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Jozua zo : z2. 
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Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage 

als de HEERE 

voor het aangezigt 

Israëls 

sta stil te Gfbeon, 
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e11 ·g1J 

in het dal van Ajálon! 

,' • • 
" 
111 

' 
• 

\ 

,
# 

' 

Op Jozua's begeert stond _Zon en :M.ane· s#l ,.

Waar vond men ooit een Man Z'OO naar:·des Heeren wil?
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· Deze opname van dë zon in ultraviolet licht :
van 8 9.�tober toont v�rséhillende m·agnetisch
·actieve �ebieden op· het zonsoppervlak. Het
magneetveld van de zon'reikt tot voorbij de.
aarde en:kan-hierhét ontstaaf) van bliksem
beïnvlQeden ...
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"Niet mens, maar 
zon warm aarde op"

.
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LONDEN ·(ANP) - Niet de 
mens nrnar de zon zorgt voor de.àpwarming van de. ann.le. Dil 
zeggen onderzoekers bij natuur
kundig laborntórium CERN in 
Genève. Zij .menen dat de theo
rie dat de stijgende temperatu
ren 9p aarde het gevolg zijn vc1n 
het ·.: verbranden · van fossiele 
brandstoffeü . niet juist is, zo 
schreef het Britse zondagsblad 
The Obse�ver, gisteren. 

"Wij hebben · een kelen van 
, gebeurtenissen. vastgesteld . die 
: .. begint mel · het· toenemen van 
'. .activiteit van zonnevlekken en
; eindigt met stijgende tempera- · 

turen hier", aldus de onderzoe
kers .. Zij \villen··· een· specianl 
apparaél t houwen, waarmee het 
verband tussen de activiteit \1an 

.·zonnevlekken en · opvmrming 
precies wordt vastgesteld.

De afgelopen jaren zetten al 
. meer wetenschappers vraagte
kens bij de theorie dat de slij
. ging van de te.rnpera�uur op aar
de het gevolg is van de u.itstoot 

vnn kooldioxide door fabrieken 
en voertuigen. Vorig jaar wercl
ontdekt dnl de wolkenmassa's 
die de anrdc bedekken, minder
worden zodra de kosmische· 
slruling afneemt. Eerder was 81 
bekend dllt cle zoni1evlekken 
een rechtstreeks verband heb
ben met kosmische. st,raling en 
dat de wolkenbedekk�ng van ' 
invloed is op de t�mperatuur. 
Een hogere zonnevlekkenactivi
tcit Jeidit tot een toeneming van 
d0 sltal ing die naar de" aarde 
komt. Deze zogenoemde zonne
wind, die onder meer verant
woordctijk voor het verschiJnsél 
poollichl, drijft de kosmische 
strn ling vn n de narde weg. Hier
door verdwijnen wolken en 
stij�t de tcm11eratuur. · 
Dil zou inhouden dat de mens 
niets te nrnken heeft met het 
opwarmen vnn de aarde. Zodra 
cle zonnevlekken minder actief 
worden zal de aarde juist afkoe
len. Dil zou over enkele tien

tc,llen jaren al het geval kunnen 
zijn. 



·> 1/ · G�� heeft de Maan en Zon gezet_ hun va.�te stonden1 ,.
-� Bi; zendt den nac.ht) opdat de dieren sj>z;ze vonden.
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'\·\·,;� !J�--nm:lelLgé._ mvioed vcm de J-Ond..e ·de11:..-men/.>'en ·, .: . :.· · .. .':. · .. 

· · · .· · . 9(/_·de na;lu.UA en, de Aemellldwmen. · .:�·-· . .. .... - . · · ·· · · ·· · : ·
. .. ,· : . 

2 • . En in de dàgen van de zondaren .zullèn de j�re� .verkort wo�d�n,

·
_En h,un. zaad zal lat-er opkomen·. op .. hun land-en en v�lden, .. ·

· .·· En · al;I.e· di;ngen op aarde z:Ü.llen veranáerd worde�-, 
. 

