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Inleiding 
In 2 Ezra 4-6  gaat het over de vraag wanneer de Goddelijke maat vol 
is. Hoe de wereld, hoe het mensdom zich rijp maakt voor ??? Enerzijds 
groei van bewustwording, anderzijds groei van het kwaad, waar mondt 
dat in uit?  

In Genesis 15:16 wordt tegen Abraham het volgende gezegd: 

want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet 
volkomen.  

De maat van hun ongerechtigheid was nog niet vol.  Verder lezen wij in 
Genesis 18 dat er drie mannen tot Abraham kwamen in verband met de 
zonden van Sodom en Gomorra, om te zien of hun maat al vol was:  

20 Voorts zeide JHWH: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en 

dewijl haar zonde zeer zwaar is, 21 Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun 

geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal 

het weten. 
 

2 Ezra    
In Hoofdstuk 4 spreekt de engel Uriel de profeet Ezra aan, om hem de 
oorzaak aan te wijzen waar het bezoedelde hart vandaan komt van de 
mensen, onder voorwaarde dat Ezra hem op drie vragen vooraf antwoord 
geeft. De drie vragen:   

1. Wat is het gewicht van vuur?  
2. Wat is de maat van het geloei van wind?   
3. Kan de dag van gisteren terug worden geroepen? 

Op deze vragen kan echter geen enkel mens een antwoord geven. Ons 
verstand kan de wegen Gods niet verstaan, dus ook niet de bron 
aanwijzen van de verdorvenheid in de wereld en harten der mensen.  
Verder was Ezra nieuwsgierig om te weten hoe het komt dat het volk 
hetwelk God liefheeft overgegeven is aan vijandelijke naties. En, hoe het 
komt dat de wet die aan onze voorouders gegeven is, tot niets is 
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geworden. Hoe komt het dat Israel als sprinkhanen over heel de aarde 
verspreid is? 
Uriel antwoordde: Hoe meer jij onderzoekt en vragen opwerpt, des te 
meer zul je verbaast staan, omdat de wereld zich haast om snel voorbij te 
gaan. De wereld kan evenmin verstaan wat in de toekomst aan de 
rechtvaardigen beloofd is, doordat ze vol ongerechtigheid en ziekten is.  
Over de bezoedeling die in de wereld gezaaid is, is de vernietiging ervan 
nog niet gekomen. Wanneer het bezoedelingszaad wat in de hartengrond 
der mensen gezaaid is niet wordt omgekeerd, kan het zuivere zaad ook 
nog niet geheel ontspruiten en voor de dag komen.  De bezoedelde 
zaadkorrel is in Adams hart gezaaid, en heeft reeds veel vrucht gegeven. 
In en tijdens de oogst zal dat een grote oogst opbrengst geven, helaas. 
Daar gaat het JHWH immers niet om. 

   
 
 
Ezra vroeg wanneer die oogsttijd zal zijn, en hoe groot die oogst dan wel 
zal zijn. Waarom is ons leven zo kort en bezoedeld? 
Uriel antwoordde: Een mens moet niet boven God uit willen stijgen. Ook 
de rechtvaardigen vragen in hun binnenste of het nog lang zal duren 
wanneer de vruchten van de oogst binnen zullen worden gehaald. 
Wanneer het getal van Ezau’s nageslachten vol zou zijn, dan zal de oogst 
worden binnengehaald.  God heeft op zijn weegschaal de wereld en daden 
der mensen gewogen. Hij heeft ook de tijden met een maat afgemeten en 
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deze met getallen genummerd.  Hij verandert of wijzigt niets, totdat de 
vastgestelde maat vol is. Die limiet is niet te overschrijden.  

Ezra zei toen: Misschien is het ter wille van ons dat de dorsvloer van de 
rechtvaardigen nog niet vol is als gevolg van de vele overtredingen der 
mensen.  Uriel antwoordde: Ga naar een zwangere vrouw. Vraag haar of 
haar baarmoeder –wanneer de negen maanden zwangerschap ten einde 
lopen-  de geboorte nog langer kan tegenhouden. Ezra antwoordde: Nee, 
dat kan de baarmoeder niet tegenhouden.  Uriel zei toen: In het graf is de 
opslagruimte van overleden mensen/zielen, gelijk aan de baarmoeder van 
een vrouw die bevrucht is. Een vrouw krijgt tenslotte haast om na 9 
maanden te baren, om van haar barensnood verlost te worden.  Zo zullen 
ook de opslagplaatsen der gestorvenen haast maken om hen te bevrijden 
die aan hen zijn toebetrouwd. Ezra vroeg toen om hem te tonen of er veel 
meer is wat nog moet komen, dan wat reeds voorbij is?  Wat voorbij is 
weten wij, maar wat komt weten wij nog niet. De regen bestaat niet uit 
één druppel, maar uit velen, en vuur is altijd groter dan rook.  Druppels 
en rook blijven achter, wanneer de regen en het vuur voorbij zijn gegaan. 
De hoeveelheid die voorbij is gegaan overtreft wat er is achter gebleven.  

Uriel zei toen: Er komen dagen dat de mensen gevangen zullen zijn in 
hun rijkdom, de aarde zonder geloof zal zijn, en de weg de Waarheid 
verborgen is.  De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. De aarde 
die je nu ziet zal een verlaten woestijn worden. Er zal overal wanorde 
zijn, en de zon zal ‘snachts schijnen, en de maan overdag. De weg der 
sterren zal veranderen, en grote benauwdheid zal er onder de mensen zijn.  
Een onwelkome vorst zal over de mensen heersen. Vrienden zullen 
oorlogvoeren en elkaar vernietigen. De aarde zal zich openen en vuur 
uitspuwen (vulkanen). De wilde wezens zullen hun prooi opzoeken, nl 
vruchtbare vrouwen en deze verkrachten, zodat zij wangedrochten zullen 
baren. (dit speelt vandaag de dag af in Europa waar de vele 
vreemdelingen als gelukzoekers uit Afrika binnenstromen en vrouwen 
verkrachten, moorden, roven, angstzaaien, etc. E dit wordt alleen maar 
erger vanwege de corona-hoax, aangezien in Afrika grote hongersnood 
ontstaan is. Doe daarbij dat de oogsten daar door sprinkhanen opgegeven 
worden, etc. In Zweden, maar ook in andere Eurpese landen spelen zich 
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dagelijks verschikkelijke 
taferelen af. Wie het échte 
nieuws volgt wordt er 
misselijk van).  

Het verse drinkwater zal 
bitter worden  wegens 
vervuiling, straling, etc. Zie 
wat er met ons drinkwater 
vandaag de dag gebeurd, en 
hoe door de nucleaire ramp 
te Fukushima de oceanen 
met radioactief materiaal 
worden aangetast.  In die 
tijd zullen wezenlijke 
kennis en inzicht 
verdwenen zijn. Er is kennis 
genoeg, wereldwijd, maar 
de wezenlijke kennis om de 
aarde te sparen en er een paradijs van te maken is er niet, althans niet bij 
de wereldleiders. De kennis aangaande de natuurwetten o.a. betreffende 
regeneratie om een gezond en sterk geslacht voort te kunnen brengen 
ontbreekt. Ezra werd er ziek en angstig van, zodat een tweede engel hem 
kwam ondersteunen en hem vroeg waarom hij zo beangst was.  De engel 
wees hem erop dat Israel aan hem was toevertrouwd, en wekte hem op 
op te staan en te eten en laat als een goede herder niet je schapen in 
handen van wreden komen. Ezra sprak tegen God dat Hij uit alle bomen 
voor Zichzelf één wingerdstok had uitgekozen, en één land uit de hele 
aarde, en uit alle bloemen één lelie, en uit alle steden één Sion, en uit alle 
vogels één duif, en uit alle vee één lam, en uit alle volken één volk.  
Waarom dan o God hebt U uw enige volk verstrooid? Wanneer U uw 
volk zo erg haat, zult U hen dienen te tuchtigen. Toon mij toch door wie 
U uw schepping bezoekt?  God antwoordde Ezra; Voordat alles 
geschapen werd zijn alle dingen door Mij bedacht en door geen ander. 
Ook zullen ze door Mij beèindigd worden. Ezra vroeg wat het keerpunt 

 

Figuur 1 deze mooie jonge vrouw is verkracht 
en vermoord door de luguber uitziende 
misdadiger, een ‘wezen des velds’.  
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en de scheidslijn zal wezen van het ene tijdperk naar het komende nieuwe 
tijdperk?  God antwoordde:  Van Abraham tot Izaak, toen Jakob en Ezau 
geboren zijn, heeft Jakob de hiel van Ezau vastgehouden.  Ezau is het 
einde van het eerste tijdperk en Jakobs hand is het begin van de nieuwe 
tijd, het volgende tijdperk. De hand van een mens is het begin en de hiel 
het einde. De aarde zal beven en schudden, want ze weet dat haar einde 
of beginsel ook verandert dient te worden. Een zeer grote verandering zal 
er komen en de mensen zullen een ander hart ontvangen. Dan is er hoger 
bewustzijn en geen bezoedeling meer, geen bedrog, zodat de Waarheid 
zal bloeien en haar vruchten zal geven.  

Wij zien uit het verslag van Ezra dat de engel Uriel  aan Ezra niet de 
oorzaak aanwijst waar het bezoedelde hart vandaan komt.  De vroege 
kerkvaders meenden het echter te weten. Volgens Augustinus was de 
zogenaamde erfzonde de bron van de bezoedeling. Wij mensen zouden 
van Adam en Eva de zondebron hebben overgeërfd. Het werd zelfs tot 
een kerkelijk leerstuk gemaakt, de erfzondeleer. Het heeft de kerk zeer 
veel geld opgeleverd, aangezien de mensen graag van hun zonden af 
wilden om niet in de door de kerk uitbedachte hel terecht te komen na dit 
leven.   

De engel Uriel wijst er echter op dat niemand de verdorvenheid van de 
wereld kan verstaan. Een dier heeft een eigen soort leefwereld, een eigen 
soort bewustzijn, dat weliswaar veel lager is dan het onze. Evenwel 
kunnen wij niet alles doorgronden 
en kunnen dieren in sommige 
opzichten met hun eigenschappen 
of vermogens meer dan mensen.  

Ezra worstelde verder met het 
vraagstuk van Israels zonden en 
verstrooiing. Ook hier blijkt dat wij 
op alle vragen in ons leven geen 
pasklaar antwoord krijgen. Wel 
worden aan Ezra enkele 
voorbeelden gegeven waaruit hij kan opmaken hoe het Godsplan 
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verloopt.  Uriel geeft aan dat bezoedeling als een zaad is dat in de aarde 
is gezaaid, en dat de aarde éérst omgeploegd dient te worden voordat het 
goede zaad erin wordt gestrooid en kan ontspruiten. Ook in het hart van 
Adam is het kwade zaad gezaaid zodat het kon ontkiemen, groeien en 
vrucht dragen.  De cyclus van zaaien tot maaien voltrekt zich steeds 
opnieuw.  Hoe lang een cyclus duurt, of het tijdstip wanneer een tijdvak 
eindigt, weten wij niet op de dag nauwkeurig. Wel kunnen wij aan de 
symptomen zien wanneer de oogst nabij is.  JHWH geeft aan het kwade 
zowel als aan het goede zaad de tijd dat het ontkiemt en opgroeit, tot het 
volgroeid is en vrucht draagt. De maat moet vol worden.  

De oogst is de voleinding, zie:  (vol is vol, einding is einde) 

Mattheus 13: 38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen 
des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen; 39 En de vijand, die 
hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en 
de maaiers zijn de engelen. 40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met 
vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 41 De 
Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk 
vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42 En 
zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der 
tanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk 
huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore. 

Uriel laat zien dat God als met een weegschaal bezig is de  maat van de 
zonden af te meten, te wegen.  De maat van de zonden der Amorieten 
was op een bepaald moment vol, zie Genesis 15:16.  

Uriel gaf ook als voorbeeld een zwangere vrouw, waar na 9 maanden 
zwangerschap de geboorte moet volgen. Zij kan dit proces met geen 
mogelijkheid tegen houden. Uriel wees de baarmoeder van de vrouw aan 
als voorraadschuur of magazijn van gestorven mensen, zodat er een tijd 
zal aanbreken dat het graf hetgeen er in is gegaan, er weer uit zal werpen. 
Wanneer wij de wereldgeschiedenis overzien, is ongeveer 6000 jr terug 
het zaad van goed en kwaad gezaaid in de harten van de Adammensen. 
Zij waren toen nog vrij onkundig in veel zaken vergeleken bij nu.  Wat 
wij weten is mede de vrucht van 6000 jaar geschied-ervaringen, groei-
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ontwikkeling. Het kwaad heeft welig kunnen volgroeien en het goede 
ook. Het kwade zaad of onkruid probeert altijd het goede zaad te 
overgroeien. Uriel geeft aan dat in de eindtijd er enerzijds zeer grote 
rijkdom zal wezen bij een kleine groep die erin gevangen zitten. Het geld 
heeft hen te pakken en zij wanen zich kapitalisten. Dat verschaft hen 
veelal een losbandg leven en een hoogmoedig bestaan. Zij spreken de 
zonden vrijuit en doen waartoe hun boze hart hen aanzet. In die tijd neemt 
ook de technische kennis een hoge vlucht, zodat de aarde zelfs tot een 
verlaten woestijn wordt. Denk hierbij aan atoombommen en wat deze 
teweeg brengen op aarde.  De wanorde wordt compleet, mogelijk door 
hetgeen men te CERN in Geneve en met HAARP in Alaska klaarmaakt. 
CERN bezit de grootste machine ter wereld die ooit door mensen is 
gemaakt, en waarom? Om de natuurwetten te kunnen verstoren? Men wil 
een leefbaar klimaat scheppen voor de Anunnaki die niet in ons huidige 
klimaat kunnen leven. Vandaar dat ze ondergronds leven. 

 

Een onwelkome vorst zal  er heersen. Wij hebben het gezien tijdens de 
inwijding van Trump in Amerika dat er grote rellen ontstonden. 
Vulkanen en aardbevingen zijn er regelmatig, zoals onlangs in Italië. De 
wilde wezens volgens Ezra –wellicht wijzend naar de grote stroom 
zogeheten vluchtelingen die Europa binnenstromen- hebben reeds veel 
Westerse vrouwen verkracht.   Ons drinkwater is vervuild. De ontplofte 
kerncentrale in Japan te Fuushima heeft zeer veel radioactief water in de 
oceaan laten lopen. De ware kennis en het inzicht in de wetten des levens 
is weinig, laag, waarbij de bezoedeling en zedeloosheid hard is 
toegenomen. Vooral in het Westen waar in hoofdzaak de nazaten van de 
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12 stammen die in de verstrooiing zijn terechtgekomen lijkt de maat van 
ongerechtigheid zo goed als vol te zijn gelopen. Het punt dat omkeer niet 
meer mogelijk is, schijnt te zijn gepasseerd. De tijd dat de schapen van 
de bokken zullen worden afgescheiden lijkt te zijn aangebroken. Het 
einde van dit tijdperk is aan Ezau, aan de Edom/Amalek machten. De wal 
gaat het schip keren, die nieuwe tijd is aan Jakob.  De mensheid is aan 
het ontwaken om de kwade slavensystemen van de huidige machthebbers 
van zich af te schudden. Het zelfzuchtige veelvratige rupsensysteem van 
de huidige machthebbers wordt afgebroken en omgevormd tot een vrij-
vlinder systeem. De Edommachten houden de mensheid in slavernij met 
hun geld-rentesysteem dat uit gebakken lucht bestaat. Het Ezau-systeem 
hanteert geweld en dwang, uitbuiting en oorlog. Jakob hield met zijn 
hand de hiel van Ezau vast. Jakobs hand zal zich volledig in vrijheid 
kunnen gaan ontplooien. Jakobs hand is het begin, Ezaus hiel is het einde. 
De aarde gaat het kwaad van zich afschudden. Aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, rampen, oorlogen, het behoort tot het 
omvormingsproces dat in werking is getreden en door de goede geesten 
van JHWH wordt aangestuurd. De 
maat moet vol, de vrucht moet rijpen, 
en dan volgt de oogst.  Wij bevinden 
ons in dit her-geboorteproces en zien 
de vruchten rijp worden, althans voor 
wie niet geheel ziende blind is.  

Niet alleen de profeet Ezra, maar ook 
veel andere profeten hebben het grote 
omvormingsproces beschreven en aangekondigd. Er komt een 
vernieuwde aarde en vernieuwde mensheid. Wij beleven momenteel de 
geboorteweeën voor de nieuwe tijd. De uitkomst ervan mogen wij reeds 
weten, vandaar dat het ons vrolijk maakt. In het oude Barneveldse wapen 
is het omvormingsproces op voortreffelijke wijze uitgebeeld.   

De Bestemde tijd is gekomen dat de omkeer zal plaatsvinden, zie Psalm 
102:14, (Daniel 12:7)  ook dan is de maat vol.   
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  Psalm 102:14 Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om 
haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. 15 Want Uw knechten 
hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis. 
16 Dan zullen de heidenen den Naam van JHWH vrezen, en alle koningen der 
aarde Uw heerlijkheid. 17 Als JHWH Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn 
heerlijkheid zal verschenen zijn, 18 Zich gewend zal hebben tot het gebed 
desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed; 

Jesaja 10:20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël, 
en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op dien, die ze 
geslagen heeft; maar zij zullen steunen op JHWH, den Heilige Israëls, 
oprechtelijk. 21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot 
den sterken God! 22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, 
zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk 
besloten, overvloeiende met gerechtigheid. 23 Want een verdelging, die vastelijk 
besloten is, zal JHWH der heirscharen doen in het midden dezes gansen lands. 
24 Daarom zegt JHWH der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk, dat te 
Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u 
zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren; 25 Want nog een klein weinig, zo 
zal volbracht worden de gramschap, en Mijn toorn tot hun vernieling. 26 Want 
JHWH der heirscharen zal tegen hem een gesel verwekken, gelijk de slachting 
van Midian was aan de rots van Oreb; en gelijk Zijn staf over de zee was, 
denwelken Hij verheffen zal, naar de wijze der Egyptenaren. 27 En het zal 
geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn 
juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, om des Gezalfden wil. 

Jesaja 28:   14 Daarom, hoort JHWH’s woord, gij bespotters, gij heersers over 
dit volk, dat te Jeruzalem is! 15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond 
met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag 
gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet 
komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de 
valsheid hebben wij ons verborgen. 16 Daarom, alzo zegt JHWH: Ziet, Ik leg 
een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel 
vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. 17 En Ik zal het gericht 
stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel 
zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats 
overlopen. 18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw 
voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel 
doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden. 19 Van den 
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tijd af, als hij doortrekt, zal hij ulieden wegnemen, want allen morgen zal hij 
doortrekken, bij dag en bij nacht; en het zal geschieden, dat het gerucht te 
verstaan, enkel beroering wezen zal. 20 Want het bed zal korter zijn, dan dat 
men zich daarop uitstrekken kunne; en het deksel zal te smal wezen, als men zich 
daaronder voegt. 21 Want JHWH zal Zich opmaken, gelijk op den berg Perazim, 
Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen, Zijn 
werk zal vreemd zijn; en om Zijn daad te doen, Zijn daad zal vreemd zijn! 22 Nu 
dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden; want ik 
heb van JHWH der heirscharen gehoord een verdelging, ja, een, die vast 
besloten is over het ganse land. 

 

Wereldwijde pedo-netwerken 

Kindermisbruik, kinderverkrachting, kindermoord, het aftappen van 
kinderbloed nadat ze angstig gemaakt zijn, zodat er veel adrenaline en 
melatonine in hun bloed zit dat de illuminati opdrinken. De Moloch-
diensten die men erop na houdt met 
kinderoffers, o.a. in Amerika bij de 
Bohemian Grove. En wat er zich 
elke Walpurgisnacht afspeelt o.a. op 
de Boksberg in Duitsland en bij het 
Solsegat in Putten/Garderen.   

