw Armstrong en ikzelf.
Daarna konden we een kantoorhulp
voor halve dagen in dienst nemen-
een meisje dat voor secretaresse leerde

- voor $5 per week. Later kregen
wij een secretaresse voor $10 per

week. En zo ontstond er langzamerhand

een kleine administratie. In 1947 ver-

huisden wij met de oprichting van h~
CoIlege met onze organisatie naa

Pasadena, Californie. Daar bleef het
een gestadige toename van 30% per
jaar ondergaan.

Terwijl ik dit schrijf maakt het

Ambassador College plannen om be-
paalde researchprojecten in verschillende

delen van de wereld ter hand te nemen.
Wij hopen daarmee een belangrijke

bijdrage aan de wetenschap te kunnen

leveren - die kennis die problemen
oplost en een einde aan de moeiJijk-

heden maakt - niet die ze vermeerdert!

En nu weer de vraag, hoe kan De

ECHTE W AARHEID u het beste van

dienst zijn? Wat kunnen wij voor u

publiceren? Wat zijn uw wensen en
verlangens? Waarom gaat u niet even
zitten om me dit te schrijven?
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D
E ERKENNING dat het voort-

bestaan van de wereld, zoals wij
die kennen, slechts mogelijk is

onder de heerschappij van een supra-

r'jationale regering, werd onlangs nieuwe
nadruk verleend.

Bijeenkomst van voorstanders
van een wereldregering

"Wolfach, West-Duitsland (UPI) -
Voorstanders van een wereldregering
open en vandaag een tiendaagse bijeen-
komst, die tot doel heeft een voor-
gestelde wereld-grondwet te ontwerpen
en het creeeren van een model voor een
wereld -parlement.

"Ongeveer 200 afgevaardigden uit
30 landen woonden de World Con-
stitutional Convention - WCC en het
Peoples World Parliament - PWP bij.
Dominee Martin NiemoIler, die ook de
vice-voorzitter van de Wereldraad van

~erken is, open de de bijeenkomst met
, )en geestelijk woord."

]a, leidende persoonlijkheden over de

gehele wereld weten dat een wereld-
regering de enige oplossing voor een
duurzame wereldvrede en het voorkomen
van een aIle levende wezens vernieti-
gende wereldoorlog is.

Tegelijkertijd gaan er evenwel andere
stemmen op, die beweren dat een
wereldregering onder memelijke leiding
niet te verwezenli jken valt.

Toch zal over enkele jaren een
wereldregering een feit zijn. Hier is
echter geen sprake van een wereld-
regering, waarvan de teugels in de
handen van mensen zuIlen liggen, maar
van een wereldregering in de handen
van de Koning der koningen en de
Heer der heren.

Lees hoe ondanks alle menselijke

inspanningen en streven deze wereld-
regering tot stand zal komen! Schrijf

ons nu om ons gratis, meer dan 100
pagina's tellende boekje: De ideale

ll'ereld van morgm - em blik in de
toekomst.

De derde Tempel

Bouwen of niet bouwen, dat is de
kwestie.

Wie stellen deze vraag? AIleen de
nazaten van ]uda en enige in hen
opgegane stammen. De Moslems zijn
zeker niet van plan op de berg Moria
(Sion) een tempel op te rich ten. En

ook de diverse christelijke gel oven zijn
niet in het bouwen van een derde Tem-
pel geYnteresseerd.

Daarmee blijven de aanhangers van
het ]odendom over. Zij zijn het die
zich afvragen of ze een Tempel mogen,
kunnen of moeten bouwen.

Waar iedereen het over eens is, is dit:
ieder ziet reikhalzend uit naar de tijd
wanneer de derde Tempel in al z'n
glorie het stadsbeeld van ]eruzalem
vanaf de Tempelberg zal domineren.

Om op alle eventualiteiten voorbereid
te zijn werden "in deze eeuw ]esjiva-
leerlingen opgeleid, die kohanim
(priester) waren, om als een ,bereid-
willig' priesterschap aan de Messias
gepresenteerd te kunnen worden. V 01-
gens de gevoelens van tienduizenden
is het tijdstip van de verwerkelijking
hiervan dichterbij dan ooit.. . .

"Voor religieus gezinde ]oden die
buiten de orthodoxie staan, is de visie
van ,een Huis van gebed voor aIle
volken' beslissend, maar in brede
kringen van de orthodoxie zijn die
verwachtingen tevens verbonden aan
concrete voorsteIlingen van het weer in

\I\IS

eer herstellen van het brengen van
offerandes en daarvoor is een ,zuivere
priesterkaste' uit de zonen Aarons
onmisbaar.

"Zij die ver van het traditionele
]odendom afstaan zuIlen dit probleem
nauwelijks in zijn totale draagwijdte
kunnen bevatten, aangezien zij er zich
niet van bewust zijn, dat er zich heden
ten dage nog een priesterkaste in Israel
bevindt, die niets met het beroep van
rabbi jn te maken heeft. Het gaat hier
om personen die Kohn, Kahn, Cohen,
Katz, Kaganowitz enz. heten, kortom,
zij die uit een geslacht van kohanim
stammen; van priesters uit de starn van
Levi, de nakomelingen van Aaron, de
oudere broer van Mozes, die de eerste
hogepriester in Israel was" Cledioth
Chadashoth, ]eruzalem, 16 augustus
1968).

Bouwen of niet bouwen, dat is de
kwestie - maar niet voor God! Hij
weet dat de Tempel gebouwd zal
worden. Hij heeft dat in zijn Woord
voorzegd. In deze Tempel zal de gruwel
der verwoesting staan (Matth. 24: 15).
Gods Woord kan niet gebroken worden!

Verzuim in dit verb and vooral niet
het artikel ,Spoedig weer Oorlog in het
Midden-Oosten' op pagina 5 van dit
nummer te lezen, dat de herbouw van

de Tempel in het licht van de heden-
daagse gebeurtenissen in het Midden-
Oosten aan een diepgaande beschouwing
onderwerpt.

BIijf De ECHTE WAARHEID
lezen, waarin regelmatig artikelen zullen
verschijnen die uitleg geven aan de
gebeurtenissen die in dit gedeelte van

de wereld zich meer en meer beginnen
toe te spitsen en uiteindeIijk een grote
invloed op 1111'leven zuIlen uitoefenen!
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* PERSOONLlJK GESPREK
De heer Armstrong beschrijft verdere incidenten uit zijn
leven, die leidden tot het eerste nummer van De ECHTE
W AARHEID en de eerste uitzending van het WERELD
VAN MORGEN radioprogramma. Zie pagina 3!

* Spoedigweer oorlog in het
Midden-Oosten?

Weer kan ieder ogenblik oorlog in het Midden-Oosten
uitbreken. Zullen de Israeli's, indien dit gebeurt, hun ver-
bazingwekkende overwinning kunnen herhalen? Snel elkaar
opvolgende gebeurtenissen zullen spoedig een verandering
in de loop der zaken van de hele wereld met zich mee
brengen. Zie pagina 5!

* Oproep tot bezinning!
Hier kunt u lezen waarom De ECHTE W AARHEID gratis
is - waarom mensen rondom de wereld voelen dat zij een
werkzaam aandeel in het veranderen van deze wereld heb-
ben! Zie pagina II!

* Wanneer werd Christus geboren?
Bestaat er enig bijbels voorschrift dat van Christenen ver-
wacht dat zij de geboortedag van Christus herdenken? Zie
pagina 14!

* PROFETIE wordt vervuld in actueel
WERElDNIEUWS

Zie pagina 19!
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