:· .. ·:,··En. niet o·p de hun gesteld·e 'ti,jd· verf?chi·Jnen:
>:·-.-.· De regen zal 'ingehotlc1en word.en:: 

En de heifl:el zal (deze)' Op!louden •. •, . .... : .:. 
. . . . .!.,. 
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En in die· tijden zullen de .�Ûchten. der··::�t;l,;t>de i�ter-;k·çt�e��--
En niet o:p :de 4un gestelde ·t.ijèJ.. groeie.n "t: .. · .. . ·• ·, .. ,, . •.: ·· 
En de vrt.1:chten v.an á.e bo_ln:en zullen in hun-., tiJd: opgènouden

worden. . . · · · _. . · · · 

4 ... , En de maan zal.
. 
zijl)._ o�·dening vera.nde;�h, ·· >. 

. .· En niet op zijn vàstgest�làe
. ·tijd· verschijriêµ:. 
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En i-n: die dagen zal ·;ae zon opgaan in de avo:frd/ .
.. .. , : .. :$.�_. zijn grote wagen ';die naar he:t west.en ' : .. 

. .. . .. ··I . . . . . . .. · 
. . 

. . > .. ;< .,;. r.eist veroor��akt .. qriderweg räm1: rs.pq·ede:n. · .. 
·

. 
: .. ·.;··· _En :l?,.�_j zál · v�el' ·helderder schijnen: ·.à.an gewo·onlij�· 

· ·· : .· .
.. 
#��r. d� ordeaj.J;).g' vaithet·:i'.iolit·.he� gevàl-�i�. ·· :· ·.

. 
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·J.• . . : '• ·.·_: .... ·. : . • . . . :.: ·:. : ·: .; .• :·: ·, _· ,. 

... :·. : 6. . En .. 'vel.e lei·der.s wa.n.:·.de ·.stérren �ullen. -dwa.leli,. : . .  = 
En· Z·fJ ·züilen hun·�w:�gen- �n--�-erk

en .vér�cÎ�re�}. :i: ./ ... :
:-·Er+- nï'ét ---o.p,:4e hun. ·gee::t.elde.-,:.t·i:j4.�ii vé'.J:•scJiîjnen}.._ 

.
. /. ;i ·. --� :;r�'·. 

�r-i' ._c1{{�_6•riá.ár�n·.·:z�tier{-'g4'é�· érll'td-1(::i��·iólit·· hëbb:��- iit. 
,··:·g.e . . g'$hèie ·o':1:dening 'yan ;:de s"fêr�·e;n·/ . . . 
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. En;\i,�. gèdaohtên·,··vi(n-:·11èrt à.le öJi'='·::ûè' aaxde. won'.(�n 'zull,en
· > .. _.hû#tiE?n�wègè ·q;wái�n/. > -. ·' :_: · ·. ' 

: ;/= ·_.. : .. 
Eri .... zij' ·zullen va;n•:-·ai' htiri:-·wegèir afgêl;,�a.cht.,-.word·en:,- .
En zondigen; en hen voor· goêi.�rt ·houden. · � ·: . 
En veel kwaad zal . __ hen overkomen,. · ._
En er zal een strafgericht over hen komen, 
9m hen· allen te vern�etigen. 11 

_  

 

psalm 104:19,20.67 



Nog eens: 

Iedereen 
spreekt over 
klimaatverandering 
- de Bijbel ook!
Terwijl deze regels geschreven worden, raast de hur

ricane «Dean» over de Caribische Zee op Mexico af. 
90.000 toeristen werden voorzichtigheidshalve geëva

cueerd. De wervelstorm werd bij de zwaarste categorie 

ingedeeld en rc�asde met.zo'n 320 kilometer per uur 

naar de kust toe. Is dat niet opmerkelijk of heeft het 

ons iets te zeggen? 