Verder wat er zich in het Vaticaan en wereldwijd in kloosters, in 
nachtclubs, in regeringsgebouwen, in sexclubs, in huizen, op eilanden 
zoals van Jeffrey Epstein, etc.   afspeelt is met geen pen te beschrijven. 
Meisjes, kinderen, dieren, ze worden gerondseld, misbruikt, vermoord, 
opgegeten, etc.   Drs. Micha Kat doet er in verschillende videos zijn mond 
over open. Het is schrikbarend.     

Wie achterliggende oorzaken wil kennen, kijk en luister naar de filosoof 
Marcel Messing:   

https://www.youtube.com/watch?v=RcKIBgg-eQM&t=4446s   
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Bekijk daarbij ook van David Icke de covid-animatie:  
https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    

 https://www.youtube.com/watch?v=_LDWPu25In0  door Mr. Peter Baars van 
De Gulden Middenweg.  

 Waar gaan we naar toe in 2050? 

https://www.youtube.com/watch?v=GHEbNLvQ_MY 

Verder: De grootste politieke zwendel over geheime spionage over de 
proliferatie van atoomtechnologie vanuit Nederland 

De Corona-hoax, zogeheten Covid-19-pandemie.  Het is eenzelfde hoax 
en massa-bedriegerij als het 9/11 gebeuren in 2001, nu 19 jaar 
geleden.  Covid-19  dus 19 jaar terug berust op dezelfde leugens.  Zie 
van Coen Vermeeren boek over 9/11.   Zie o.a. prof. Karel van 
Wolferen, en de rapper Lange Frans met George van Houts 

https://www.youtube.com/watch?v=ojNs-c69R_g    

https://www.youtube.com/watch?v=ClM1_ziXTgU#    

 

De leugens rond de Corona-PCR-test  

De man die het apparaat voor de PCR-test heeft ontwikkeld is Kay 
Mullis. Mullis zei dat de test niet bedoeld is voor het vaststellen van 
infectieziekten.  Momenteel test men er echter wél de corona-infectie 
mee, wat leugenachtig is. Men kan een bloeddrukmeter niet iemand 
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op koorts gaan testen. Men verkrijgt nu een groot aantal positief 
geteste corona-cijfers die bedrieglijk zijn. Trouwens, nog nooit is het 
covid-19 virus geïsoleerd ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuYUCGM8C_o     Fall Cabal too     

Echt even kijken hoe het nu werkelijk zit in Spanje.  Een arts is 
aan het woord en zie wat er gebeurt! De Spaanse mainstream 
media vragen een ziekenhuisarts verslag te doen van de 
‘zorgelijke’ omstandigheden in de ziekenhuizen.  
Maar dan vertelt hij gewoon de waarheid. Dat zagen ze niet 
aankomen.    https://youtu.be/274BQL6KtYg   

https://www.youtube.com/watch?v=jnHfSA4t-Fc   Moeten wij de 
overheid te allen tijde gehoorzamen?  Zéér goed !!!!!  Door Jaap 
Dieleman en Hans Meyer.     

https://www.youtube.com/watch?v=uO_GgygPrTI      over 
Maurice de Hond  

https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    dit is een hele 
goeie van David Icke  
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Totale lockdown op komst, zie:    

 http://www.wijsheid.nu/totale-lockdown-
op-komst/   
https://viruswaarheid.nl/informeren/professor-maria-gismondo-wij-
hebben-de-pandemie-veroorzaakt/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gj8Tf1fRgew    https://www.youtube.co
m/watch?v=oM2rCjCrTak     https://www.youtube.com/watch?v=KYZIHMkxdI
U    https://www.youtube.com/watch?v=2uQgNvlBAkQ&t=66s    de holocaust 
van Rutte en Hugo komt eraan 
https://www.youtube.com/watch?v=mF09NJIrWH4#     

https://www.youtube.com/watch?v=KUcg_apKNDM    over Baudet    

https://www.youtube.com/watch?v=kUZzx7aJwP0#   over Wilders   en Carla 
Eradus,  Rutte, etc.   Over Femke Halsema    

https://www.youtube.com/watch?v=9fPOiYt4WxE#      

https://www.youtube.com/watch?v=xhv7lRNgg9o   Bolsenaro  
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Zie en hoor mijn voorstel dat Femke Halsema zonder overleg 

overnam: http://www.sdnl.nl/femke-halsema.htm 

Let verder op het wereldwijde religieuze bedrog. Er klopt nagenoeg niets 
van wat de geestelijken de mensen voorhouden als waarheid. De scholen, 
het onderwijs, de indoctrinatie van de jeugd. De big-pharma en leugens 
van de gezondheidsindustrie. De banken en hun geld-leugens, puur 
bedrog. De overheden, staten, rechtbanken en politici met hun 
volksbedriegerijen. Het is teveel om op te noemen waarin wij als 
mensheid verkeren, als slaven uitgebuit worden. De maat is vol.  
Gender, Sodom en Gomorra, een gedegenereerde mensheid vol 
tatoeages, piercings, ringen, opmaak, etc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KFXnFdjMo5I#  Wij worden in 
angst gehouden, Pan de Paniek, door George van Houts.    
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Rxt5nBIFJY8#    
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 Een losgeslagen gedegeneerde mensheid, gezakt onder dierlijk niveau. 
Zal de Nieuwe Wereld Orde ons een échte nieuwe wereld bezorgen 
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waarin de waanzin, leugens, dictatuur, onwetendheid, eetc. zal 
verdwenen zijn? U kunt hieronder het program lezen: 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qaIFTPeDUSM  Het is nog nooit 
in de geschiedenis gebeurd dat mensen zó satanisch zijn. 
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De komst van de échte Nieuwe Wereld Orde 
Na een rijpingsproces zal een gezwel of puist openbarsten. Wanneer de 
maat vol is loopt deze over. Het wereldproces is een rijpingsproces van 
de strijd tussen goed en kwaad. De mensheid mocht haar gang gaan. De 
mensheid is op een prachtige aarde geplaatst, en kon kiezen hoe ze met 
de aarde en zichzelf zou omgaan. Wij hebben echter de wereld 
onbewoonbaar gemaakt, en dan niet zozeer de blanke Adammens, maar 
de elite die van de Anunnaki’s afstammen.  Wat zien we vanaf het begin 
van de ons bekende historie gebeuren?  Een broedermoord ligt ten 
grondslag aan de huidige mensheid, Kain vermoordde Abel.  Waar begon 
Kain daarna mee? Met stedenbouw, geldschepping en technieken die 
verwoestende uitwerking hadden. De mens is de schepper van zijn eigen 
lot. Volgens artikel 1 van de Universele Rechten van de Mens (URVM)  
krijgt elk mens bij zijn geboorte verstand en een geweten mee.  Verstand 
is er nog wel enigszins, maar het geweten van de massa-mensen is ver te 
zoeken. Hoe de meeste mensen met de aarde omgaan is barbaars. De 
aarde is zich aan het wreken van wat wij haar hebben aangedaan.  Als 
gevolg ervan zien we extreem weer, uitstervende dieren, planten en 
bomen. Het zijn de kettingreacties en geen losstaande toevalligheden die 
we momenteel zien plaatsgrijpen.  Volgens de Amerikaanse David 
Wallace-Welts in zijn boek, zitten wij geketend aan de gevolgen van ons 
eigen gedrag.  
 
Wat in het boek Henoch staat over de komende nieuwe tijd is wel een 
heel beetje anders dan wat de illuminati in hun plannen hebben 
beraamd. In hoofdstuk 91:12 tot 19 staat het volgende:  

   De overtreders zullen in de handen van de rechtvaardigen worden 
gegeven. Er zal in die tijd een huis gebouwd worden voor de Grote 
Koning en zijn glansrijkheid. In de negende week/maand (september 
2020?) zal het rechtvaardige oordeel openbaar worden aan de hele 
wereld.  Alle werken van de bezoedelden zullen van de aarde 
verdwijnen, en de gehele mensheid zal naar de weg der gerechtigheid 
uitzien. De eerste hemelen zullen wegrollen en nieuwe hemelen zullen 
verschijnen en alle krachten in de hemelen zullen zevenvoudig licht 
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geven. En na dit zullen er ontelbare weken komen, voor eeuwig, waarin 
alles in zuiverheid en rechtvaardigheid gehuld zal zijn, en er zal geen 
overtreding meer plaatshebben.    

Daar  zal de Almachtige 
God álles zijn in allen, volkomen Eén. 
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Inleiding 
In 2 Ezra 4-6  gaat het over de vraag wanneer de Goddelijke maat vol 
is. Hoe de wereld, hoe het mensdom zich rijp maakt voor ??? Enerzijds 
groei van bewustwording, anderzijds groei van het kwaad, waar mondt 
dat in uit?  

In Genesis 15:16 wordt tegen Abraham het volgende gezegd: 

want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet 
volkomen.  

De maat van hun ongerechtigheid was nog niet vol.  Verder lezen wij in 
Genesis 18 dat er drie mannen tot Abraham kwamen in verband met de 
zonden van Sodom en Gomorra, om te zien of hun maat al vol was:  

20 Voorts zeide JHWH: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en 

dewijl haar zonde zeer zwaar is, 21 Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun 

geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal 

het weten. 
 

2 Ezra    
In Hoofdstuk 4 spreekt de engel Uriel de profeet Ezra aan, om hem de 
oorzaak aan te wijzen waar het bezoedelde hart vandaan komt van de 
mensen, onder voorwaarde dat Ezra hem op drie vragen vooraf antwoord 
geeft. De drie vragen:   

1. Wat is het gewicht van vuur?  
2. Wat is de maat van het geloei van wind?   
3. Kan de dag van gisteren terug worden geroepen? 

Op deze vragen kan echter geen enkel mens een antwoord geven. Ons 
verstand kan de wegen Gods niet verstaan, dus ook niet de bron 
aanwijzen van de verdorvenheid in de wereld en harten der mensen.  
Verder was Ezra nieuwsgierig om te weten hoe het komt dat het volk 
hetwelk God liefheeft overgegeven is aan vijandelijke naties. En, hoe het 
komt dat de wet die aan onze voorouders gegeven is, tot niets is 
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geworden. Hoe komt het dat Israel als sprinkhanen over heel de aarde 
verspreid is? 
Uriel antwoordde: Hoe meer jij onderzoekt en vragen opwerpt, des te 
meer zul je verbaast staan, omdat de wereld zich haast om snel voorbij te 
gaan. De wereld kan evenmin verstaan wat in de toekomst aan de 
rechtvaardigen beloofd is, doordat ze vol ongerechtigheid en ziekten is.  
Over de bezoedeling die in de wereld gezaaid is, is de vernietiging ervan 
nog niet gekomen. Wanneer het bezoedelingszaad wat in de hartengrond 
der mensen gezaaid is niet wordt omgekeerd, kan het zuivere zaad ook 
nog niet geheel ontspruiten en voor de dag komen.  De bezoedelde 
zaadkorrel is in Adams hart gezaaid, en heeft reeds veel vrucht gegeven. 
In en tijdens de oogst zal dat een grote oogst opbrengst geven, helaas. 
Daar gaat het JHWH immers niet om. 

   
 
 
Ezra vroeg wanneer die oogsttijd zal zijn, en hoe groot die oogst dan wel 
zal zijn. Waarom is ons leven zo kort en bezoedeld? 
Uriel antwoordde: Een mens moet niet boven God uit willen stijgen. Ook 
de rechtvaardigen vragen in hun binnenste of het nog lang zal duren 
wanneer de vruchten van de oogst binnen zullen worden gehaald. 
Wanneer het getal van Ezau’s nageslachten vol zou zijn, dan zal de oogst 
worden binnengehaald.  God heeft op zijn weegschaal de wereld en daden 
der mensen gewogen. Hij heeft ook de tijden met een maat afgemeten en 
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deze met getallen genummerd.  Hij verandert of wijzigt niets, totdat de 
vastgestelde maat vol is. Die limiet is niet te overschrijden.  

Ezra zei toen: Misschien is het ter wille van ons dat de dorsvloer van de 
rechtvaardigen nog niet vol is als gevolg van de vele overtredingen der 
mensen.  Uriel antwoordde: Ga naar een zwangere vrouw. Vraag haar of 
haar baarmoeder –wanneer de negen maanden zwangerschap ten einde 
lopen-  de geboorte nog langer kan tegenhouden. Ezra antwoordde: Nee, 
dat kan de baarmoeder niet tegenhouden.  Uriel zei toen: In het graf is de 
opslagruimte van overleden mensen/zielen, gelijk aan de baarmoeder van 
een vrouw die bevrucht is. Een vrouw krijgt tenslotte haast om na 9 
maanden te baren, om van haar barensnood verlost te worden.  Zo zullen 
ook de opslagplaatsen der gestorvenen haast maken om hen te bevrijden 
die aan hen zijn toebetrouwd. Ezra vroeg toen om hem te tonen of er veel 
meer is wat nog moet komen, dan wat reeds voorbij is?  Wat voorbij is 
weten wij, maar wat komt weten wij nog niet. De regen bestaat niet uit 
één druppel, maar uit velen, en vuur is altijd groter dan rook.  Druppels 
en rook blijven achter, wanneer de regen en het vuur voorbij zijn gegaan. 
De hoeveelheid die voorbij is gegaan overtreft wat er is achter gebleven.  

Uriel zei toen: Er komen dagen dat de mensen gevangen zullen zijn in 
hun rijkdom, de aarde zonder geloof zal zijn, en de weg de Waarheid 
verborgen is.  De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. De aarde 
die je nu ziet zal een verlaten woestijn worden. Er zal overal wanorde 
zijn, en de zon zal ‘snachts schijnen, en de maan overdag. De weg der 
sterren zal veranderen, en grote benauwdheid zal er onder de mensen zijn.  
Een onwelkome vorst zal over de mensen heersen. Vrienden zullen 
oorlogvoeren en elkaar vernietigen. De aarde zal zich openen en vuur 
uitspuwen (vulkanen). De wilde wezens zullen hun prooi opzoeken, nl 
vruchtbare vrouwen en deze verkrachten, zodat zij wangedrochten zullen 
baren. (dit speelt vandaag de dag af in Europa waar de vele 
vreemdelingen als gelukzoekers uit Afrika binnenstromen en vrouwen 
verkrachten, moorden, roven, angstzaaien, etc. E dit wordt alleen maar 
erger vanwege de corona-hoax, aangezien in Afrika grote hongersnood 
ontstaan is. Doe daarbij dat de oogsten daar door sprinkhanen opgegeven 
worden, etc. In Zweden, maar ook in andere Eurpese landen spelen zich 
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dagelijks verschikkelijke 
taferelen af. Wie het échte 
nieuws volgt wordt er 
misselijk van).  

Het verse drinkwater zal 
bitter worden  wegens 
vervuiling, straling, etc. Zie 
wat er met ons drinkwater 
vandaag de dag gebeurd, en 
hoe door de nucleaire ramp 
te Fukushima de oceanen 
met radioactief materiaal 
worden aangetast.  In die 
tijd zullen wezenlijke 
kennis en inzicht 
verdwenen zijn. Er is kennis 
genoeg, wereldwijd, maar 
de wezenlijke kennis om de 
aarde te sparen en er een paradijs van te maken is er niet, althans niet bij 
de wereldleiders. De kennis aangaande de natuurwetten o.a. betreffende 
regeneratie om een gezond en sterk geslacht voort te kunnen brengen 
ontbreekt. Ezra werd er ziek en angstig van, zodat een tweede engel hem 
kwam ondersteunen en hem vroeg waarom hij zo beangst was.  De engel 
wees hem erop dat Israel aan hem was toevertrouwd, en wekte hem op 
op te staan en te eten en laat als een goede herder niet je schapen in 
handen van wreden komen. Ezra sprak tegen God dat Hij uit alle bomen 
voor Zichzelf één wingerdstok had uitgekozen, en één land uit de hele 
aarde, en uit alle bloemen één lelie, en uit alle steden één Sion, en uit alle 
vogels één duif, en uit alle vee één lam, en uit alle volken één volk.  
Waarom dan o God hebt U uw enige volk verstrooid? Wanneer U uw 
volk zo erg haat, zult U hen dienen te tuchtigen. Toon mij toch door wie 
U uw schepping bezoekt?  God antwoordde Ezra; Voordat alles 
geschapen werd zijn alle dingen door Mij bedacht en door geen ander. 
Ook zullen ze door Mij beèindigd worden. Ezra vroeg wat het keerpunt 

 

Figuur 1 deze mooie jonge vrouw is verkracht 
en vermoord door de luguber uitziende 
misdadiger, een ‘wezen des velds’.  
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en de scheidslijn zal wezen van het ene tijdperk naar het komende nieuwe 
tijdperk?  God antwoordde:  Van Abraham tot Izaak, toen Jakob en Ezau 
geboren zijn, heeft Jakob de hiel van Ezau vastgehouden.  Ezau is het 
einde van het eerste tijdperk en Jakobs hand is het begin van de nieuwe 
tijd, het volgende tijdperk. De hand van een mens is het begin en de hiel 
het einde. De aarde zal beven en schudden, want ze weet dat haar einde 
of beginsel ook verandert dient te worden. Een zeer grote verandering zal 
er komen en de mensen zullen een ander hart ontvangen. Dan is er hoger 
bewustzijn en geen bezoedeling meer, geen bedrog, zodat de Waarheid 
zal bloeien en haar vruchten zal geven.  

Wij zien uit het verslag van Ezra dat de engel Uriel  aan Ezra niet de 
oorzaak aanwijst waar het bezoedelde hart vandaan komt.  De vroege 
kerkvaders meenden het echter te weten. Volgens Augustinus was de 
zogenaamde erfzonde de bron van de bezoedeling. Wij mensen zouden 
van Adam en Eva de zondebron hebben overgeërfd. Het werd zelfs tot 
een kerkelijk leerstuk gemaakt, de erfzondeleer. Het heeft de kerk zeer 
veel geld opgeleverd, aangezien de mensen graag van hun zonden af 
wilden om niet in de door de kerk uitbedachte hel terecht te komen na dit 
leven.   

De engel Uriel wijst er echter op dat niemand de verdorvenheid van de 
wereld kan verstaan. Een dier heeft een eigen soort leefwereld, een eigen 
soort bewustzijn, dat weliswaar veel lager is dan het onze. Evenwel 
kunnen wij niet alles doorgronden 
en kunnen dieren in sommige 
opzichten met hun eigenschappen 
of vermogens meer dan mensen.  

Ezra worstelde verder met het 
vraagstuk van Israels zonden en 
verstrooiing. Ook hier blijkt dat wij 
op alle vragen in ons leven geen 
pasklaar antwoord krijgen. Wel 
worden aan Ezra enkele 
voorbeelden gegeven waaruit hij kan opmaken hoe het Godsplan 
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verloopt.  Uriel geeft aan dat bezoedeling als een zaad is dat in de aarde 
is gezaaid, en dat de aarde éérst omgeploegd dient te worden voordat het 
goede zaad erin wordt gestrooid en kan ontspruiten. Ook in het hart van 
Adam is het kwade zaad gezaaid zodat het kon ontkiemen, groeien en 
vrucht dragen.  De cyclus van zaaien tot maaien voltrekt zich steeds 
opnieuw.  Hoe lang een cyclus duurt, of het tijdstip wanneer een tijdvak 
eindigt, weten wij niet op de dag nauwkeurig. Wel kunnen wij aan de 
symptomen zien wanneer de oogst nabij is.  JHWH geeft aan het kwade 
zowel als aan het goede zaad de tijd dat het ontkiemt en opgroeit, tot het 
volgroeid is en vrucht draagt. De maat moet vol worden.  

De oogst is de voleinding, zie:  (vol is vol, einding is einde) 

Mattheus 13: 38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen 
des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen; 39 En de vijand, die 
hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en 
de maaiers zijn de engelen. 40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met 
vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 41 De 
Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk 
vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42 En 
zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der 
tanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk 
huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore. 

Uriel laat zien dat God als met een weegschaal bezig is de  maat van de 
zonden af te meten, te wegen.  De maat van de zonden der Amorieten 
was op een bepaald moment vol, zie Genesis 15:16.  

