
Eob vs. Lob. 

1 
W.E. van Kampen                                             29 oktober 2022 

Inhoud. 
  
Is onderverdeeld: 

1 Inleiding. 
2 Uitgangspunt. 
3 Samenvatting. 
4 Onderbouwing. 
5 Bijlagen. 

 
1 Inleiding. 
 
Zie module: 

o Inleiding. 
 
Deze module gaat in op: 

o Uitvaardiger van Wet. 
 
2 Uitgangspunt. 
  
Niet van toepassing. 
 
3 Samenvatting. 
 
Is onderverdeeld: 

1 Algemeen. 
2 Conclusie. 

 
3.1 Algemeen. 
 
Niet van toepassing. 
 
3.2 Conclusie. 
 
Niet van toepassing. 
 
4 Onderbouwing. 
 
Eob  = Eerste onbewogen beweger (God). 
Lob = Laatste onbewogen beweger (mens). 
 
…a  = Als waar is. 
…i  = Is ook waar. 

1a Er is zowel wegenverkeerswet als belastingwet. 
2i Voor Lob geldt: vaardigt meerdere wetten uit. 
 
2a Voor Lob geldt: vaardigt meerdere wetten uit. 
 Toelichting: 

1 Door het uitvaardigen wet (bijv. belastingwet) wordt het leven (mens) aangezet 
tot bewegen (invullen belastingformulier). 

2 Wet leidt niét tot wetmatigheden. 
3 Wet leidt niet altijd tot opvolging. 
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4 Het uitvaardigen van wet vereist zowel het geestelijke als lichamelijke. 
5 Er is dan ook sprake van een onbewogen beweger binnen heelal. 
6 Is de laatste op de tijdlijn met oerknal als nulpunt. 
7 Is op de plus-zijde op de tijdlijn met oerknal als nulpunt. 
8 Is gevulde ruimte. 
9 Is met meerdere. 
10 Is zowel het goede als verkeerde. 
11 Is begrensd. 
12 Is zowel onsterfelijk als sterfelijk (geest is onsterfelijk, lichaam is sterfelijk). 

3i Voor Eob geldt: vaardigt één wet uit. 
 Toelichting: 

1 Door het uitvaardigen van wet (Natuurwet) wordt het dode (materie) aangezet 
tot bewegen. 

2 Wet leidt wél tot wetmatigheden (bijv. wetmatigheid van Newton, Pascal, ...). 
3 Wet leidt wél altijd tot opvolging. 
4 Het uitvaardigen van wet vereist uitsluitend het geestelijke. 
5 Er is dan ook sprake van een onbewogen beweger buiten heelal. 
6 Is de eerste op de tijdlijn met oerknal als nulpunt. 
7 Is op de min-zijde op de tijdlijn met oerknal als nulpunt. 
8 Is lege ruimte. 
9 Is met één. 
10 Is uitsluitend het goede. 
11 Is onbegrensd. 
12 Is uitsluitend onsterfelijk. 

 
5 Bijlagen. 
 
Geen. 