D MRP > November 2007

I
n het Lucasevangelie horen wij 
de Here Jezus tegen de menigte 
zeggen: «Wanneer gij een wolk 
ziet opkomen in het westen, zegt 

gij dadelijk: Er komt regen, en het ge
beurt. En wanneer gij de zuidenwind 
ziet waaiery., zegt gij: Er zal hitte komen, 
en het gebeurt. Huichelaars, het aanzien 
van aarde en hemel weet gij te onder
kennen, waarom onderkent gij deze tijd 
niet?» (Lk. 12:54-56 ). 

Als kind zag ik dikwijls, hoe de boeren 
van ons dorp op zondagmorgen met hun 
tractoren en aanhangers zo snel mogelijk 
naar hun weilanden reden, om het hooi 
op te laden, opdat het niet nat werd. 
Opa en oma, vrouw en ldnderen, niet 
zelden ook buren, hielpen daarbij mee. 
Het moest snel gaan. Want de eerste 
wolken kwamen reeds op, de hemel 
werd steeds donkerder en er begon 
een zwoele wind te waaien. De eerste 
bliksemschichten waren al te zien en het 
rollen van de donder kwam steeds dich
terbij. Een onweer kondigde zich aan. 
Het hooi moest voor de storm beslist nog 
in de schuur gebracht worden! 

toen Jezus op aarde leefde, was de 
landbouw voor de meerderheid van 
de bevolldng de belangrijkste bron van 





inkomsten. De boeren waren toen nog 
meer van het weer afhankelijk dan die 
van vandaag, daar de technische moge
lijkheden als tractor_en, beregenings
installaties, of kunstmest, ontbraken. 
Zodoende ontwild(elden zij een instinct 
om de tekenen van de natuur te onder
scheiden en er naar te handelen. 

Jezus kondigde met het oog op de 
«wereldoogst» wereldomspannende 
voortekenen aan en gebruikte daarbij 
het beeld van de landbouw, om te 
verduidelijken, hoe belangrijk het is, 
op de tekenen van de tijd acht -te slaan. 
Zo goed als zij in staat waren, aan de 
hand van de opkomende wolken vanuit 
het Westen en de waaiende Zuidenwind 
het weer te voorspellen, zo stompzinnig 
negeerden zij de tekenen van hun tijd. 
Dat Jezus, hun Messias, midden onder 
hen verbleef en het koninkrijk van God 
daarmee nabijgekomen was, daar had
den zij geen zicht op. Met het oog op 
de wederkomst van Jezus en de daarmee 
verbonden tekenen van de tijd bestaat 
ook vandaag het gevaar, dezelfde fout 
te begaan. 

Acht geven op de tekenen der 
tijden? 

Ik heb er over nagedacht, of men de 
tekenen van de tijd ook te véél waarde
ren kan of dat het noodlottiger is, wan
neer men ze bagatelliseert? Ik denk, 
dat de Bijbel ons daarop een duidelijk 
antwoord geeft. 

In een krantenbericht over het Idi
maat en het weer stond: 

«Ongewoon veel ldimaatrecords -van 
extreme kou via de hevigste regenval tot 
aan de grootste hitte - hebben volgens 
een opsomming van het weerinstituut 
van de VN het weer in grote delen 
van de aarde gekenmerkt in de eerste 
helft van het jaar 2007. Wereldwijd 
zijn bovendien in januari en april de 
hoogste temperaturen sinds het begin 
van de weersmetingen gemeten, deelde 
de World Meteorological Organisation