Uriel gaf ook als voorbeeld een zwangere vrouw, waar na 9 maanden 
zwangerschap de geboorte moet volgen. Zij kan dit proces met geen 
mogelijkheid tegen houden. Uriel wees de baarmoeder van de vrouw aan 
als voorraadschuur of magazijn van gestorven mensen, zodat er een tijd 
zal aanbreken dat het graf hetgeen er in is gegaan, er weer uit zal werpen. 
Wanneer wij de wereldgeschiedenis overzien, is ongeveer 6000 jr terug 
het zaad van goed en kwaad gezaaid in de harten van de Adammensen. 
Zij waren toen nog vrij onkundig in veel zaken vergeleken bij nu.  Wat 
wij weten is mede de vrucht van 6000 jaar geschied-ervaringen, groei-
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ontwikkeling. Het kwaad heeft welig kunnen volgroeien en het goede 
ook. Het kwade zaad of onkruid probeert altijd het goede zaad te 
overgroeien. Uriel geeft aan dat in de eindtijd er enerzijds zeer grote 
rijkdom zal wezen bij een kleine groep die erin gevangen zitten. Het geld 
heeft hen te pakken en zij wanen zich kapitalisten. Dat verschaft hen 
veelal een losbandg leven en een hoogmoedig bestaan. Zij spreken de 
zonden vrijuit en doen waartoe hun boze hart hen aanzet. In die tijd neemt 
ook de technische kennis een hoge vlucht, zodat de aarde zelfs tot een 
verlaten woestijn wordt. Denk hierbij aan atoombommen en wat deze 
teweeg brengen op aarde.  De wanorde wordt compleet, mogelijk door 
hetgeen men te CERN in Geneve en met HAARP in Alaska klaarmaakt. 
CERN bezit de grootste machine ter wereld die ooit door mensen is 
gemaakt, en waarom? Om de natuurwetten te kunnen verstoren? Men wil 
een leefbaar klimaat scheppen voor de Anunnaki die niet in ons huidige 
klimaat kunnen leven. Vandaar dat ze ondergronds leven. 

 

Een onwelkome vorst zal  er heersen. Wij hebben het gezien tijdens de 
inwijding van Trump in Amerika dat er grote rellen ontstonden. 
Vulkanen en aardbevingen zijn er regelmatig, zoals onlangs in Italië. De 
wilde wezens volgens Ezra –wellicht wijzend naar de grote stroom 
zogeheten vluchtelingen die Europa binnenstromen- hebben reeds veel 
Westerse vrouwen verkracht.   Ons drinkwater is vervuild. De ontplofte 
kerncentrale in Japan te Fuushima heeft zeer veel radioactief water in de 
oceaan laten lopen. De ware kennis en het inzicht in de wetten des levens 
is weinig, laag, waarbij de bezoedeling en zedeloosheid hard is 
toegenomen. Vooral in het Westen waar in hoofdzaak de nazaten van de 
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12 stammen die in de verstrooiing zijn terechtgekomen lijkt de maat van 
ongerechtigheid zo goed als vol te zijn gelopen. Het punt dat omkeer niet 
meer mogelijk is, schijnt te zijn gepasseerd. De tijd dat de schapen van 
de bokken zullen worden afgescheiden lijkt te zijn aangebroken. Het 
einde van dit tijdperk is aan Ezau, aan de Edom/Amalek machten. De wal 
gaat het schip keren, die nieuwe tijd is aan Jakob.  De mensheid is aan 
het ontwaken om de kwade slavensystemen van de huidige machthebbers 
van zich af te schudden. Het zelfzuchtige veelvratige rupsensysteem van 
de huidige machthebbers wordt afgebroken en omgevormd tot een vrij-
vlinder systeem. De Edommachten houden de mensheid in slavernij met 
hun geld-rentesysteem dat uit gebakken lucht bestaat. Het Ezau-systeem 
hanteert geweld en dwang, uitbuiting en oorlog. Jakob hield met zijn 
hand de hiel van Ezau vast. Jakobs hand zal zich volledig in vrijheid 
kunnen gaan ontplooien. Jakobs hand is het begin, Ezaus hiel is het einde. 
De aarde gaat het kwaad van zich afschudden. Aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, rampen, oorlogen, het behoort tot het 
omvormingsproces dat in werking is getreden en door de goede geesten 
van JHWH wordt aangestuurd. De 
maat moet vol, de vrucht moet rijpen, 
en dan volgt de oogst.  Wij bevinden 
ons in dit her-geboorteproces en zien 
de vruchten rijp worden, althans voor 
wie niet geheel ziende blind is.  

Niet alleen de profeet Ezra, maar ook 
veel andere profeten hebben het grote 
omvormingsproces beschreven en aangekondigd. Er komt een 
vernieuwde aarde en vernieuwde mensheid. Wij beleven momenteel de 
geboorteweeën voor de nieuwe tijd. De uitkomst ervan mogen wij reeds 
weten, vandaar dat het ons vrolijk maakt. In het oude Barneveldse wapen 
is het omvormingsproces op voortreffelijke wijze uitgebeeld.   

De Bestemde tijd is gekomen dat de omkeer zal plaatsvinden, zie Psalm 
102:14, (Daniel 12:7)  ook dan is de maat vol.   
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  Psalm 102:14 Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om 
haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. 15 Want Uw knechten 
hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis. 
16 Dan zullen de heidenen den Naam van JHWH vrezen, en alle koningen der 
aarde Uw heerlijkheid. 17 Als JHWH Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn 
heerlijkheid zal verschenen zijn, 18 Zich gewend zal hebben tot het gebed 
desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed; 

Jesaja 10:20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël, 
en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op dien, die ze 
geslagen heeft; maar zij zullen steunen op JHWH, den Heilige Israëls, 
oprechtelijk. 21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot 
den sterken God! 22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, 
zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk 
besloten, overvloeiende met gerechtigheid. 23 Want een verdelging, die vastelijk 
besloten is, zal JHWH der heirscharen doen in het midden dezes gansen lands. 
24 Daarom zegt JHWH der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk, dat te 
Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u 
zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren; 25 Want nog een klein weinig, zo 
zal volbracht worden de gramschap, en Mijn toorn tot hun vernieling. 26 Want 
JHWH der heirscharen zal tegen hem een gesel verwekken, gelijk de slachting 
van Midian was aan de rots van Oreb; en gelijk Zijn staf over de zee was, 
denwelken Hij verheffen zal, naar de wijze der Egyptenaren. 27 En het zal 
geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn 
juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, om des Gezalfden wil. 

Jesaja 28:   14 Daarom, hoort JHWH’s woord, gij bespotters, gij heersers over 
dit volk, dat te Jeruzalem is! 15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond 
met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag 
gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet 
komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de 
valsheid hebben wij ons verborgen. 16 Daarom, alzo zegt JHWH: Ziet, Ik leg 
een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel 
vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. 17 En Ik zal het gericht 
stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel 
zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats 
overlopen. 18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw 
voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel 
doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden. 19 Van den 
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tijd af, als hij doortrekt, zal hij ulieden wegnemen, want allen morgen zal hij 
doortrekken, bij dag en bij nacht; en het zal geschieden, dat het gerucht te 
verstaan, enkel beroering wezen zal. 20 Want het bed zal korter zijn, dan dat 
men zich daarop uitstrekken kunne; en het deksel zal te smal wezen, als men zich 
daaronder voegt. 21 Want JHWH zal Zich opmaken, gelijk op den berg Perazim, 
Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen, Zijn 
werk zal vreemd zijn; en om Zijn daad te doen, Zijn daad zal vreemd zijn! 22 Nu 
dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden; want ik 
heb van JHWH der heirscharen gehoord een verdelging, ja, een, die vast 
besloten is over het ganse land. 

 

Wereldwijde pedo-netwerken 

Kindermisbruik, kinderverkrachting, kindermoord, het aftappen van 
kinderbloed nadat ze angstig gemaakt zijn, zodat er veel adrenaline en 
melatonine in hun bloed zit dat de illuminati opdrinken. De Moloch-
diensten die men erop na houdt met 
kinderoffers, o.a. in Amerika bij de 
Bohemian Grove. En wat er zich 
elke Walpurgisnacht afspeelt o.a. op 
de Boksberg in Duitsland en bij het 
Solsegat in Putten/Garderen.   

Verder wat er zich in het Vaticaan en wereldwijd in kloosters, in 
nachtclubs, in regeringsgebouwen, in sexclubs, in huizen, op eilanden 
zoals van Jeffrey Epstein, etc.   afspeelt is met geen pen te beschrijven. 
Meisjes, kinderen, dieren, ze worden gerondseld, misbruikt, vermoord, 
opgegeten, etc.   Drs. Micha Kat doet er in verschillende videos zijn mond 
over open. Het is schrikbarend.     

Wie achterliggende oorzaken wil kennen, kijk en luister naar de filosoof 
Marcel Messing:   

https://www.youtube.com/watch?v=RcKIBgg-eQM&t=4446s   
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Bekijk daarbij ook van David Icke de covid-animatie:  
https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    

 https://www.youtube.com/watch?v=_LDWPu25In0  door Mr. Peter Baars van 
De Gulden Middenweg.  

 Waar gaan we naar toe in 2050? 

https://www.youtube.com/watch?v=GHEbNLvQ_MY 

Verder: De grootste politieke zwendel over geheime spionage over de 
proliferatie van atoomtechnologie vanuit Nederland 

De Corona-hoax, zogeheten Covid-19-pandemie.  Het is eenzelfde hoax 
en massa-bedriegerij als het 9/11 gebeuren in 2001, nu 19 jaar 
geleden.  Covid-19  dus 19 jaar terug berust op dezelfde leugens.  Zie 
van Coen Vermeeren boek over 9/11.   Zie o.a. prof. Karel van 
Wolferen, en de rapper Lange Frans met George van Houts 

https://www.youtube.com/watch?v=ojNs-c69R_g    

https://www.youtube.com/watch?v=ClM1_ziXTgU#    

 

De leugens rond de Corona-PCR-test  

De man die het apparaat voor de PCR-test heeft ontwikkeld is Kay 
Mullis. Mullis zei dat de test niet bedoeld is voor het vaststellen van 
infectieziekten.  Momenteel test men er echter wél de corona-infectie 
mee, wat leugenachtig is. Men kan een bloeddrukmeter niet iemand 
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op koorts gaan testen. Men verkrijgt nu een groot aantal positief 
geteste corona-cijfers die bedrieglijk zijn. Trouwens, nog nooit is het 
covid-19 virus geïsoleerd ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuYUCGM8C_o     Fall Cabal too     

Echt even kijken hoe het nu werkelijk zit in Spanje.  Een arts is 
aan het woord en zie wat er gebeurt! De Spaanse mainstream 
media vragen een ziekenhuisarts verslag te doen van de 
‘zorgelijke’ omstandigheden in de ziekenhuizen.  
Maar dan vertelt hij gewoon de waarheid. Dat zagen ze niet 
aankomen.    https://youtu.be/274BQL6KtYg   

https://www.youtube.com/watch?v=jnHfSA4t-Fc   Moeten wij de 
overheid te allen tijde gehoorzamen?  Zéér goed !!!!!  Door Jaap 
Dieleman en Hans Meyer.     

https://www.youtube.com/watch?v=uO_GgygPrTI      over 
Maurice de Hond  

https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    dit is een hele 
goeie van David Icke  
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Totale lockdown op komst, zie:    

 http://www.wijsheid.nu/totale-lockdown-
op-komst/   
https://viruswaarheid.nl/informeren/professor-maria-gismondo-wij-
hebben-de-pandemie-veroorzaakt/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gj8Tf1fRgew    https://www.youtube.co
m/watch?v=oM2rCjCrTak     https://www.youtube.com/watch?v=KYZIHMkxdI
U    https://www.youtube.com/watch?v=2uQgNvlBAkQ&t=66s    de holocaust 
van Rutte en Hugo komt eraan 
https://www.youtube.com/watch?v=mF09NJIrWH4#     

https://www.youtube.com/watch?v=KUcg_apKNDM    over Baudet    

https://www.youtube.com/watch?v=kUZzx7aJwP0#   over Wilders   en Carla 
Eradus,  Rutte, etc.   Over Femke Halsema    

https://www.youtube.com/watch?v=9fPOiYt4WxE#      

https://www.youtube.com/watch?v=xhv7lRNgg9o   Bolsenaro  
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Zie en hoor mijn voorstel dat Femke Halsema zonder overleg 

overnam: http://www.sdnl.nl/femke-halsema.htm 

Let verder op het wereldwijde religieuze bedrog. Er klopt nagenoeg niets 
van wat de geestelijken de mensen voorhouden als waarheid. De scholen, 
het onderwijs, de indoctrinatie van de jeugd. De big-pharma en leugens 
van de gezondheidsindustrie. De banken en hun geld-leugens, puur 
bedrog. De overheden, staten, rechtbanken en politici met hun 
volksbedriegerijen. Het is teveel om op te noemen waarin wij als 
mensheid verkeren, als slaven uitgebuit worden. De maat is vol.  
Gender, Sodom en Gomorra, een gedegenereerde mensheid vol 
tatoeages, piercings, ringen, opmaak, etc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KFXnFdjMo5I#  Wij worden in 
angst gehouden, Pan de Paniek, door George van Houts.    
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Rxt5nBIFJY8#    
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 Een losgeslagen gedegeneerde mensheid, gezakt onder dierlijk niveau. 
Zal de Nieuwe Wereld Orde ons een échte nieuwe wereld bezorgen 
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waarin de waanzin, leugens, dictatuur, onwetendheid, eetc. zal 
verdwenen zijn? U kunt hieronder het program lezen: 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qaIFTPeDUSM  Het is nog nooit 
in de geschiedenis gebeurd dat mensen zó satanisch zijn. 
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De komst van de échte Nieuwe Wereld Orde 
Na een rijpingsproces zal een gezwel of puist openbarsten. Wanneer de 
maat vol is loopt deze over. Het wereldproces is een rijpingsproces van 
de strijd tussen goed en kwaad. De mensheid mocht haar gang gaan. De 
mensheid is op een prachtige aarde geplaatst, en kon kiezen hoe ze met 
de aarde en zichzelf zou omgaan. Wij hebben echter de wereld 
onbewoonbaar gemaakt, en dan niet zozeer de blanke Adammens, maar 
de elite die van de Anunnaki’s afstammen.  Wat zien we vanaf het begin 
van de ons bekende historie gebeuren?  Een broedermoord ligt ten 
grondslag aan de huidige mensheid, Kain vermoordde Abel.  Waar begon 
Kain daarna mee? Met stedenbouw, geldschepping en technieken die 
verwoestende uitwerking hadden. De mens is de schepper van zijn eigen 
lot. Volgens artikel 1 van de Universele Rechten van de Mens (URVM)  
krijgt elk mens bij zijn geboorte verstand en een geweten mee.  Verstand 
is er nog wel enigszins, maar het geweten van de massa-mensen is ver te 
zoeken. Hoe de meeste mensen met de aarde omgaan is barbaars. De 
aarde is zich aan het wreken van wat wij haar hebben aangedaan.  Als 
gevolg ervan zien we extreem weer, uitstervende dieren, planten en 
bomen. Het zijn de kettingreacties en geen losstaande toevalligheden die 
we momenteel zien plaatsgrijpen.  Volgens de Amerikaanse David 
Wallace-Welts in zijn boek, zitten wij geketend aan de gevolgen van ons 
eigen gedrag.  
 
Wat in het boek Henoch staat over de komende nieuwe tijd is wel een 
heel beetje anders dan wat de illuminati in hun plannen hebben 
beraamd. In hoofdstuk 91:12 tot 19 staat het volgende:  

   De overtreders zullen in de handen van de rechtvaardigen worden 
gegeven. Er zal in die tijd een huis gebouwd worden voor de Grote 
Koning en zijn glansrijkheid. In de negende week/maand (september 
2020?) zal het rechtvaardige oordeel openbaar worden aan de hele 
wereld.  Alle werken van de bezoedelden zullen van de aarde 
verdwijnen, en de gehele mensheid zal naar de weg der gerechtigheid 
uitzien. De eerste hemelen zullen wegrollen en nieuwe hemelen zullen 
verschijnen en alle krachten in de hemelen zullen zevenvoudig licht 
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geven. En na dit zullen er ontelbare weken komen, voor eeuwig, waarin 
alles in zuiverheid en rechtvaardigheid gehuld zal zijn, en er zal geen 
overtreding meer plaatshebben.    

Daar  zal de Almachtige 
God álles zijn in allen, volkomen Eén. 
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Inleiding 
In 2 Ezra 4-6  gaat het over de vraag wanneer de Goddelijke maat vol 
is. Hoe de wereld, hoe het mensdom zich rijp maakt voor ??? Enerzijds 
groei van bewustwording, anderzijds groei van het kwaad, waar mondt 
dat in uit?  

In Genesis 15:16 wordt tegen Abraham het volgende gezegd: 

want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet 
volkomen.  

De maat van hun ongerechtigheid was nog niet vol.  Verder lezen wij in 
Genesis 18 dat er drie mannen tot Abraham kwamen in verband met de 
zonden van Sodom en Gomorra, om te zien of hun maat al vol was:  

20 Voorts zeide JHWH: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en 

dewijl haar zonde zeer zwaar is, 21 Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun 

geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal 

het weten. 
 

2 Ezra    
In Hoofdstuk 4 spreekt de engel Uriel de profeet Ezra aan, om hem de 
oorzaak aan te wijzen waar het bezoedelde hart vandaan komt van de 
mensen, onder voorwaarde dat Ezra hem op drie vragen vooraf antwoord 
geeft. De drie vragen:   

1. Wat is het gewicht van vuur?  
2. Wat is de maat van het geloei van wind?   
3. Kan de dag van gisteren terug worden geroepen? 

Op deze vragen kan echter geen enkel mens een antwoord geven. Ons 
verstand kan de wegen Gods niet verstaan, dus ook niet de bron 
aanwijzen van de verdorvenheid in de wereld en harten der mensen.  
Verder was Ezra nieuwsgierig om te weten hoe het komt dat het volk 
hetwelk God liefheeft overgegeven is aan vijandelijke naties. En, hoe het 
komt dat de wet die aan onze voorouders gegeven is, tot niets is 
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geworden. Hoe komt het dat Israel als sprinkhanen over heel de aarde 
verspreid is? 
Uriel antwoordde: Hoe meer jij onderzoekt en vragen opwerpt, des te 
meer zul je verbaast staan, omdat de wereld zich haast om snel voorbij te 
gaan. De wereld kan evenmin verstaan wat in de toekomst aan de 
rechtvaardigen beloofd is, doordat ze vol ongerechtigheid en ziekten is.  
Over de bezoedeling die in de wereld gezaaid is, is de vernietiging ervan 
nog niet gekomen. Wanneer het bezoedelingszaad wat in de hartengrond 
der mensen gezaaid is niet wordt omgekeerd, kan het zuivere zaad ook 
nog niet geheel ontspruiten en voor de dag komen.  De bezoedelde 
zaadkorrel is in Adams hart gezaaid, en heeft reeds veel vrucht gegeven. 
In en tijdens de oogst zal dat een grote oogst opbrengst geven, helaas. 
Daar gaat het JHWH immers niet om. 

   
 
 
Ezra vroeg wanneer die oogsttijd zal zijn, en hoe groot die oogst dan wel 
zal zijn. Waarom is ons leven zo kort en bezoedeld? 
Uriel antwoordde: Een mens moet niet boven God uit willen stijgen. Ook 
de rechtvaardigen vragen in hun binnenste of het nog lang zal duren 
wanneer de vruchten van de oogst binnen zullen worden gehaald. 
Wanneer het getal van Ezau’s nageslachten vol zou zijn, dan zal de oogst 
worden binnengehaald.  God heeft op zijn weegschaal de wereld en daden 
der mensen gewogen. Hij heeft ook de tijden met een maat afgemeten en 
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deze met getallen genummerd.  Hij verandert of wijzigt niets, totdat de 
vastgestelde maat vol is. Die limiet is niet te overschrijden.  

Ezra zei toen: Misschien is het ter wille van ons dat de dorsvloer van de 
rechtvaardigen nog niet vol is als gevolg van de vele overtredingen der 
mensen.  Uriel antwoordde: Ga naar een zwangere vrouw. Vraag haar of 
haar baarmoeder –wanneer de negen maanden zwangerschap ten einde 
lopen-  de geboorte nog langer kan tegenhouden. Ezra antwoordde: Nee, 
dat kan de baarmoeder niet tegenhouden.  Uriel zei toen: In het graf is de 
opslagruimte van overleden mensen/zielen, gelijk aan de baarmoeder van 
een vrouw die bevrucht is. Een vrouw krijgt tenslotte haast om na 9 
maanden te baren, om van haar barensnood verlost te worden.  Zo zullen 
ook de opslagplaatsen der gestorvenen haast maken om hen te bevrijden 
die aan hen zijn toebetrouwd. Ezra vroeg toen om hem te tonen of er veel 
meer is wat nog moet komen, dan wat reeds voorbij is?  Wat voorbij is 
weten wij, maar wat komt weten wij nog niet. De regen bestaat niet uit 
één druppel, maar uit velen, en vuur is altijd groter dan rook.  Druppels 
en rook blijven achter, wanneer de regen en het vuur voorbij zijn gegaan. 
De hoeveelheid die voorbij is gegaan overtreft wat er is achter gebleven.  

Uriel zei toen: Er komen dagen dat de mensen gevangen zullen zijn in 
hun rijkdom, de aarde zonder geloof zal zijn, en de weg de Waarheid 
verborgen is.  De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. De aarde 
die je nu ziet zal een verlaten woestijn worden. Er zal overal wanorde 
zijn, en de zon zal ‘snachts schijnen, en de maan overdag. De weg der 
sterren zal veranderen, en grote benauwdheid zal er onder de mensen zijn.  
Een onwelkome vorst zal over de mensen heersen. Vrienden zullen 
oorlogvoeren en elkaar vernietigen. De aarde zal zich openen en vuur 
uitspuwen (vulkanen). De wilde wezens zullen hun prooi opzoeken, nl 
vruchtbare vrouwen en deze verkrachten, zodat zij wangedrochten zullen 
baren. (dit speelt vandaag de dag af in Europa waar de vele 
vreemdelingen als gelukzoekers uit Afrika binnenstromen en vrouwen 
verkrachten, moorden, roven, angstzaaien, etc. E dit wordt alleen maar 
erger vanwege de corona-hoax, aangezien in Afrika grote hongersnood 
ontstaan is. Doe daarbij dat de oogsten daar door sprinkhanen opgegeven 
worden, etc. In Zweden, maar ook in andere Eurpese landen spelen zich 
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dagelijks verschikkelijke 
taferelen af. Wie het échte 
nieuws volgt wordt er 
misselijk van).  

Het verse drinkwater zal 
bitter worden  wegens 
vervuiling, straling, etc. Zie 
wat er met ons drinkwater 
vandaag de dag gebeurd, en 
hoe door de nucleaire ramp 
te Fukushima de oceanen 
met radioactief materiaal 
worden aangetast.  In die 
tijd zullen wezenlijke 
kennis en inzicht 
verdwenen zijn. Er is kennis 
genoeg, wereldwijd, maar 
de wezenlijke kennis om de 
aarde te sparen en er een paradijs van te maken is er niet, althans niet bij 
de wereldleiders. De kennis aangaande de natuurwetten o.a. betreffende 
regeneratie om een gezond en sterk geslacht voort te kunnen brengen 
ontbreekt. Ezra werd er ziek en angstig van, zodat een tweede engel hem 
kwam ondersteunen en hem vroeg waarom hij zo beangst was.  De engel 
wees hem erop dat Israel aan hem was toevertrouwd, en wekte hem op 
op te staan en te eten en laat als een goede herder niet je schapen in 
handen van wreden komen. Ezra sprak tegen God dat Hij uit alle bomen 
voor Zichzelf één wingerdstok had uitgekozen, en één land uit de hele 
aarde, en uit alle bloemen één lelie, en uit alle steden één Sion, en uit alle 
vogels één duif, en uit alle vee één lam, en uit alle volken één volk.  
Waarom dan o God hebt U uw enige volk verstrooid? Wanneer U uw 
volk zo erg haat, zult U hen dienen te tuchtigen. Toon mij toch door wie 
U uw schepping bezoekt?  God antwoordde Ezra; Voordat alles 
geschapen werd zijn alle dingen door Mij bedacht en door geen ander. 
Ook zullen ze door Mij beèindigd worden. Ezra vroeg wat het keerpunt 

 

Figuur 1 deze mooie jonge vrouw is verkracht 
en vermoord door de luguber uitziende 
misdadiger, een ‘wezen des velds’.  
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en de scheidslijn zal wezen van het ene tijdperk naar het komende nieuwe 
tijdperk?  God antwoordde:  Van Abraham tot Izaak, toen Jakob en Ezau 
geboren zijn, heeft Jakob de hiel van Ezau vastgehouden.  Ezau is het 
einde van het eerste tijdperk en Jakobs hand is het begin van de nieuwe 
tijd, het volgende tijdperk. De hand van een mens is het begin en de hiel 
het einde. De aarde zal beven en schudden, want ze weet dat haar einde 
of beginsel ook verandert dient te worden. Een zeer grote verandering zal 
er komen en de mensen zullen een ander hart ontvangen. Dan is er hoger 
bewustzijn en geen bezoedeling meer, geen bedrog, zodat de Waarheid 
zal bloeien en haar vruchten zal geven.  

Wij zien uit het verslag van Ezra dat de engel Uriel  aan Ezra niet de 
oorzaak aanwijst waar het bezoedelde hart vandaan komt.  De vroege 
kerkvaders meenden het echter te weten. Volgens Augustinus was de 
zogenaamde erfzonde de bron van de bezoedeling. Wij mensen zouden 
van Adam en Eva de zondebron hebben overgeërfd. Het werd zelfs tot 
een kerkelijk leerstuk gemaakt, de erfzondeleer. Het heeft de kerk zeer 
veel geld opgeleverd, aangezien de mensen graag van hun zonden af 
wilden om niet in de door de kerk uitbedachte hel terecht te komen na dit 
leven.   

De engel Uriel wijst er echter op dat niemand de verdorvenheid van de 
wereld kan verstaan. Een dier heeft een eigen soort leefwereld, een eigen 
soort bewustzijn, dat weliswaar veel lager is dan het onze. Evenwel 
kunnen wij niet alles doorgronden 
en kunnen dieren in sommige 
opzichten met hun eigenschappen 
of vermogens meer dan mensen.  

Ezra worstelde verder met het 
vraagstuk van Israels zonden en 
verstrooiing. Ook hier blijkt dat wij 
op alle vragen in ons leven geen 
pasklaar antwoord krijgen. Wel 
worden aan Ezra enkele 
voorbeelden gegeven waaruit hij kan opmaken hoe het Godsplan 
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verloopt.  Uriel geeft aan dat bezoedeling als een zaad is dat in de aarde 
is gezaaid, en dat de aarde éérst omgeploegd dient te worden voordat het 
goede zaad erin wordt gestrooid en kan ontspruiten. Ook in het hart van 
Adam is het kwade zaad gezaaid zodat het kon ontkiemen, groeien en 
vrucht dragen.  De cyclus van zaaien tot maaien voltrekt zich steeds 
opnieuw.  Hoe lang een cyclus duurt, of het tijdstip wanneer een tijdvak 
eindigt, weten wij niet op de dag nauwkeurig. Wel kunnen wij aan de 
symptomen zien wanneer de oogst nabij is.  JHWH geeft aan het kwade 
zowel als aan het goede zaad de tijd dat het ontkiemt en opgroeit, tot het 
volgroeid is en vrucht draagt. De maat moet vol worden.  

De oogst is de voleinding, zie:  (vol is vol, einding is einde) 

Mattheus 13: 38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen 
des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen; 39 En de vijand, die 
hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en 
de maaiers zijn de engelen. 40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met 
vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 41 De 
Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk 
vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42 En 
zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der 
tanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk 
huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore. 

Uriel laat zien dat God als met een weegschaal bezig is de  maat van de 
zonden af te meten, te wegen.  De maat van de zonden der Amorieten 
was op een bepaald moment vol, zie Genesis 15:16.  

Uriel gaf ook als voorbeeld een zwangere vrouw, waar na 9 maanden 
zwangerschap de geboorte moet volgen. Zij kan dit proces met geen 
mogelijkheid tegen houden. Uriel wees de baarmoeder van de vrouw aan 
als voorraadschuur of magazijn van gestorven mensen, zodat er een tijd 
zal aanbreken dat het graf hetgeen er in is gegaan, er weer uit zal werpen. 
Wanneer wij de wereldgeschiedenis overzien, is ongeveer 6000 jr terug 
het zaad van goed en kwaad gezaaid in de harten van de Adammensen. 
Zij waren toen nog vrij onkundig in veel zaken vergeleken bij nu.  Wat 
wij weten is mede de vrucht van 6000 jaar geschied-ervaringen, groei-



Wanneer de Godsmaat vol is                                            No.1030 

9 
 

ontwikkeling. Het kwaad heeft welig kunnen volgroeien en het goede 
ook. Het kwade zaad of onkruid probeert altijd het goede zaad te 
overgroeien. Uriel geeft aan dat in de eindtijd er enerzijds zeer grote 
rijkdom zal wezen bij een kleine groep die erin gevangen zitten. Het geld 
heeft hen te pakken en zij wanen zich kapitalisten. Dat verschaft hen 
veelal een losbandg leven en een hoogmoedig bestaan. Zij spreken de 
zonden vrijuit en doen waartoe hun boze hart hen aanzet. In die tijd neemt 
ook de technische kennis een hoge vlucht, zodat de aarde zelfs tot een 
verlaten woestijn wordt. Denk hierbij aan atoombommen en wat deze 
teweeg brengen op aarde.  De wanorde wordt compleet, mogelijk door 
hetgeen men te CERN in Geneve en met HAARP in Alaska klaarmaakt. 
CERN bezit de grootste machine ter wereld die ooit door mensen is 
gemaakt, en waarom? Om de natuurwetten te kunnen verstoren? Men wil 
een leefbaar klimaat scheppen voor de Anunnaki die niet in ons huidige 
klimaat kunnen leven. Vandaar dat ze ondergronds leven. 

 

Een onwelkome vorst zal  er heersen. Wij hebben het gezien tijdens de 
inwijding van Trump in Amerika dat er grote rellen ontstonden. 
Vulkanen en aardbevingen zijn er regelmatig, zoals onlangs in Italië. De 
wilde wezens volgens Ezra –wellicht wijzend naar de grote stroom 
zogeheten vluchtelingen die Europa binnenstromen- hebben reeds veel 
Westerse vrouwen verkracht.   Ons drinkwater is vervuild. De ontplofte 
kerncentrale in Japan te Fuushima heeft zeer veel radioactief water in de 
oceaan laten lopen. De ware kennis en het inzicht in de wetten des levens 
is weinig, laag, waarbij de bezoedeling en zedeloosheid hard is 
toegenomen. Vooral in het Westen waar in hoofdzaak de nazaten van de 
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12 stammen die in de verstrooiing zijn terechtgekomen lijkt de maat van 
ongerechtigheid zo goed als vol te zijn gelopen. Het punt dat omkeer niet 
meer mogelijk is, schijnt te zijn gepasseerd. De tijd dat de schapen van 
de bokken zullen worden afgescheiden lijkt te zijn aangebroken. Het 
einde van dit tijdperk is aan Ezau, aan de Edom/Amalek machten. De wal 
gaat het schip keren, die nieuwe tijd is aan Jakob.  De mensheid is aan 
het ontwaken om de kwade slavensystemen van de huidige machthebbers 
van zich af te schudden. Het zelfzuchtige veelvratige rupsensysteem van 
de huidige machthebbers wordt afgebroken en omgevormd tot een vrij-
vlinder systeem. De Edommachten houden de mensheid in slavernij met 
hun geld-rentesysteem dat uit gebakken lucht bestaat. Het Ezau-systeem 
hanteert geweld en dwang, uitbuiting en oorlog. Jakob hield met zijn 
hand de hiel van Ezau vast. Jakobs hand zal zich volledig in vrijheid 
kunnen gaan ontplooien. Jakobs hand is het begin, Ezaus hiel is het einde. 
De aarde gaat het kwaad van zich afschudden. Aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, rampen, oorlogen, het behoort tot het 
omvormingsproces dat in werking is getreden en door de goede geesten 
van JHWH wordt aangestuurd. De 
maat moet vol, de vrucht moet rijpen, 
en dan volgt de oogst.  Wij bevinden 
ons in dit her-geboorteproces en zien 
de vruchten rijp worden, althans voor 
wie niet geheel ziende blind is.  

Niet alleen de profeet Ezra, maar ook 
veel andere profeten hebben het grote 
omvormingsproces beschreven en aangekondigd. Er komt een 
vernieuwde aarde en vernieuwde mensheid. Wij beleven momenteel de 
geboorteweeën voor de nieuwe tijd. De uitkomst ervan mogen wij reeds 
weten, vandaar dat het ons vrolijk maakt. In het oude Barneveldse wapen 
is het omvormingsproces op voortreffelijke wijze uitgebeeld.   

De Bestemde tijd is gekomen dat de omkeer zal plaatsvinden, zie Psalm 
102:14, (Daniel 12:7)  ook dan is de maat vol.   
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  Psalm 102:14 Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om 
haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. 15 Want Uw knechten 
hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis. 
16 Dan zullen de heidenen den Naam van JHWH vrezen, en alle koningen der 
aarde Uw heerlijkheid. 17 Als JHWH Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn 
heerlijkheid zal verschenen zijn, 18 Zich gewend zal hebben tot het gebed 
desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed; 

Jesaja 10:20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël, 
en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op dien, die ze 
geslagen heeft; maar zij zullen steunen op JHWH, den Heilige Israëls, 
oprechtelijk. 21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot 
den sterken God! 22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, 
zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk 
besloten, overvloeiende met gerechtigheid. 23 Want een verdelging, die vastelijk 
besloten is, zal JHWH der heirscharen doen in het midden dezes gansen lands. 
24 Daarom zegt JHWH der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk, dat te 
Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u 
zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren; 25 Want nog een klein weinig, zo 
zal volbracht worden de gramschap, en Mijn toorn tot hun vernieling. 26 Want 
JHWH der heirscharen zal tegen hem een gesel verwekken, gelijk de slachting 
van Midian was aan de rots van Oreb; en gelijk Zijn staf over de zee was, 
denwelken Hij verheffen zal, naar de wijze der Egyptenaren. 27 En het zal 
geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn 
juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, om des Gezalfden wil. 

Jesaja 28:   14 Daarom, hoort JHWH’s woord, gij bespotters, gij heersers over 
dit volk, dat te Jeruzalem is! 15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond 
met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag 
gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet 
komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de 
valsheid hebben wij ons verborgen. 16 Daarom, alzo zegt JHWH: Ziet, Ik leg 
een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel 
vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. 17 En Ik zal het gericht 
stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel 
zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats 
overlopen. 18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw 
voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel 
doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden. 19 Van den 
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tijd af, als hij doortrekt, zal hij ulieden wegnemen, want allen morgen zal hij 
doortrekken, bij dag en bij nacht; en het zal geschieden, dat het gerucht te 
verstaan, enkel beroering wezen zal. 20 Want het bed zal korter zijn, dan dat 
men zich daarop uitstrekken kunne; en het deksel zal te smal wezen, als men zich 
daaronder voegt. 21 Want JHWH zal Zich opmaken, gelijk op den berg Perazim, 
Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen, Zijn 
werk zal vreemd zijn; en om Zijn daad te doen, Zijn daad zal vreemd zijn! 22 Nu 
dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden; want ik 
heb van JHWH der heirscharen gehoord een verdelging, ja, een, die vast 
besloten is over het ganse land. 

 

Wereldwijde pedo-netwerken 

Kindermisbruik, kinderverkrachting, kindermoord, het aftappen van 
kinderbloed nadat ze angstig gemaakt zijn, zodat er veel adrenaline en 
melatonine in hun bloed zit dat de illuminati opdrinken. De Moloch-
diensten die men erop na houdt met 
kinderoffers, o.a. in Amerika bij de 
Bohemian Grove. En wat er zich 
elke Walpurgisnacht afspeelt o.a. op 
de Boksberg in Duitsland en bij het 
Solsegat in Putten/Garderen.   

Verder wat er zich in het Vaticaan en wereldwijd in kloosters, in 
nachtclubs, in regeringsgebouwen, in sexclubs, in huizen, op eilanden 
zoals van Jeffrey Epstein, etc.   afspeelt is met geen pen te beschrijven. 
Meisjes, kinderen, dieren, ze worden gerondseld, misbruikt, vermoord, 
opgegeten, etc.   Drs. Micha Kat doet er in verschillende videos zijn mond 
over open. Het is schrikbarend.     

Wie achterliggende oorzaken wil kennen, kijk en luister naar de filosoof 
Marcel Messing:   

https://www.youtube.com/watch?v=RcKIBgg-eQM&t=4446s   
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Bekijk daarbij ook van David Icke de covid-animatie:  
https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    

 https://www.youtube.com/watch?v=_LDWPu25In0  door Mr. Peter Baars van 
De Gulden Middenweg.  

 Waar gaan we naar toe in 2050? 

https://www.youtube.com/watch?v=GHEbNLvQ_MY 

Verder: De grootste politieke zwendel over geheime spionage over de 
proliferatie van atoomtechnologie vanuit Nederland 

De Corona-hoax, zogeheten Covid-19-pandemie.  Het is eenzelfde hoax 
en massa-bedriegerij als het 9/11 gebeuren in 2001, nu 19 jaar 
geleden.  Covid-19  dus 19 jaar terug berust op dezelfde leugens.  Zie 
van Coen Vermeeren boek over 9/11.   Zie o.a. prof. Karel van 
Wolferen, en de rapper Lange Frans met George van Houts 

https://www.youtube.com/watch?v=ojNs-c69R_g    

https://www.youtube.com/watch?v=ClM1_ziXTgU#    

 

De leugens rond de Corona-PCR-test  

De man die het apparaat voor de PCR-test heeft ontwikkeld is Kay 
Mullis. Mullis zei dat de test niet bedoeld is voor het vaststellen van 
infectieziekten.  Momenteel test men er echter wél de corona-infectie 
mee, wat leugenachtig is. Men kan een bloeddrukmeter niet iemand 
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op koorts gaan testen. Men verkrijgt nu een groot aantal positief 
geteste corona-cijfers die bedrieglijk zijn. Trouwens, nog nooit is het 
covid-19 virus geïsoleerd ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuYUCGM8C_o     Fall Cabal too     

Echt even kijken hoe het nu werkelijk zit in Spanje.  Een arts is 
aan het woord en zie wat er gebeurt! De Spaanse mainstream 
media vragen een ziekenhuisarts verslag te doen van de 
‘zorgelijke’ omstandigheden in de ziekenhuizen.  
Maar dan vertelt hij gewoon de waarheid. Dat zagen ze niet 
aankomen.    https://youtu.be/274BQL6KtYg   

https://www.youtube.com/watch?v=jnHfSA4t-Fc   Moeten wij de 
overheid te allen tijde gehoorzamen?  Zéér goed !!!!!  Door Jaap 
Dieleman en Hans Meyer.     