(WMO) in Genève mee. In januari had
den de temperaturen wereldwijd 1,89 
graden Celsius boven het gemiddelde 
gelegen, in april 1,3 7 graden - en in 
Europa vermoedelijk zelfs 4 graden. 
De metingen kwamen overeen met de 
verwachtingen van de internationale 
commissie van experts IPCC over de 
uitwerldngen van de ldimaatsverande
ring, verldaarde de WMO. 
, Als voorbeeld voor de talloze extreme 

weersomstandigheden noemde de WMO 
de overstromingen in Groot-Brittannië, 

de zomerse hittegolf in Zuid-Üost-Eu� 
ropa, de ongewoon heftige srieeuwval 
in Zuid-Afrika, de ergste vloedcatastrofe 
in Uruguay sinds 1959 en de overstro
mingen in India, Nepal en Bangladesh �a: 
de hevigste moessonregens in ongeveer 
30 jaar.» 1 

Volgens prognoses van experts zal de 
elementaire schade, die blijkbaar door de 
ldimaatsverandering veroorzaalü wordt 
in de komende jaren sterk toenemen. 

In een ander bericht is te lezen: «Mas
sale prijsstijgingen bij voedingsmiddelen 
en brandstof sinds begin dit jaar hebben 
de Oekraïnse bevolldng opgeschrikt. De 
prijsstijging werd gemotiveerd met de 
verwachting van een magere· graanoogst. 
Het fundamentele voedingsmiddel boek
weit is sinds het begin van dit jaar van 
2.50 naar 4.70 griwna verhoogd. De 
verdeling van brood aan behoeftigen, 
gezinnen en tehuizen moest worden 
stopgezet». 2 

Over de oliereserves wordt gezegd: 
«Het is goed mogelijk, dat het hoogte
punt overschreden is en er nooit meer 
zoveel aardolie opgepompt wordt als 
in de afgelopen maanden. Een jaar 
geleden, in juli 2006, werden bijna 

staatsgeheim. Maar zij zouden veel 
ldeiner kunnen zijn dan men denkt. 
Zo zou Koeweit bijvoorbeeld slechts 
een kwart van de olie hebben dan 
officieel wordt opgeven. Ook over Sa
oedi-Arabië wordt in toenemende mate 
getwijfeld . ... In de USA spreekt men 
sinds kort over een mogelijk gebrek 
aan olie. De grondstoffenexpert, Jim 
Rogers, liet zich er onlangs over uit: 
'Sinds 35 jaar werden geen belangrijke 
olievelden meer ontdekt zoals eens in 
Saoed-Arabië, de Noordzee of Alaska. 
De Britten exporteerden sinds 25 
jaar olie. Nog in dit decennium zul
len zij tot importeurs worden net als 
Maleisië, dat eveneens sinds tiental
len jaren exporteert. Ook olievelden 
van Mexico en Alaska vertonen een 
daling. Indonesië is lid van de OPEC, 
de organisatie van olie exporterende 
landen. Het zal nog dit decennium uit 
de OPEC verwijderd worden, omdat 
het nu olie importeert.' 

Volgens Rogers is de groei van de 
oliereserves op papier groter dan in 
werkelijkheid: 'Saoedi-Arabië bijvoor
beeld verkondigt sinds 1988 jaar na 
jaar, dat het over 260 miljard barrel 

Door de klimaatverandering neemt de elementaire schade drastisch toe 

86 miljoen barrel per dag met water� 
druk uit de bodem geperst. Dit getal 
werd sindsdien nooit meer bereikt, 
ondanks een stijgende vraag. Moge
lijk, dat het haalbare maximum reeds 
overschreden is. De maximale aantal
len van het energieagentschap (IEA) 
in Parijs vertonen een dalende lijn. Bij 
veel OPEC-landen zijn de oliereserves 

beschikt. Dit getal gaat niet omhoog of 
naar beneden, om het even, hoeveel 
er jaarlijks wordt opgepompt. Vier jaar 
geleden verldaarden de sjeiks in Riaad, 
dat zij voortaan dagelijks 2,5 miljoen 
barrel extra willen produceren. Daar 
wachten wij tot op vandaag op. Wan
neer ze zoveel olie hebben, waarom 
brengen zij het dan niet op de markt? _ 

MRP > November 2007 IJ 