https://www.youtube.com/watch?v=uO_GgygPrTI      over 
Maurice de Hond  

https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    dit is een hele 
goeie van David Icke  
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Totale lockdown op komst, zie:    

 http://www.wijsheid.nu/totale-lockdown-
op-komst/   
https://viruswaarheid.nl/informeren/professor-maria-gismondo-wij-
hebben-de-pandemie-veroorzaakt/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gj8Tf1fRgew    https://www.youtube.co
m/watch?v=oM2rCjCrTak     https://www.youtube.com/watch?v=KYZIHMkxdI
U    https://www.youtube.com/watch?v=2uQgNvlBAkQ&t=66s    de holocaust 
van Rutte en Hugo komt eraan 
https://www.youtube.com/watch?v=mF09NJIrWH4#     

https://www.youtube.com/watch?v=KUcg_apKNDM    over Baudet    

https://www.youtube.com/watch?v=kUZzx7aJwP0#   over Wilders   en Carla 
Eradus,  Rutte, etc.   Over Femke Halsema    

https://www.youtube.com/watch?v=9fPOiYt4WxE#      

https://www.youtube.com/watch?v=xhv7lRNgg9o   Bolsenaro  
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Zie en hoor mijn voorstel dat Femke Halsema zonder overleg 

overnam: http://www.sdnl.nl/femke-halsema.htm 

Let verder op het wereldwijde religieuze bedrog. Er klopt nagenoeg niets 
van wat de geestelijken de mensen voorhouden als waarheid. De scholen, 
het onderwijs, de indoctrinatie van de jeugd. De big-pharma en leugens 
van de gezondheidsindustrie. De banken en hun geld-leugens, puur 
bedrog. De overheden, staten, rechtbanken en politici met hun 
volksbedriegerijen. Het is teveel om op te noemen waarin wij als 
mensheid verkeren, als slaven uitgebuit worden. De maat is vol.  
Gender, Sodom en Gomorra, een gedegenereerde mensheid vol 
tatoeages, piercings, ringen, opmaak, etc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KFXnFdjMo5I#  Wij worden in 
angst gehouden, Pan de Paniek, door George van Houts.    
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Rxt5nBIFJY8#    
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 Een losgeslagen gedegeneerde mensheid, gezakt onder dierlijk niveau. 
Zal de Nieuwe Wereld Orde ons een échte nieuwe wereld bezorgen 
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waarin de waanzin, leugens, dictatuur, onwetendheid, eetc. zal 
verdwenen zijn? U kunt hieronder het program lezen: 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qaIFTPeDUSM  Het is nog nooit 
in de geschiedenis gebeurd dat mensen zó satanisch zijn. 
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De komst van de échte Nieuwe Wereld Orde 
Na een rijpingsproces zal een gezwel of puist openbarsten. Wanneer de 
maat vol is loopt deze over. Het wereldproces is een rijpingsproces van 
de strijd tussen goed en kwaad. De mensheid mocht haar gang gaan. De 
mensheid is op een prachtige aarde geplaatst, en kon kiezen hoe ze met 
de aarde en zichzelf zou omgaan. Wij hebben echter de wereld 
onbewoonbaar gemaakt, en dan niet zozeer de blanke Adammens, maar 
de elite die van de Anunnaki’s afstammen.  Wat zien we vanaf het begin 
van de ons bekende historie gebeuren?  Een broedermoord ligt ten 
grondslag aan de huidige mensheid, Kain vermoordde Abel.  Waar begon 
Kain daarna mee? Met stedenbouw, geldschepping en technieken die 
verwoestende uitwerking hadden. De mens is de schepper van zijn eigen 
lot. Volgens artikel 1 van de Universele Rechten van de Mens (URVM)  
krijgt elk mens bij zijn geboorte verstand en een geweten mee.  Verstand 
is er nog wel enigszins, maar het geweten van de massa-mensen is ver te 
zoeken. Hoe de meeste mensen met de aarde omgaan is barbaars. De 
aarde is zich aan het wreken van wat wij haar hebben aangedaan.  Als 
gevolg ervan zien we extreem weer, uitstervende dieren, planten en 
bomen. Het zijn de kettingreacties en geen losstaande toevalligheden die 
we momenteel zien plaatsgrijpen.  Volgens de Amerikaanse David 
Wallace-Welts in zijn boek, zitten wij geketend aan de gevolgen van ons 
eigen gedrag.  
 
Wat in het boek Henoch staat over de komende nieuwe tijd is wel een 
heel beetje anders dan wat de illuminati in hun plannen hebben 
beraamd. In hoofdstuk 91:12 tot 19 staat het volgende:  

   De overtreders zullen in de handen van de rechtvaardigen worden 
gegeven. Er zal in die tijd een huis gebouwd worden voor de Grote 
Koning en zijn glansrijkheid. In de negende week/maand (september 
2020?) zal het rechtvaardige oordeel openbaar worden aan de hele 
wereld.  Alle werken van de bezoedelden zullen van de aarde 
verdwijnen, en de gehele mensheid zal naar de weg der gerechtigheid 
uitzien. De eerste hemelen zullen wegrollen en nieuwe hemelen zullen 
verschijnen en alle krachten in de hemelen zullen zevenvoudig licht 
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geven. En na dit zullen er ontelbare weken komen, voor eeuwig, waarin 
alles in zuiverheid en rechtvaardigheid gehuld zal zijn, en er zal geen 
overtreding meer plaatshebben.    

Daar  zal de Almachtige 
God álles zijn in allen, volkomen Eén. 
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Inleiding 
In 2 Ezra 4-6  gaat het over de vraag wanneer de Goddelijke maat vol 
is. Hoe de wereld, hoe het mensdom zich rijp maakt voor ??? Enerzijds 
groei van bewustwording, anderzijds groei van het kwaad, waar mondt 
dat in uit?  

In Genesis 15:16 wordt tegen Abraham het volgende gezegd: 

want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet 
volkomen.  

De maat van hun ongerechtigheid was nog niet vol.  Verder lezen wij in 
Genesis 18 dat er drie mannen tot Abraham kwamen in verband met de 
zonden van Sodom en Gomorra, om te zien of hun maat al vol was:  

20 Voorts zeide JHWH: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en 

dewijl haar zonde zeer zwaar is, 21 Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun 

geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal 

het weten. 
 

2 Ezra    
In Hoofdstuk 4 spreekt de engel Uriel de profeet Ezra aan, om hem de 
oorzaak aan te wijzen waar het bezoedelde hart vandaan komt van de 
mensen, onder voorwaarde dat Ezra hem op drie vragen vooraf antwoord 
geeft. De drie vragen:   

1. Wat is het gewicht van vuur?  
2. Wat is de maat van het geloei van wind?   
3. Kan de dag van gisteren terug worden geroepen? 

Op deze vragen kan echter geen enkel mens een antwoord geven. Ons 
verstand kan de wegen Gods niet verstaan, dus ook niet de bron 
aanwijzen van de verdorvenheid in de wereld en harten der mensen.  
Verder was Ezra nieuwsgierig om te weten hoe het komt dat het volk 
hetwelk God liefheeft overgegeven is aan vijandelijke naties. En, hoe het 
komt dat de wet die aan onze voorouders gegeven is, tot niets is 
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geworden. Hoe komt het dat Israel als sprinkhanen over heel de aarde 
verspreid is? 
Uriel antwoordde: Hoe meer jij onderzoekt en vragen opwerpt, des te 
meer zul je verbaast staan, omdat de wereld zich haast om snel voorbij te 
gaan. De wereld kan evenmin verstaan wat in de toekomst aan de 
rechtvaardigen beloofd is, doordat ze vol ongerechtigheid en ziekten is.  
Over de bezoedeling die in de wereld gezaaid is, is de vernietiging ervan 
nog niet gekomen. Wanneer het bezoedelingszaad wat in de hartengrond 
der mensen gezaaid is niet wordt omgekeerd, kan het zuivere zaad ook 
nog niet geheel ontspruiten en voor de dag komen.  De bezoedelde 
zaadkorrel is in Adams hart gezaaid, en heeft reeds veel vrucht gegeven. 
In en tijdens de oogst zal dat een grote oogst opbrengst geven, helaas. 
Daar gaat het JHWH immers niet om. 

   
 
 
Ezra vroeg wanneer die oogsttijd zal zijn, en hoe groot die oogst dan wel 
zal zijn. Waarom is ons leven zo kort en bezoedeld? 
Uriel antwoordde: Een mens moet niet boven God uit willen stijgen. Ook 
de rechtvaardigen vragen in hun binnenste of het nog lang zal duren 
wanneer de vruchten van de oogst binnen zullen worden gehaald. 
Wanneer het getal van Ezau’s nageslachten vol zou zijn, dan zal de oogst 
worden binnengehaald.  God heeft op zijn weegschaal de wereld en daden 
der mensen gewogen. Hij heeft ook de tijden met een maat afgemeten en 
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deze met getallen genummerd.  Hij verandert of wijzigt niets, totdat de 
vastgestelde maat vol is. Die limiet is niet te overschrijden.  

Ezra zei toen: Misschien is het ter wille van ons dat de dorsvloer van de 
rechtvaardigen nog niet vol is als gevolg van de vele overtredingen der 
mensen.  Uriel antwoordde: Ga naar een zwangere vrouw. Vraag haar of 
haar baarmoeder –wanneer de negen maanden zwangerschap ten einde 
lopen-  de geboorte nog langer kan tegenhouden. Ezra antwoordde: Nee, 
dat kan de baarmoeder niet tegenhouden.  Uriel zei toen: In het graf is de 
opslagruimte van overleden mensen/zielen, gelijk aan de baarmoeder van 
een vrouw die bevrucht is. Een vrouw krijgt tenslotte haast om na 9 
maanden te baren, om van haar barensnood verlost te worden.  Zo zullen 
ook de opslagplaatsen der gestorvenen haast maken om hen te bevrijden 
die aan hen zijn toebetrouwd. Ezra vroeg toen om hem te tonen of er veel 
meer is wat nog moet komen, dan wat reeds voorbij is?  Wat voorbij is 
weten wij, maar wat komt weten wij nog niet. De regen bestaat niet uit 
één druppel, maar uit velen, en vuur is altijd groter dan rook.  Druppels 
en rook blijven achter, wanneer de regen en het vuur voorbij zijn gegaan. 
De hoeveelheid die voorbij is gegaan overtreft wat er is achter gebleven.  

Uriel zei toen: Er komen dagen dat de mensen gevangen zullen zijn in 
hun rijkdom, de aarde zonder geloof zal zijn, en de weg de Waarheid 
verborgen is.  De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. De aarde 
die je nu ziet zal een verlaten woestijn worden. Er zal overal wanorde 
zijn, en de zon zal ‘snachts schijnen, en de maan overdag. De weg der 
sterren zal veranderen, en grote benauwdheid zal er onder de mensen zijn.  
Een onwelkome vorst zal over de mensen heersen. Vrienden zullen 
oorlogvoeren en elkaar vernietigen. De aarde zal zich openen en vuur 
uitspuwen (vulkanen). De wilde wezens zullen hun prooi opzoeken, nl 
vruchtbare vrouwen en deze verkrachten, zodat zij wangedrochten zullen 
baren. (dit speelt vandaag de dag af in Europa waar de vele 
vreemdelingen als gelukzoekers uit Afrika binnenstromen en vrouwen 
verkrachten, moorden, roven, angstzaaien, etc. E dit wordt alleen maar 
erger vanwege de corona-hoax, aangezien in Afrika grote hongersnood 
ontstaan is. Doe daarbij dat de oogsten daar door sprinkhanen opgegeven 
worden, etc. In Zweden, maar ook in andere Eurpese landen spelen zich 
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dagelijks verschikkelijke 
taferelen af. Wie het échte 
nieuws volgt wordt er 
misselijk van).  

Het verse drinkwater zal 
bitter worden  wegens 
vervuiling, straling, etc. Zie 
wat er met ons drinkwater 
vandaag de dag gebeurd, en 
hoe door de nucleaire ramp 
te Fukushima de oceanen 
met radioactief materiaal 
worden aangetast.  In die 
tijd zullen wezenlijke 
kennis en inzicht 
verdwenen zijn. Er is kennis 
genoeg, wereldwijd, maar 
de wezenlijke kennis om de 
aarde te sparen en er een paradijs van te maken is er niet, althans niet bij 
de wereldleiders. De kennis aangaande de natuurwetten o.a. betreffende 
regeneratie om een gezond en sterk geslacht voort te kunnen brengen 
ontbreekt. Ezra werd er ziek en angstig van, zodat een tweede engel hem 
kwam ondersteunen en hem vroeg waarom hij zo beangst was.  De engel 
wees hem erop dat Israel aan hem was toevertrouwd, en wekte hem op 
op te staan en te eten en laat als een goede herder niet je schapen in 
handen van wreden komen. Ezra sprak tegen God dat Hij uit alle bomen 
voor Zichzelf één wingerdstok had uitgekozen, en één land uit de hele 
aarde, en uit alle bloemen één lelie, en uit alle steden één Sion, en uit alle 
vogels één duif, en uit alle vee één lam, en uit alle volken één volk.  
Waarom dan o God hebt U uw enige volk verstrooid? Wanneer U uw 
volk zo erg haat, zult U hen dienen te tuchtigen. Toon mij toch door wie 
U uw schepping bezoekt?  God antwoordde Ezra; Voordat alles 
geschapen werd zijn alle dingen door Mij bedacht en door geen ander. 
Ook zullen ze door Mij beèindigd worden. Ezra vroeg wat het keerpunt 

 

Figuur 1 deze mooie jonge vrouw is verkracht 
en vermoord door de luguber uitziende 
misdadiger, een ‘wezen des velds’.  
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en de scheidslijn zal wezen van het ene tijdperk naar het komende nieuwe 
tijdperk?  God antwoordde:  Van Abraham tot Izaak, toen Jakob en Ezau 
geboren zijn, heeft Jakob de hiel van Ezau vastgehouden.  Ezau is het 
einde van het eerste tijdperk en Jakobs hand is het begin van de nieuwe 
tijd, het volgende tijdperk. De hand van een mens is het begin en de hiel 
het einde. De aarde zal beven en schudden, want ze weet dat haar einde 
of beginsel ook verandert dient te worden. Een zeer grote verandering zal 
er komen en de mensen zullen een ander hart ontvangen. Dan is er hoger 
bewustzijn en geen bezoedeling meer, geen bedrog, zodat de Waarheid 
zal bloeien en haar vruchten zal geven.  

Wij zien uit het verslag van Ezra dat de engel Uriel  aan Ezra niet de 
oorzaak aanwijst waar het bezoedelde hart vandaan komt.  De vroege 
kerkvaders meenden het echter te weten. Volgens Augustinus was de 
zogenaamde erfzonde de bron van de bezoedeling. Wij mensen zouden 
van Adam en Eva de zondebron hebben overgeërfd. Het werd zelfs tot 
een kerkelijk leerstuk gemaakt, de erfzondeleer. Het heeft de kerk zeer 
veel geld opgeleverd, aangezien de mensen graag van hun zonden af 
wilden om niet in de door de kerk uitbedachte hel terecht te komen na dit 
leven.   

De engel Uriel wijst er echter op dat niemand de verdorvenheid van de 
wereld kan verstaan. Een dier heeft een eigen soort leefwereld, een eigen 
soort bewustzijn, dat weliswaar veel lager is dan het onze. Evenwel 
kunnen wij niet alles doorgronden 
en kunnen dieren in sommige 
opzichten met hun eigenschappen 
of vermogens meer dan mensen.  

Ezra worstelde verder met het 
vraagstuk van Israels zonden en 
verstrooiing. Ook hier blijkt dat wij 
op alle vragen in ons leven geen 
pasklaar antwoord krijgen. Wel 
worden aan Ezra enkele 
voorbeelden gegeven waaruit hij kan opmaken hoe het Godsplan 
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verloopt.  Uriel geeft aan dat bezoedeling als een zaad is dat in de aarde 
is gezaaid, en dat de aarde éérst omgeploegd dient te worden voordat het 
goede zaad erin wordt gestrooid en kan ontspruiten. Ook in het hart van 
Adam is het kwade zaad gezaaid zodat het kon ontkiemen, groeien en 
vrucht dragen.  De cyclus van zaaien tot maaien voltrekt zich steeds 
opnieuw.  Hoe lang een cyclus duurt, of het tijdstip wanneer een tijdvak 
eindigt, weten wij niet op de dag nauwkeurig. Wel kunnen wij aan de 
symptomen zien wanneer de oogst nabij is.  JHWH geeft aan het kwade 
zowel als aan het goede zaad de tijd dat het ontkiemt en opgroeit, tot het 
volgroeid is en vrucht draagt. De maat moet vol worden.  

De oogst is de voleinding, zie:  (vol is vol, einding is einde) 

Mattheus 13: 38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen 
des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen; 39 En de vijand, die 
hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en 
de maaiers zijn de engelen. 40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met 
vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 41 De 
Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk 
vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42 En 
zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der 
tanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk 
huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore. 

Uriel laat zien dat God als met een weegschaal bezig is de  maat van de 
zonden af te meten, te wegen.  De maat van de zonden der Amorieten 
was op een bepaald moment vol, zie Genesis 15:16.  

Uriel gaf ook als voorbeeld een zwangere vrouw, waar na 9 maanden 
zwangerschap de geboorte moet volgen. Zij kan dit proces met geen 
mogelijkheid tegen houden. Uriel wees de baarmoeder van de vrouw aan 
als voorraadschuur of magazijn van gestorven mensen, zodat er een tijd 
zal aanbreken dat het graf hetgeen er in is gegaan, er weer uit zal werpen. 
Wanneer wij de wereldgeschiedenis overzien, is ongeveer 6000 jr terug 
het zaad van goed en kwaad gezaaid in de harten van de Adammensen. 
Zij waren toen nog vrij onkundig in veel zaken vergeleken bij nu.  Wat 
wij weten is mede de vrucht van 6000 jaar geschied-ervaringen, groei-
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ontwikkeling. Het kwaad heeft welig kunnen volgroeien en het goede 
ook. Het kwade zaad of onkruid probeert altijd het goede zaad te 
overgroeien. Uriel geeft aan dat in de eindtijd er enerzijds zeer grote 
rijkdom zal wezen bij een kleine groep die erin gevangen zitten. Het geld 
heeft hen te pakken en zij wanen zich kapitalisten. Dat verschaft hen 
veelal een losbandg leven en een hoogmoedig bestaan. Zij spreken de 
zonden vrijuit en doen waartoe hun boze hart hen aanzet. In die tijd neemt 
ook de technische kennis een hoge vlucht, zodat de aarde zelfs tot een 
verlaten woestijn wordt. Denk hierbij aan atoombommen en wat deze 
teweeg brengen op aarde.  De wanorde wordt compleet, mogelijk door 
hetgeen men te CERN in Geneve en met HAARP in Alaska klaarmaakt. 
CERN bezit de grootste machine ter wereld die ooit door mensen is 
gemaakt, en waarom? Om de natuurwetten te kunnen verstoren? Men wil 
een leefbaar klimaat scheppen voor de Anunnaki die niet in ons huidige 
klimaat kunnen leven. Vandaar dat ze ondergronds leven. 

 

Een onwelkome vorst zal  er heersen. Wij hebben het gezien tijdens de 
inwijding van Trump in Amerika dat er grote rellen ontstonden. 
Vulkanen en aardbevingen zijn er regelmatig, zoals onlangs in Italië. De 
wilde wezens volgens Ezra –wellicht wijzend naar de grote stroom 
zogeheten vluchtelingen die Europa binnenstromen- hebben reeds veel 
Westerse vrouwen verkracht.   Ons drinkwater is vervuild. De ontplofte 
kerncentrale in Japan te Fuushima heeft zeer veel radioactief water in de 
oceaan laten lopen. De ware kennis en het inzicht in de wetten des levens 
is weinig, laag, waarbij de bezoedeling en zedeloosheid hard is 
toegenomen. Vooral in het Westen waar in hoofdzaak de nazaten van de 
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12 stammen die in de verstrooiing zijn terechtgekomen lijkt de maat van 
ongerechtigheid zo goed als vol te zijn gelopen. Het punt dat omkeer niet 
meer mogelijk is, schijnt te zijn gepasseerd. De tijd dat de schapen van 
de bokken zullen worden afgescheiden lijkt te zijn aangebroken. Het 
einde van dit tijdperk is aan Ezau, aan de Edom/Amalek machten. De wal 
gaat het schip keren, die nieuwe tijd is aan Jakob.  De mensheid is aan 
het ontwaken om de kwade slavensystemen van de huidige machthebbers 
van zich af te schudden. Het zelfzuchtige veelvratige rupsensysteem van 
de huidige machthebbers wordt afgebroken en omgevormd tot een vrij-
vlinder systeem. De Edommachten houden de mensheid in slavernij met 
hun geld-rentesysteem dat uit gebakken lucht bestaat. Het Ezau-systeem 
hanteert geweld en dwang, uitbuiting en oorlog. Jakob hield met zijn 
hand de hiel van Ezau vast. Jakobs hand zal zich volledig in vrijheid 
kunnen gaan ontplooien. Jakobs hand is het begin, Ezaus hiel is het einde. 
De aarde gaat het kwaad van zich afschudden. Aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, rampen, oorlogen, het behoort tot het 
omvormingsproces dat in werking is getreden en door de goede geesten 
van JHWH wordt aangestuurd. De 
maat moet vol, de vrucht moet rijpen, 
en dan volgt de oogst.  Wij bevinden 
ons in dit her-geboorteproces en zien 
de vruchten rijp worden, althans voor 
wie niet geheel ziende blind is.  

Niet alleen de profeet Ezra, maar ook 
veel andere profeten hebben het grote 
omvormingsproces beschreven en aangekondigd. Er komt een 
vernieuwde aarde en vernieuwde mensheid. Wij beleven momenteel de 
geboorteweeën voor de nieuwe tijd. De uitkomst ervan mogen wij reeds 
weten, vandaar dat het ons vrolijk maakt. In het oude Barneveldse wapen 
is het omvormingsproces op voortreffelijke wijze uitgebeeld.   

De Bestemde tijd is gekomen dat de omkeer zal plaatsvinden, zie Psalm 
102:14, (Daniel 12:7)  ook dan is de maat vol.   
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  Psalm 102:14 Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om 
haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. 15 Want Uw knechten 
hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis. 
16 Dan zullen de heidenen den Naam van JHWH vrezen, en alle koningen der 
aarde Uw heerlijkheid. 17 Als JHWH Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn 
heerlijkheid zal verschenen zijn, 18 Zich gewend zal hebben tot het gebed 
desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed; 

Jesaja 10:20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël, 
en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op dien, die ze 
geslagen heeft; maar zij zullen steunen op JHWH, den Heilige Israëls, 
oprechtelijk. 21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot 
den sterken God! 22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, 
zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk 
besloten, overvloeiende met gerechtigheid. 23 Want een verdelging, die vastelijk 
besloten is, zal JHWH der heirscharen doen in het midden dezes gansen lands. 
24 Daarom zegt JHWH der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk, dat te 
Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u 
zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren; 25 Want nog een klein weinig, zo 
zal volbracht worden de gramschap, en Mijn toorn tot hun vernieling. 26 Want 
JHWH der heirscharen zal tegen hem een gesel verwekken, gelijk de slachting 
van Midian was aan de rots van Oreb; en gelijk Zijn staf over de zee was, 
denwelken Hij verheffen zal, naar de wijze der Egyptenaren. 27 En het zal 
geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn 
juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, om des Gezalfden wil. 

Jesaja 28:   14 Daarom, hoort JHWH’s woord, gij bespotters, gij heersers over 
dit volk, dat te Jeruzalem is! 15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond 
met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag 
gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet 
komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de 
valsheid hebben wij ons verborgen. 16 Daarom, alzo zegt JHWH: Ziet, Ik leg 
een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel 
vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. 17 En Ik zal het gericht 
stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel 
zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats 
overlopen. 18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw 
voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel 
doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden. 19 Van den 
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tijd af, als hij doortrekt, zal hij ulieden wegnemen, want allen morgen zal hij 
doortrekken, bij dag en bij nacht; en het zal geschieden, dat het gerucht te 
verstaan, enkel beroering wezen zal. 20 Want het bed zal korter zijn, dan dat 
men zich daarop uitstrekken kunne; en het deksel zal te smal wezen, als men zich 
daaronder voegt. 21 Want JHWH zal Zich opmaken, gelijk op den berg Perazim, 
Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen, Zijn 
werk zal vreemd zijn; en om Zijn daad te doen, Zijn daad zal vreemd zijn! 22 Nu 
dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden; want ik 
heb van JHWH der heirscharen gehoord een verdelging, ja, een, die vast 
besloten is over het ganse land. 

 

Wereldwijde pedo-netwerken 

Kindermisbruik, kinderverkrachting, kindermoord, het aftappen van 
kinderbloed nadat ze angstig gemaakt zijn, zodat er veel adrenaline en 
melatonine in hun bloed zit dat de illuminati opdrinken. De Moloch-
diensten die men erop na houdt met 
kinderoffers, o.a. in Amerika bij de 
Bohemian Grove. En wat er zich 
elke Walpurgisnacht afspeelt o.a. op 
de Boksberg in Duitsland en bij het 
Solsegat in Putten/Garderen.   

Verder wat er zich in het Vaticaan en wereldwijd in kloosters, in 
nachtclubs, in regeringsgebouwen, in sexclubs, in huizen, op eilanden 
zoals van Jeffrey Epstein, etc.   afspeelt is met geen pen te beschrijven. 
Meisjes, kinderen, dieren, ze worden gerondseld, misbruikt, vermoord, 
opgegeten, etc.   Drs. Micha Kat doet er in verschillende videos zijn mond 
over open. Het is schrikbarend.     

Wie achterliggende oorzaken wil kennen, kijk en luister naar de filosoof 
Marcel Messing:   

https://www.youtube.com/watch?v=RcKIBgg-eQM&t=4446s   
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Bekijk daarbij ook van David Icke de covid-animatie:  
https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    

 https://www.youtube.com/watch?v=_LDWPu25In0  door Mr. Peter Baars van 
De Gulden Middenweg.  

 Waar gaan we naar toe in 2050? 

https://www.youtube.com/watch?v=GHEbNLvQ_MY 

Verder: De grootste politieke zwendel over geheime spionage over de 
proliferatie van atoomtechnologie vanuit Nederland 

De Corona-hoax, zogeheten Covid-19-pandemie.  Het is eenzelfde hoax 
en massa-bedriegerij als het 9/11 gebeuren in 2001, nu 19 jaar 
geleden.  Covid-19  dus 19 jaar terug berust op dezelfde leugens.  Zie 
van Coen Vermeeren boek over 9/11.   Zie o.a. prof. Karel van 
Wolferen, en de rapper Lange Frans met George van Houts 

https://www.youtube.com/watch?v=ojNs-c69R_g    

https://www.youtube.com/watch?v=ClM1_ziXTgU#    

 

De leugens rond de Corona-PCR-test  

De man die het apparaat voor de PCR-test heeft ontwikkeld is Kay 
Mullis. Mullis zei dat de test niet bedoeld is voor het vaststellen van 
infectieziekten.  Momenteel test men er echter wél de corona-infectie 
mee, wat leugenachtig is. Men kan een bloeddrukmeter niet iemand 
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op koorts gaan testen. Men verkrijgt nu een groot aantal positief 
geteste corona-cijfers die bedrieglijk zijn. Trouwens, nog nooit is het 
covid-19 virus geïsoleerd ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuYUCGM8C_o     Fall Cabal too     

Echt even kijken hoe het nu werkelijk zit in Spanje.  Een arts is 
aan het woord en zie wat er gebeurt! De Spaanse mainstream 
media vragen een ziekenhuisarts verslag te doen van de 
‘zorgelijke’ omstandigheden in de ziekenhuizen.  
Maar dan vertelt hij gewoon de waarheid. Dat zagen ze niet 
aankomen.    https://youtu.be/274BQL6KtYg   

https://www.youtube.com/watch?v=jnHfSA4t-Fc   Moeten wij de 
overheid te allen tijde gehoorzamen?  Zéér goed !!!!!  Door Jaap 
Dieleman en Hans Meyer.     

https://www.youtube.com/watch?v=uO_GgygPrTI      over 
Maurice de Hond  

https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    dit is een hele 
goeie van David Icke  
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Totale lockdown op komst, zie:    

 http://www.wijsheid.nu/totale-lockdown-
op-komst/   
https://viruswaarheid.nl/informeren/professor-maria-gismondo-wij-
hebben-de-pandemie-veroorzaakt/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gj8Tf1fRgew    https://www.youtube.co
m/watch?v=oM2rCjCrTak     https://www.youtube.com/watch?v=KYZIHMkxdI
U    https://www.youtube.com/watch?v=2uQgNvlBAkQ&t=66s    de holocaust 
van Rutte en Hugo komt eraan 
https://www.youtube.com/watch?v=mF09NJIrWH4#     

https://www.youtube.com/watch?v=KUcg_apKNDM    over Baudet    

https://www.youtube.com/watch?v=kUZzx7aJwP0#   over Wilders   en Carla 
Eradus,  Rutte, etc.   Over Femke Halsema    

https://www.youtube.com/watch?v=9fPOiYt4WxE#      

https://www.youtube.com/watch?v=xhv7lRNgg9o   Bolsenaro  
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Zie en hoor mijn voorstel dat Femke Halsema zonder overleg 

overnam: http://www.sdnl.nl/femke-halsema.htm 

Let verder op het wereldwijde religieuze bedrog. Er klopt nagenoeg niets 
van wat de geestelijken de mensen voorhouden als waarheid. De scholen, 
het onderwijs, de indoctrinatie van de jeugd. De big-pharma en leugens 
van de gezondheidsindustrie. De banken en hun geld-leugens, puur 
bedrog. De overheden, staten, rechtbanken en politici met hun 
volksbedriegerijen. Het is teveel om op te noemen waarin wij als 
mensheid verkeren, als slaven uitgebuit worden. De maat is vol.  
Gender, Sodom en Gomorra, een gedegenereerde mensheid vol 
tatoeages, piercings, ringen, opmaak, etc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KFXnFdjMo5I#  Wij worden in 
angst gehouden, Pan de Paniek, door George van Houts.    
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Rxt5nBIFJY8#    
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 Een losgeslagen gedegeneerde mensheid, gezakt onder dierlijk niveau. 
Zal de Nieuwe Wereld Orde ons een échte nieuwe wereld bezorgen 
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waarin de waanzin, leugens, dictatuur, onwetendheid, eetc. zal 
verdwenen zijn? U kunt hieronder het program lezen: 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qaIFTPeDUSM  Het is nog nooit 
in de geschiedenis gebeurd dat mensen zó satanisch zijn. 
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De komst van de échte Nieuwe Wereld Orde 
Na een rijpingsproces zal een gezwel of puist openbarsten. Wanneer de 
maat vol is loopt deze over. Het wereldproces is een rijpingsproces van 
de strijd tussen goed en kwaad. De mensheid mocht haar gang gaan. De 
mensheid is op een prachtige aarde geplaatst, en kon kiezen hoe ze met 
de aarde en zichzelf zou omgaan. Wij hebben echter de wereld 
onbewoonbaar gemaakt, en dan niet zozeer de blanke Adammens, maar 
de elite die van de Anunnaki’s afstammen.  Wat zien we vanaf het begin 
van de ons bekende historie gebeuren?  Een broedermoord ligt ten 
grondslag aan de huidige mensheid, Kain vermoordde Abel.  Waar begon 
Kain daarna mee? Met stedenbouw, geldschepping en technieken die 
verwoestende uitwerking hadden. De mens is de schepper van zijn eigen 
lot. Volgens artikel 1 van de Universele Rechten van de Mens (URVM)  
krijgt elk mens bij zijn geboorte verstand en een geweten mee.  Verstand 
is er nog wel enigszins, maar het geweten van de massa-mensen is ver te 
zoeken. Hoe de meeste mensen met de aarde omgaan is barbaars. De 
aarde is zich aan het wreken van wat wij haar hebben aangedaan.  Als 
gevolg ervan zien we extreem weer, uitstervende dieren, planten en 
bomen. Het zijn de kettingreacties en geen losstaande toevalligheden die 
we momenteel zien plaatsgrijpen.  Volgens de Amerikaanse David 
Wallace-Welts in zijn boek, zitten wij geketend aan de gevolgen van ons 
eigen gedrag.  
 
Wat in het boek Henoch staat over de komende nieuwe tijd is wel een 
heel beetje anders dan wat de illuminati in hun plannen hebben 
beraamd. In hoofdstuk 91:12 tot 19 staat het volgende:  

   De overtreders zullen in de handen van de rechtvaardigen worden 
gegeven. Er zal in die tijd een huis gebouwd worden voor de Grote 
Koning en zijn glansrijkheid. In de negende week/maand (september 
2020?) zal het rechtvaardige oordeel openbaar worden aan de hele 
wereld.  Alle werken van de bezoedelden zullen van de aarde 
verdwijnen, en de gehele mensheid zal naar de weg der gerechtigheid 
uitzien. De eerste hemelen zullen wegrollen en nieuwe hemelen zullen 
verschijnen en alle krachten in de hemelen zullen zevenvoudig licht 
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geven. En na dit zullen er ontelbare weken komen, voor eeuwig, waarin 
alles in zuiverheid en rechtvaardigheid gehuld zal zijn, en er zal geen 
overtreding meer plaatshebben.    

Daar  zal de Almachtige 
God álles zijn in allen, volkomen Eén. 
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Inleiding 
In 2 Ezra 4-6  gaat het over de vraag wanneer de Goddelijke maat vol 
is. Hoe de wereld, hoe het mensdom zich rijp maakt voor ??? Enerzijds 
groei van bewustwording, anderzijds groei van het kwaad, waar mondt 
dat in uit?  

In Genesis 15:16 wordt tegen Abraham het volgende gezegd: 

want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet 
volkomen.  

De maat van hun ongerechtigheid was nog niet vol.  Verder lezen wij in 
Genesis 18 dat er drie mannen tot Abraham kwamen in verband met de 
zonden van Sodom en Gomorra, om te zien of hun maat al vol was:  

20 Voorts zeide JHWH: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en 

dewijl haar zonde zeer zwaar is, 21 Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun 

geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal 

het weten. 
 

2 Ezra    
In Hoofdstuk 4 spreekt de engel Uriel de profeet Ezra aan, om hem de 
oorzaak aan te wijzen waar het bezoedelde hart vandaan komt van de 
mensen, onder voorwaarde dat Ezra hem op drie vragen vooraf antwoord 
geeft. De drie vragen:   

1. Wat is het gewicht van vuur?  
2. Wat is de maat van het geloei van wind?   
3. Kan de dag van gisteren terug worden geroepen? 

Op deze vragen kan echter geen enkel mens een antwoord geven. Ons 
verstand kan de wegen Gods niet verstaan, dus ook niet de bron 
aanwijzen van de verdorvenheid in de wereld en harten der mensen.  
Verder was Ezra nieuwsgierig om te weten hoe het komt dat het volk 
hetwelk God liefheeft overgegeven is aan vijandelijke naties. En, hoe het 
komt dat de wet die aan onze voorouders gegeven is, tot niets is 
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geworden. Hoe komt het dat Israel als sprinkhanen over heel de aarde 
verspreid is? 
Uriel antwoordde: Hoe meer jij onderzoekt en vragen opwerpt, des te 
meer zul je verbaast staan, omdat de wereld zich haast om snel voorbij te 
gaan. De wereld kan evenmin verstaan wat in de toekomst aan de 
rechtvaardigen beloofd is, doordat ze vol ongerechtigheid en ziekten is.  
Over de bezoedeling die in de wereld gezaaid is, is de vernietiging ervan 
nog niet gekomen. Wanneer het bezoedelingszaad wat in de hartengrond 
der mensen gezaaid is niet wordt omgekeerd, kan het zuivere zaad ook 
nog niet geheel ontspruiten en voor de dag komen.  De bezoedelde 
zaadkorrel is in Adams hart gezaaid, en heeft reeds veel vrucht gegeven. 
In en tijdens de oogst zal dat een grote oogst opbrengst geven, helaas. 
Daar gaat het JHWH immers niet om. 

   
 
 
Ezra vroeg wanneer die oogsttijd zal zijn, en hoe groot die oogst dan wel 
zal zijn. Waarom is ons leven zo kort en bezoedeld? 
Uriel antwoordde: Een mens moet niet boven God uit willen stijgen. Ook 
de rechtvaardigen vragen in hun binnenste of het nog lang zal duren 
wanneer de vruchten van de oogst binnen zullen worden gehaald. 
Wanneer het getal van Ezau’s nageslachten vol zou zijn, dan zal de oogst 
worden binnengehaald.  God heeft op zijn weegschaal de wereld en daden 
der mensen gewogen. Hij heeft ook de tijden met een maat afgemeten en 
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deze met getallen genummerd.  Hij verandert of wijzigt niets, totdat de 
vastgestelde maat vol is. Die limiet is niet te overschrijden.  

Ezra zei toen: Misschien is het ter wille van ons dat de dorsvloer van de 
rechtvaardigen nog niet vol is als gevolg van de vele overtredingen der 
mensen.  Uriel antwoordde: Ga naar een zwangere vrouw. Vraag haar of 
haar baarmoeder –wanneer de negen maanden zwangerschap ten einde 
lopen-  de geboorte nog langer kan tegenhouden. Ezra antwoordde: Nee, 
dat kan de baarmoeder niet tegenhouden.  Uriel zei toen: In het graf is de 
opslagruimte van overleden mensen/zielen, gelijk aan de baarmoeder van 
een vrouw die bevrucht is. Een vrouw krijgt tenslotte haast om na 9 
maanden te baren, om van haar barensnood verlost te worden.  Zo zullen 
ook de opslagplaatsen der gestorvenen haast maken om hen te bevrijden 
die aan hen zijn toebetrouwd. Ezra vroeg toen om hem te tonen of er veel 
meer is wat nog moet komen, dan wat reeds voorbij is?  Wat voorbij is 
weten wij, maar wat komt weten wij nog niet. De regen bestaat niet uit 
één druppel, maar uit velen, en vuur is altijd groter dan rook.  Druppels 
en rook blijven achter, wanneer de regen en het vuur voorbij zijn gegaan. 
De hoeveelheid die voorbij is gegaan overtreft wat er is achter gebleven.  

Uriel zei toen: Er komen dagen dat de mensen gevangen zullen zijn in 
hun rijkdom, de aarde zonder geloof zal zijn, en de weg de Waarheid 
verborgen is.  De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. De aarde 
die je nu ziet zal een verlaten woestijn worden. Er zal overal wanorde 
zijn, en de zon zal ‘snachts schijnen, en de maan overdag. De weg der 
sterren zal veranderen, en grote benauwdheid zal er onder de mensen zijn.  
Een onwelkome vorst zal over de mensen heersen. Vrienden zullen 
oorlogvoeren en elkaar vernietigen. De aarde zal zich openen en vuur 
uitspuwen (vulkanen). De wilde wezens zullen hun prooi opzoeken, nl 
vruchtbare vrouwen en deze verkrachten, zodat zij wangedrochten zullen 
baren. (dit speelt vandaag de dag af in Europa waar de vele 
vreemdelingen als gelukzoekers uit Afrika binnenstromen en vrouwen 
verkrachten, moorden, roven, angstzaaien, etc. E dit wordt alleen maar 
erger vanwege de corona-hoax, aangezien in Afrika grote hongersnood 
ontstaan is. Doe daarbij dat de oogsten daar door sprinkhanen opgegeven 
worden, etc. In Zweden, maar ook in andere Eurpese landen spelen zich 
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dagelijks verschikkelijke 
taferelen af. Wie het échte 
nieuws volgt wordt er 
misselijk van).  

Het verse drinkwater zal 
bitter worden  wegens 
vervuiling, straling, etc. Zie 
wat er met ons drinkwater 
vandaag de dag gebeurd, en 
hoe door de nucleaire ramp 
te Fukushima de oceanen 
met radioactief materiaal 
worden aangetast.  In die 
tijd zullen wezenlijke 
kennis en inzicht 
verdwenen zijn. Er is kennis 
genoeg, wereldwijd, maar 
de wezenlijke kennis om de 
aarde te sparen en er een paradijs van te maken is er niet, althans niet bij 
de wereldleiders. De kennis aangaande de natuurwetten o.a. betreffende 
regeneratie om een gezond en sterk geslacht voort te kunnen brengen 
ontbreekt. Ezra werd er ziek en angstig van, zodat een tweede engel hem 
kwam ondersteunen en hem vroeg waarom hij zo beangst was.  De engel 
wees hem erop dat Israel aan hem was toevertrouwd, en wekte hem op 
op te staan en te eten en laat als een goede herder niet je schapen in 
handen van wreden komen. Ezra sprak tegen God dat Hij uit alle bomen 
voor Zichzelf één wingerdstok had uitgekozen, en één land uit de hele 
aarde, en uit alle bloemen één lelie, en uit alle steden één Sion, en uit alle 
vogels één duif, en uit alle vee één lam, en uit alle volken één volk.  
Waarom dan o God hebt U uw enige volk verstrooid? Wanneer U uw 
volk zo erg haat, zult U hen dienen te tuchtigen. Toon mij toch door wie 
U uw schepping bezoekt?  God antwoordde Ezra; Voordat alles 
geschapen werd zijn alle dingen door Mij bedacht en door geen ander. 
Ook zullen ze door Mij beèindigd worden. Ezra vroeg wat het keerpunt 

 

Figuur 1 deze mooie jonge vrouw is verkracht 
en vermoord door de luguber uitziende 
misdadiger, een ‘wezen des velds’.  
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en de scheidslijn zal wezen van het ene tijdperk naar het komende nieuwe 
tijdperk?  God antwoordde:  Van Abraham tot Izaak, toen Jakob en Ezau 
geboren zijn, heeft Jakob de hiel van Ezau vastgehouden.  Ezau is het 
einde van het eerste tijdperk en Jakobs hand is het begin van de nieuwe 
tijd, het volgende tijdperk. De hand van een mens is het begin en de hiel 
het einde. De aarde zal beven en schudden, want ze weet dat haar einde 
of beginsel ook verandert dient te worden. Een zeer grote verandering zal 
er komen en de mensen zullen een ander hart ontvangen. Dan is er hoger 
bewustzijn en geen bezoedeling meer, geen bedrog, zodat de Waarheid 
zal bloeien en haar vruchten zal geven.  

Wij zien uit het verslag van Ezra dat de engel Uriel  aan Ezra niet de 
oorzaak aanwijst waar het bezoedelde hart vandaan komt.  De vroege 
kerkvaders meenden het echter te weten. Volgens Augustinus was de 
zogenaamde erfzonde de bron van de bezoedeling. Wij mensen zouden 
van Adam en Eva de zondebron hebben overgeërfd. Het werd zelfs tot 
een kerkelijk leerstuk gemaakt, de erfzondeleer. Het heeft de kerk zeer 
veel geld opgeleverd, aangezien de mensen graag van hun zonden af 
wilden om niet in de door de kerk uitbedachte hel terecht te komen na dit 
leven.   

De engel Uriel wijst er echter op dat niemand de verdorvenheid van de 
wereld kan verstaan. Een dier heeft een eigen soort leefwereld, een eigen 
soort bewustzijn, dat weliswaar veel lager is dan het onze. Evenwel 
kunnen wij niet alles doorgronden 
en kunnen dieren in sommige 
opzichten met hun eigenschappen 
of vermogens meer dan mensen.  

Ezra worstelde verder met het 
vraagstuk van Israels zonden en 
verstrooiing. Ook hier blijkt dat wij 
op alle vragen in ons leven geen 
pasklaar antwoord krijgen. Wel 
worden aan Ezra enkele 
voorbeelden gegeven waaruit hij kan opmaken hoe het Godsplan 
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verloopt.  Uriel geeft aan dat bezoedeling als een zaad is dat in de aarde 
is gezaaid, en dat de aarde éérst omgeploegd dient te worden voordat het 
goede zaad erin wordt gestrooid en kan ontspruiten. Ook in het hart van 
Adam is het kwade zaad gezaaid zodat het kon ontkiemen, groeien en 
vrucht dragen.  De cyclus van zaaien tot maaien voltrekt zich steeds 
opnieuw.  Hoe lang een cyclus duurt, of het tijdstip wanneer een tijdvak 
eindigt, weten wij niet op de dag nauwkeurig. Wel kunnen wij aan de 
symptomen zien wanneer de oogst nabij is.  JHWH geeft aan het kwade 
zowel als aan het goede zaad de tijd dat het ontkiemt en opgroeit, tot het 
volgroeid is en vrucht draagt. De maat moet vol worden.  

De oogst is de voleinding, zie:  (vol is vol, einding is einde) 

Mattheus 13: 38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen 
des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen; 39 En de vijand, die 
hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en 
de maaiers zijn de engelen. 40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met 
vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 41 De 
Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk 
vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42 En 
zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der 
tanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk 
huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore. 

Uriel laat zien dat God als met een weegschaal bezig is de  maat van de 
zonden af te meten, te wegen.  De maat van de zonden der Amorieten 
was op een bepaald moment vol, zie Genesis 15:16.  

Uriel gaf ook als voorbeeld een zwangere vrouw, waar na 9 maanden 
zwangerschap de geboorte moet volgen. Zij kan dit proces met geen 
mogelijkheid tegen houden. Uriel wees de baarmoeder van de vrouw aan 
als voorraadschuur of magazijn van gestorven mensen, zodat er een tijd 
zal aanbreken dat het graf hetgeen er in is gegaan, er weer uit zal werpen. 
Wanneer wij de wereldgeschiedenis overzien, is ongeveer 6000 jr terug 
het zaad van goed en kwaad gezaaid in de harten van de Adammensen. 
Zij waren toen nog vrij onkundig in veel zaken vergeleken bij nu.  Wat 
wij weten is mede de vrucht van 6000 jaar geschied-ervaringen, groei-
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ontwikkeling. Het kwaad heeft welig kunnen volgroeien en het goede 
ook. Het kwade zaad of onkruid probeert altijd het goede zaad te 
overgroeien. Uriel geeft aan dat in de eindtijd er enerzijds zeer grote 
rijkdom zal wezen bij een kleine groep die erin gevangen zitten. Het geld 
heeft hen te pakken en zij wanen zich kapitalisten. Dat verschaft hen 
veelal een losbandg leven en een hoogmoedig bestaan. Zij spreken de 
zonden vrijuit en doen waartoe hun boze hart hen aanzet. In die tijd neemt 
ook de technische kennis een hoge vlucht, zodat de aarde zelfs tot een 
verlaten woestijn wordt. Denk hierbij aan atoombommen en wat deze 
teweeg brengen op aarde.  De wanorde wordt compleet, mogelijk door 
hetgeen men te CERN in Geneve en met HAARP in Alaska klaarmaakt. 
CERN bezit de grootste machine ter wereld die ooit door mensen is 
gemaakt, en waarom? Om de natuurwetten te kunnen verstoren? Men wil 
een leefbaar klimaat scheppen voor de Anunnaki die niet in ons huidige 
klimaat kunnen leven. Vandaar dat ze ondergronds leven. 

 

Een onwelkome vorst zal  er heersen. Wij hebben het gezien tijdens de 
inwijding van Trump in Amerika dat er grote rellen ontstonden. 
Vulkanen en aardbevingen zijn er regelmatig, zoals onlangs in Italië. De 
wilde wezens volgens Ezra –wellicht wijzend naar de grote stroom 
zogeheten vluchtelingen die Europa binnenstromen- hebben reeds veel 
Westerse vrouwen verkracht.   Ons drinkwater is vervuild. De ontplofte 
kerncentrale in Japan te Fuushima heeft zeer veel radioactief water in de 
oceaan laten lopen. De ware kennis en het inzicht in de wetten des levens 
is weinig, laag, waarbij de bezoedeling en zedeloosheid hard is 
toegenomen. Vooral in het Westen waar in hoofdzaak de nazaten van de 
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12 stammen die in de verstrooiing zijn terechtgekomen lijkt de maat van 
ongerechtigheid zo goed als vol te zijn gelopen. Het punt dat omkeer niet 
meer mogelijk is, schijnt te zijn gepasseerd. De tijd dat de schapen van 
de bokken zullen worden afgescheiden lijkt te zijn aangebroken. Het 
einde van dit tijdperk is aan Ezau, aan de Edom/Amalek machten. De wal 
gaat het schip keren, die nieuwe tijd is aan Jakob.  De mensheid is aan 
het ontwaken om de kwade slavensystemen van de huidige machthebbers 
van zich af te schudden. Het zelfzuchtige veelvratige rupsensysteem van 
de huidige machthebbers wordt afgebroken en omgevormd tot een vrij-
vlinder systeem. De Edommachten houden de mensheid in slavernij met 
hun geld-rentesysteem dat uit gebakken lucht bestaat. Het Ezau-systeem 
hanteert geweld en dwang, uitbuiting en oorlog. Jakob hield met zijn 
hand de hiel van Ezau vast. Jakobs hand zal zich volledig in vrijheid 
kunnen gaan ontplooien. Jakobs hand is het begin, Ezaus hiel is het einde. 
De aarde gaat het kwaad van zich afschudden. Aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, rampen, oorlogen, het behoort tot het 
omvormingsproces dat in werking is getreden en door de goede geesten 
van JHWH wordt aangestuurd. De 
maat moet vol, de vrucht moet rijpen, 
en dan volgt de oogst.  Wij bevinden 
ons in dit her-geboorteproces en zien 
de vruchten rijp worden, althans voor 
wie niet geheel ziende blind is.  

Niet alleen de profeet Ezra, maar ook 
veel andere profeten hebben het grote 
omvormingsproces beschreven en aangekondigd. Er komt een 
vernieuwde aarde en vernieuwde mensheid. Wij beleven momenteel de 
geboorteweeën voor de nieuwe tijd. De uitkomst ervan mogen wij reeds 
weten, vandaar dat het ons vrolijk maakt. In het oude Barneveldse wapen 
is het omvormingsproces op voortreffelijke wijze uitgebeeld.   

De Bestemde tijd is gekomen dat de omkeer zal plaatsvinden, zie Psalm 
102:14, (Daniel 12:7)  ook dan is de maat vol.   
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  Psalm 102:14 Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om 
haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. 15 Want Uw knechten 
hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis. 
16 Dan zullen de heidenen den Naam van JHWH vrezen, en alle koningen der 
aarde Uw heerlijkheid. 17 Als JHWH Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn 
heerlijkheid zal verschenen zijn, 18 Zich gewend zal hebben tot het gebed 
desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed; 

Jesaja 10:20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël, 
en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op dien, die ze 
geslagen heeft; maar zij zullen steunen op JHWH, den Heilige Israëls, 
oprechtelijk. 21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot 
den sterken God! 22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, 
zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk 
besloten, overvloeiende met gerechtigheid. 23 Want een verdelging, die vastelijk 
besloten is, zal JHWH der heirscharen doen in het midden dezes gansen lands. 
24 Daarom zegt JHWH der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk, dat te 
Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u 
zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren; 25 Want nog een klein weinig, zo 
zal volbracht worden de gramschap, en Mijn toorn tot hun vernieling. 26 Want 
JHWH der heirscharen zal tegen hem een gesel verwekken, gelijk de slachting 
van Midian was aan de rots van Oreb; en gelijk Zijn staf over de zee was, 
denwelken Hij verheffen zal, naar de wijze der Egyptenaren. 27 En het zal 
geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn 
juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, om des Gezalfden wil. 

Jesaja 28:   14 Daarom, hoort JHWH’s woord, gij bespotters, gij heersers over 
dit volk, dat te Jeruzalem is! 15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond 
met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag 
gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet 
komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de 
valsheid hebben wij ons verborgen. 16 Daarom, alzo zegt JHWH: Ziet, Ik leg 
een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel 
vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. 17 En Ik zal het gericht 
stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel 
zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats 
overlopen. 18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw 
voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel 
doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden. 19 Van den 
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tijd af, als hij doortrekt, zal hij ulieden wegnemen, want allen morgen zal hij 
doortrekken, bij dag en bij nacht; en het zal geschieden, dat het gerucht te 
verstaan, enkel beroering wezen zal. 20 Want het bed zal korter zijn, dan dat 
men zich daarop uitstrekken kunne; en het deksel zal te smal wezen, als men zich 
daaronder voegt. 21 Want JHWH zal Zich opmaken, gelijk op den berg Perazim, 
Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen, Zijn 
werk zal vreemd zijn; en om Zijn daad te doen, Zijn daad zal vreemd zijn! 22 Nu 
dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden; want ik 
heb van JHWH der heirscharen gehoord een verdelging, ja, een, die vast 
besloten is over het ganse land. 

 

Wereldwijde pedo-netwerken 

Kindermisbruik, kinderverkrachting, kindermoord, het aftappen van 
kinderbloed nadat ze angstig gemaakt zijn, zodat er veel adrenaline en 
melatonine in hun bloed zit dat de illuminati opdrinken. De Moloch-
diensten die men erop na houdt met 
kinderoffers, o.a. in Amerika bij de 
Bohemian Grove. En wat er zich 
elke Walpurgisnacht afspeelt o.a. op 
de Boksberg in Duitsland en bij het 
Solsegat in Putten/Garderen.   

Verder wat er zich in het Vaticaan en wereldwijd in kloosters, in 
nachtclubs, in regeringsgebouwen, in sexclubs, in huizen, op eilanden 
zoals van Jeffrey Epstein, etc.   afspeelt is met geen pen te beschrijven. 
Meisjes, kinderen, dieren, ze worden gerondseld, misbruikt, vermoord, 
opgegeten, etc.   Drs. Micha Kat doet er in verschillende videos zijn mond 
over open. Het is schrikbarend.     

Wie achterliggende oorzaken wil kennen, kijk en luister naar de filosoof 
Marcel Messing:   

https://www.youtube.com/watch?v=RcKIBgg-eQM&t=4446s   
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Bekijk daarbij ook van David Icke de covid-animatie:  
https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    

 https://www.youtube.com/watch?v=_LDWPu25In0  door Mr. Peter Baars van 
De Gulden Middenweg.  

 Waar gaan we naar toe in 2050? 

https://www.youtube.com/watch?v=GHEbNLvQ_MY 

Verder: De grootste politieke zwendel over geheime spionage over de 
proliferatie van atoomtechnologie vanuit Nederland 

De Corona-hoax, zogeheten Covid-19-pandemie.  Het is eenzelfde hoax 
en massa-bedriegerij als het 9/11 gebeuren in 2001, nu 19 jaar 
geleden.  Covid-19  dus 19 jaar terug berust op dezelfde leugens.  Zie 
van Coen Vermeeren boek over 9/11.   Zie o.a. prof. Karel van 
Wolferen, en de rapper Lange Frans met George van Houts 

https://www.youtube.com/watch?v=ojNs-c69R_g    

https://www.youtube.com/watch?v=ClM1_ziXTgU#    

 

De leugens rond de Corona-PCR-test  

De man die het apparaat voor de PCR-test heeft ontwikkeld is Kay 
Mullis. Mullis zei dat de test niet bedoeld is voor het vaststellen van 
infectieziekten.  Momenteel test men er echter wél de corona-infectie 
mee, wat leugenachtig is. Men kan een bloeddrukmeter niet iemand 
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op koorts gaan testen. Men verkrijgt nu een groot aantal positief 
geteste corona-cijfers die bedrieglijk zijn. Trouwens, nog nooit is het 
covid-19 virus geïsoleerd ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuYUCGM8C_o     Fall Cabal too     

Echt even kijken hoe het nu werkelijk zit in Spanje.  Een arts is 
aan het woord en zie wat er gebeurt! De Spaanse mainstream 
media vragen een ziekenhuisarts verslag te doen van de 
‘zorgelijke’ omstandigheden in de ziekenhuizen.  
Maar dan vertelt hij gewoon de waarheid. Dat zagen ze niet 
aankomen.    https://youtu.be/274BQL6KtYg   

https://www.youtube.com/watch?v=jnHfSA4t-Fc   Moeten wij de 
overheid te allen tijde gehoorzamen?  Zéér goed !!!!!  Door Jaap 
Dieleman en Hans Meyer.     

https://www.youtube.com/watch?v=uO_GgygPrTI      over 
Maurice de Hond  

https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    dit is een hele 
goeie van David Icke  
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Totale lockdown op komst, zie:    

 http://www.wijsheid.nu/totale-lockdown-
op-komst/   
https://viruswaarheid.nl/informeren/professor-maria-gismondo-wij-
hebben-de-pandemie-veroorzaakt/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gj8Tf1fRgew    https://www.youtube.co
m/watch?v=oM2rCjCrTak     https://www.youtube.com/watch?v=KYZIHMkxdI
U    https://www.youtube.com/watch?v=2uQgNvlBAkQ&t=66s    de holocaust 
van Rutte en Hugo komt eraan 
https://www.youtube.com/watch?v=mF09NJIrWH4#     

https://www.youtube.com/watch?v=KUcg_apKNDM    over Baudet    

https://www.youtube.com/watch?v=kUZzx7aJwP0#   over Wilders   en Carla 
Eradus,  Rutte, etc.   Over Femke Halsema    

https://www.youtube.com/watch?v=9fPOiYt4WxE#      

https://www.youtube.com/watch?v=xhv7lRNgg9o   Bolsenaro  
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Zie en hoor mijn voorstel dat Femke Halsema zonder overleg 

overnam: http://www.sdnl.nl/femke-halsema.htm 

Let verder op het wereldwijde religieuze bedrog. Er klopt nagenoeg niets 
van wat de geestelijken de mensen voorhouden als waarheid. De scholen, 
het onderwijs, de indoctrinatie van de jeugd. De big-pharma en leugens 
van de gezondheidsindustrie. De banken en hun geld-leugens, puur 
bedrog. De overheden, staten, rechtbanken en politici met hun 
volksbedriegerijen. Het is teveel om op te noemen waarin wij als 
mensheid verkeren, als slaven uitgebuit worden. De maat is vol.  
Gender, Sodom en Gomorra, een gedegenereerde mensheid vol 
tatoeages, piercings, ringen, opmaak, etc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KFXnFdjMo5I#  Wij worden in 
angst gehouden, Pan de Paniek, door George van Houts.    
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Rxt5nBIFJY8#    
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 Een losgeslagen gedegeneerde mensheid, gezakt onder dierlijk niveau. 
Zal de Nieuwe Wereld Orde ons een échte nieuwe wereld bezorgen 
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waarin de waanzin, leugens, dictatuur, onwetendheid, eetc. zal 
verdwenen zijn? U kunt hieronder het program lezen: 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qaIFTPeDUSM  Het is nog nooit 
in de geschiedenis gebeurd dat mensen zó satanisch zijn. 
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De komst van de échte Nieuwe Wereld Orde 
Na een rijpingsproces zal een gezwel of puist openbarsten. Wanneer de 
maat vol is loopt deze over. Het wereldproces is een rijpingsproces van 
de strijd tussen goed en kwaad. De mensheid mocht haar gang gaan. De 
mensheid is op een prachtige aarde geplaatst, en kon kiezen hoe ze met 
de aarde en zichzelf zou omgaan. Wij hebben echter de wereld 
onbewoonbaar gemaakt, en dan niet zozeer de blanke Adammens, maar 
de elite die van de Anunnaki’s afstammen.  Wat zien we vanaf het begin 
van de ons bekende historie gebeuren?  Een broedermoord ligt ten 
grondslag aan de huidige mensheid, Kain vermoordde Abel.  Waar begon 
Kain daarna mee? Met stedenbouw, geldschepping en technieken die 
verwoestende uitwerking hadden. De mens is de schepper van zijn eigen 
lot. Volgens artikel 1 van de Universele Rechten van de Mens (URVM)  
krijgt elk mens bij zijn geboorte verstand en een geweten mee.  Verstand 
is er nog wel enigszins, maar het geweten van de massa-mensen is ver te 
zoeken. Hoe de meeste mensen met de aarde omgaan is barbaars. De 
aarde is zich aan het wreken van wat wij haar hebben aangedaan.  Als 
gevolg ervan zien we extreem weer, uitstervende dieren, planten en 
bomen. Het zijn de kettingreacties en geen losstaande toevalligheden die 
we momenteel zien plaatsgrijpen.  Volgens de Amerikaanse David 
Wallace-Welts in zijn boek, zitten wij geketend aan de gevolgen van ons 
eigen gedrag.  
 
Wat in het boek Henoch staat over de komende nieuwe tijd is wel een 
heel beetje anders dan wat de illuminati in hun plannen hebben 
beraamd. In hoofdstuk 91:12 tot 19 staat het volgende:  

   De overtreders zullen in de handen van de rechtvaardigen worden 
gegeven. Er zal in die tijd een huis gebouwd worden voor de Grote 
Koning en zijn glansrijkheid. In de negende week/maand (september 
2020?) zal het rechtvaardige oordeel openbaar worden aan de hele 
wereld.  Alle werken van de bezoedelden zullen van de aarde 
verdwijnen, en de gehele mensheid zal naar de weg der gerechtigheid 
uitzien. De eerste hemelen zullen wegrollen en nieuwe hemelen zullen 
verschijnen en alle krachten in de hemelen zullen zevenvoudig licht 
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geven. En na dit zullen er ontelbare weken komen, voor eeuwig, waarin 
alles in zuiverheid en rechtvaardigheid gehuld zal zijn, en er zal geen 
overtreding meer plaatshebben.    

Daar  zal de Almachtige 
God álles zijn in allen, volkomen Eén. 
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Inleiding 
In 2 Ezra 4-6  gaat het over de vraag wanneer de Goddelijke maat vol 
is. Hoe de wereld, hoe het mensdom zich rijp maakt voor ??? Enerzijds 
groei van bewustwording, anderzijds groei van het kwaad, waar mondt 
dat in uit?  

In Genesis 15:16 wordt tegen Abraham het volgende gezegd: 

want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet 
volkomen.  

De maat van hun ongerechtigheid was nog niet vol.  Verder lezen wij in 
Genesis 18 dat er drie mannen tot Abraham kwamen in verband met de 
zonden van Sodom en Gomorra, om te zien of hun maat al vol was:  

20 Voorts zeide JHWH: Dewijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en 

dewijl haar zonde zeer zwaar is, 21 Zal Ik nu afgaan en bezien, of zij naar hun 

geroep, dat tot Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, Ik zal 

het weten. 
 

2 Ezra    
In Hoofdstuk 4 spreekt de engel Uriel de profeet Ezra aan, om hem de 
oorzaak aan te wijzen waar het bezoedelde hart vandaan komt van de 
mensen, onder voorwaarde dat Ezra hem op drie vragen vooraf antwoord 
geeft. De drie vragen:   

1. Wat is het gewicht van vuur?  
2. Wat is de maat van het geloei van wind?   
3. Kan de dag van gisteren terug worden geroepen? 

Op deze vragen kan echter geen enkel mens een antwoord geven. Ons 
verstand kan de wegen Gods niet verstaan, dus ook niet de bron 
aanwijzen van de verdorvenheid in de wereld en harten der mensen.  
Verder was Ezra nieuwsgierig om te weten hoe het komt dat het volk 
hetwelk God liefheeft overgegeven is aan vijandelijke naties. En, hoe het 
komt dat de wet die aan onze voorouders gegeven is, tot niets is 
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geworden. Hoe komt het dat Israel als sprinkhanen over heel de aarde 
verspreid is? 
Uriel antwoordde: Hoe meer jij onderzoekt en vragen opwerpt, des te 
meer zul je verbaast staan, omdat de wereld zich haast om snel voorbij te 
gaan. De wereld kan evenmin verstaan wat in de toekomst aan de 
rechtvaardigen beloofd is, doordat ze vol ongerechtigheid en ziekten is.  
Over de bezoedeling die in de wereld gezaaid is, is de vernietiging ervan 
nog niet gekomen. Wanneer het bezoedelingszaad wat in de hartengrond 
der mensen gezaaid is niet wordt omgekeerd, kan het zuivere zaad ook 
nog niet geheel ontspruiten en voor de dag komen.  De bezoedelde 
zaadkorrel is in Adams hart gezaaid, en heeft reeds veel vrucht gegeven. 
In en tijdens de oogst zal dat een grote oogst opbrengst geven, helaas. 
Daar gaat het JHWH immers niet om. 

   
 
 
Ezra vroeg wanneer die oogsttijd zal zijn, en hoe groot die oogst dan wel 
zal zijn. Waarom is ons leven zo kort en bezoedeld? 
Uriel antwoordde: Een mens moet niet boven God uit willen stijgen. Ook 
de rechtvaardigen vragen in hun binnenste of het nog lang zal duren 
wanneer de vruchten van de oogst binnen zullen worden gehaald. 
Wanneer het getal van Ezau’s nageslachten vol zou zijn, dan zal de oogst 
worden binnengehaald.  God heeft op zijn weegschaal de wereld en daden 
der mensen gewogen. Hij heeft ook de tijden met een maat afgemeten en 
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deze met getallen genummerd.  Hij verandert of wijzigt niets, totdat de 
vastgestelde maat vol is. Die limiet is niet te overschrijden.  

Ezra zei toen: Misschien is het ter wille van ons dat de dorsvloer van de 
rechtvaardigen nog niet vol is als gevolg van de vele overtredingen der 
mensen.  Uriel antwoordde: Ga naar een zwangere vrouw. Vraag haar of 
haar baarmoeder –wanneer de negen maanden zwangerschap ten einde 
lopen-  de geboorte nog langer kan tegenhouden. Ezra antwoordde: Nee, 
dat kan de baarmoeder niet tegenhouden.  Uriel zei toen: In het graf is de 
opslagruimte van overleden mensen/zielen, gelijk aan de baarmoeder van 
een vrouw die bevrucht is. Een vrouw krijgt tenslotte haast om na 9 
maanden te baren, om van haar barensnood verlost te worden.  Zo zullen 
ook de opslagplaatsen der gestorvenen haast maken om hen te bevrijden 
die aan hen zijn toebetrouwd. Ezra vroeg toen om hem te tonen of er veel 
meer is wat nog moet komen, dan wat reeds voorbij is?  Wat voorbij is 
weten wij, maar wat komt weten wij nog niet. De regen bestaat niet uit 
één druppel, maar uit velen, en vuur is altijd groter dan rook.  Druppels 
en rook blijven achter, wanneer de regen en het vuur voorbij zijn gegaan. 
De hoeveelheid die voorbij is gegaan overtreft wat er is achter gebleven.  

Uriel zei toen: Er komen dagen dat de mensen gevangen zullen zijn in 
hun rijkdom, de aarde zonder geloof zal zijn, en de weg de Waarheid 
verborgen is.  De ongerechtigheid zal vermenigvuldigd worden. De aarde 
die je nu ziet zal een verlaten woestijn worden. Er zal overal wanorde 
zijn, en de zon zal ‘snachts schijnen, en de maan overdag. De weg der 
sterren zal veranderen, en grote benauwdheid zal er onder de mensen zijn.  
Een onwelkome vorst zal over de mensen heersen. Vrienden zullen 
oorlogvoeren en elkaar vernietigen. De aarde zal zich openen en vuur 
uitspuwen (vulkanen). De wilde wezens zullen hun prooi opzoeken, nl 
vruchtbare vrouwen en deze verkrachten, zodat zij wangedrochten zullen 
baren. (dit speelt vandaag de dag af in Europa waar de vele 
vreemdelingen als gelukzoekers uit Afrika binnenstromen en vrouwen 
verkrachten, moorden, roven, angstzaaien, etc. E dit wordt alleen maar 
erger vanwege de corona-hoax, aangezien in Afrika grote hongersnood 
ontstaan is. Doe daarbij dat de oogsten daar door sprinkhanen opgegeven 
worden, etc. In Zweden, maar ook in andere Eurpese landen spelen zich 
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dagelijks verschikkelijke 
taferelen af. Wie het échte 
nieuws volgt wordt er 
misselijk van).  

Het verse drinkwater zal 
bitter worden  wegens 
vervuiling, straling, etc. Zie 
wat er met ons drinkwater 
vandaag de dag gebeurd, en 
hoe door de nucleaire ramp 
te Fukushima de oceanen 
met radioactief materiaal 
worden aangetast.  In die 
tijd zullen wezenlijke 
kennis en inzicht 
verdwenen zijn. Er is kennis 
genoeg, wereldwijd, maar 
de wezenlijke kennis om de 
aarde te sparen en er een paradijs van te maken is er niet, althans niet bij 
de wereldleiders. De kennis aangaande de natuurwetten o.a. betreffende 
regeneratie om een gezond en sterk geslacht voort te kunnen brengen 
ontbreekt. Ezra werd er ziek en angstig van, zodat een tweede engel hem 
kwam ondersteunen en hem vroeg waarom hij zo beangst was.  De engel 
wees hem erop dat Israel aan hem was toevertrouwd, en wekte hem op 
op te staan en te eten en laat als een goede herder niet je schapen in 
handen van wreden komen. Ezra sprak tegen God dat Hij uit alle bomen 
voor Zichzelf één wingerdstok had uitgekozen, en één land uit de hele 
aarde, en uit alle bloemen één lelie, en uit alle steden één Sion, en uit alle 
vogels één duif, en uit alle vee één lam, en uit alle volken één volk.  
Waarom dan o God hebt U uw enige volk verstrooid? Wanneer U uw 
volk zo erg haat, zult U hen dienen te tuchtigen. Toon mij toch door wie 
U uw schepping bezoekt?  God antwoordde Ezra; Voordat alles 
geschapen werd zijn alle dingen door Mij bedacht en door geen ander. 
Ook zullen ze door Mij beèindigd worden. Ezra vroeg wat het keerpunt 

 

Figuur 1 deze mooie jonge vrouw is verkracht 
en vermoord door de luguber uitziende 
misdadiger, een ‘wezen des velds’.  
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en de scheidslijn zal wezen van het ene tijdperk naar het komende nieuwe 
tijdperk?  God antwoordde:  Van Abraham tot Izaak, toen Jakob en Ezau 
geboren zijn, heeft Jakob de hiel van Ezau vastgehouden.  Ezau is het 
einde van het eerste tijdperk en Jakobs hand is het begin van de nieuwe 
tijd, het volgende tijdperk. De hand van een mens is het begin en de hiel 
het einde. De aarde zal beven en schudden, want ze weet dat haar einde 
of beginsel ook verandert dient te worden. Een zeer grote verandering zal 
er komen en de mensen zullen een ander hart ontvangen. Dan is er hoger 
bewustzijn en geen bezoedeling meer, geen bedrog, zodat de Waarheid 
zal bloeien en haar vruchten zal geven.  

Wij zien uit het verslag van Ezra dat de engel Uriel  aan Ezra niet de 
oorzaak aanwijst waar het bezoedelde hart vandaan komt.  De vroege 
kerkvaders meenden het echter te weten. Volgens Augustinus was de 
zogenaamde erfzonde de bron van de bezoedeling. Wij mensen zouden 
van Adam en Eva de zondebron hebben overgeërfd. Het werd zelfs tot 
een kerkelijk leerstuk gemaakt, de erfzondeleer. Het heeft de kerk zeer 
veel geld opgeleverd, aangezien de mensen graag van hun zonden af 
wilden om niet in de door de kerk uitbedachte hel terecht te komen na dit 
leven.   

De engel Uriel wijst er echter op dat niemand de verdorvenheid van de 
wereld kan verstaan. Een dier heeft een eigen soort leefwereld, een eigen 
soort bewustzijn, dat weliswaar veel lager is dan het onze. Evenwel 
kunnen wij niet alles doorgronden 
en kunnen dieren in sommige 
opzichten met hun eigenschappen 
of vermogens meer dan mensen.  

Ezra worstelde verder met het 
vraagstuk van Israels zonden en 
verstrooiing. Ook hier blijkt dat wij 
op alle vragen in ons leven geen 
pasklaar antwoord krijgen. Wel 
worden aan Ezra enkele 
voorbeelden gegeven waaruit hij kan opmaken hoe het Godsplan 
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verloopt.  Uriel geeft aan dat bezoedeling als een zaad is dat in de aarde 
is gezaaid, en dat de aarde éérst omgeploegd dient te worden voordat het 
goede zaad erin wordt gestrooid en kan ontspruiten. Ook in het hart van 
Adam is het kwade zaad gezaaid zodat het kon ontkiemen, groeien en 
vrucht dragen.  De cyclus van zaaien tot maaien voltrekt zich steeds 
opnieuw.  Hoe lang een cyclus duurt, of het tijdstip wanneer een tijdvak 
eindigt, weten wij niet op de dag nauwkeurig. Wel kunnen wij aan de 
symptomen zien wanneer de oogst nabij is.  JHWH geeft aan het kwade 
zowel als aan het goede zaad de tijd dat het ontkiemt en opgroeit, tot het 
volgroeid is en vrucht draagt. De maat moet vol worden.  

De oogst is de voleinding, zie:  (vol is vol, einding is einde) 

Mattheus 13: 38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn de kinderen 
des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen; 39 En de vijand, die 
hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en de oogst is de voleinding der wereld; en 
de maaiers zijn de engelen. 40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd, en met 
vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld. 41 De 
Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk 
vergaderen al de ergernissen, en degenen, die de ongerechtigheid doen; 42 En 
zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal wening zijn en knersing der 
tanden. 43 Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk 
huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore. 

Uriel laat zien dat God als met een weegschaal bezig is de  maat van de 
zonden af te meten, te wegen.  De maat van de zonden der Amorieten 
was op een bepaald moment vol, zie Genesis 15:16.  

Uriel gaf ook als voorbeeld een zwangere vrouw, waar na 9 maanden 
zwangerschap de geboorte moet volgen. Zij kan dit proces met geen 
mogelijkheid tegen houden. Uriel wees de baarmoeder van de vrouw aan 
als voorraadschuur of magazijn van gestorven mensen, zodat er een tijd 
zal aanbreken dat het graf hetgeen er in is gegaan, er weer uit zal werpen. 
Wanneer wij de wereldgeschiedenis overzien, is ongeveer 6000 jr terug 
het zaad van goed en kwaad gezaaid in de harten van de Adammensen. 
Zij waren toen nog vrij onkundig in veel zaken vergeleken bij nu.  Wat 
wij weten is mede de vrucht van 6000 jaar geschied-ervaringen, groei-
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ontwikkeling. Het kwaad heeft welig kunnen volgroeien en het goede 
ook. Het kwade zaad of onkruid probeert altijd het goede zaad te 
overgroeien. Uriel geeft aan dat in de eindtijd er enerzijds zeer grote 
rijkdom zal wezen bij een kleine groep die erin gevangen zitten. Het geld 
heeft hen te pakken en zij wanen zich kapitalisten. Dat verschaft hen 
veelal een losbandg leven en een hoogmoedig bestaan. Zij spreken de 
zonden vrijuit en doen waartoe hun boze hart hen aanzet. In die tijd neemt 
ook de technische kennis een hoge vlucht, zodat de aarde zelfs tot een 
verlaten woestijn wordt. Denk hierbij aan atoombommen en wat deze 
teweeg brengen op aarde.  De wanorde wordt compleet, mogelijk door 
hetgeen men te CERN in Geneve en met HAARP in Alaska klaarmaakt. 
CERN bezit de grootste machine ter wereld die ooit door mensen is 
gemaakt, en waarom? Om de natuurwetten te kunnen verstoren? Men wil 
een leefbaar klimaat scheppen voor de Anunnaki die niet in ons huidige 
klimaat kunnen leven. Vandaar dat ze ondergronds leven. 

 

Een onwelkome vorst zal  er heersen. Wij hebben het gezien tijdens de 
inwijding van Trump in Amerika dat er grote rellen ontstonden. 
Vulkanen en aardbevingen zijn er regelmatig, zoals onlangs in Italië. De 
wilde wezens volgens Ezra –wellicht wijzend naar de grote stroom 
zogeheten vluchtelingen die Europa binnenstromen- hebben reeds veel 
Westerse vrouwen verkracht.   Ons drinkwater is vervuild. De ontplofte 
kerncentrale in Japan te Fuushima heeft zeer veel radioactief water in de 
oceaan laten lopen. De ware kennis en het inzicht in de wetten des levens 
is weinig, laag, waarbij de bezoedeling en zedeloosheid hard is 
toegenomen. Vooral in het Westen waar in hoofdzaak de nazaten van de 
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12 stammen die in de verstrooiing zijn terechtgekomen lijkt de maat van 
ongerechtigheid zo goed als vol te zijn gelopen. Het punt dat omkeer niet 
meer mogelijk is, schijnt te zijn gepasseerd. De tijd dat de schapen van 
de bokken zullen worden afgescheiden lijkt te zijn aangebroken. Het 
einde van dit tijdperk is aan Ezau, aan de Edom/Amalek machten. De wal 
gaat het schip keren, die nieuwe tijd is aan Jakob.  De mensheid is aan 
het ontwaken om de kwade slavensystemen van de huidige machthebbers 
van zich af te schudden. Het zelfzuchtige veelvratige rupsensysteem van 
de huidige machthebbers wordt afgebroken en omgevormd tot een vrij-
vlinder systeem. De Edommachten houden de mensheid in slavernij met 
hun geld-rentesysteem dat uit gebakken lucht bestaat. Het Ezau-systeem 
hanteert geweld en dwang, uitbuiting en oorlog. Jakob hield met zijn 
hand de hiel van Ezau vast. Jakobs hand zal zich volledig in vrijheid 
kunnen gaan ontplooien. Jakobs hand is het begin, Ezaus hiel is het einde. 
De aarde gaat het kwaad van zich afschudden. Aardbevingen, 
vulkaanuitbarstingen, rampen, oorlogen, het behoort tot het 
omvormingsproces dat in werking is getreden en door de goede geesten 
van JHWH wordt aangestuurd. De 
maat moet vol, de vrucht moet rijpen, 
en dan volgt de oogst.  Wij bevinden 
ons in dit her-geboorteproces en zien 
de vruchten rijp worden, althans voor 
wie niet geheel ziende blind is.  

Niet alleen de profeet Ezra, maar ook 
veel andere profeten hebben het grote 
omvormingsproces beschreven en aangekondigd. Er komt een 
vernieuwde aarde en vernieuwde mensheid. Wij beleven momenteel de 
geboorteweeën voor de nieuwe tijd. De uitkomst ervan mogen wij reeds 
weten, vandaar dat het ons vrolijk maakt. In het oude Barneveldse wapen 
is het omvormingsproces op voortreffelijke wijze uitgebeeld.   

De Bestemde tijd is gekomen dat de omkeer zal plaatsvinden, zie Psalm 
102:14, (Daniel 12:7)  ook dan is de maat vol.   
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  Psalm 102:14 Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om 
haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen. 15 Want Uw knechten 
hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis. 
16 Dan zullen de heidenen den Naam van JHWH vrezen, en alle koningen der 
aarde Uw heerlijkheid. 17 Als JHWH Sion zal opgebouwd hebben, in Zijn 
heerlijkheid zal verschenen zijn, 18 Zich gewend zal hebben tot het gebed 
desgenen, die gans ontbloot is, en niet versmaad hebben hunlieder gebed; 

Jesaja 10:20 En het zal geschieden te dien dage, dat het overblijfsel van Israël, 
en de ontkomenen van het huis Jakobs niet meer steunen zullen op dien, die ze 
geslagen heeft; maar zij zullen steunen op JHWH, den Heilige Israëls, 
oprechtelijk. 21 Het overblijfsel zal wederkeren, het overblijfsel van Jakob, tot 
den sterken God! 22 Want ofschoon uw volk, o Israël! is gelijk het zand der zee, 
zo zal toch maar het overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vastelijk 
besloten, overvloeiende met gerechtigheid. 23 Want een verdelging, die vastelijk 
besloten is, zal JHWH der heirscharen doen in het midden dezes gansen lands. 
24 Daarom zegt JHWH der heirscharen alzo: Vreest niet, gij Mijn volk, dat te 
Sion woont! voor Assur, als hij u met de roede zal slaan, en hij zijn staf tegen u 
zal opheffen, naar de wijze der Egyptenaren; 25 Want nog een klein weinig, zo 
zal volbracht worden de gramschap, en Mijn toorn tot hun vernieling. 26 Want 
JHWH der heirscharen zal tegen hem een gesel verwekken, gelijk de slachting 
van Midian was aan de rots van Oreb; en gelijk Zijn staf over de zee was, 
denwelken Hij verheffen zal, naar de wijze der Egyptenaren. 27 En het zal 
geschieden ten zelfden dage, dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn 
juk van uw hals; en het juk zal verdorven worden, om des Gezalfden wil. 

Jesaja 28:   14 Daarom, hoort JHWH’s woord, gij bespotters, gij heersers over 
dit volk, dat te Jeruzalem is! 15 Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond 
met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag 
gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet 
komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de 
valsheid hebben wij ons verborgen. 16 Daarom, alzo zegt JHWH: Ziet, Ik leg 
een grondsteen in Sion, een beproefden steen, een kostelijken hoeksteen, die wel 
vast gegrondvest is; wie gelooft, die zal niet haasten. 17 En Ik zal het gericht 
stellen naar het richtsnoer, en de gerechtigheid naar het paslood; en de hagel 
zal de toevlucht der leugen wegvagen, en de wateren zullen de schuilplaats 
overlopen. 18 En ulieder verbond met den dood zal te niet worden, en uw 
voorzichtig verdrag met de hel zal niet bestaan; wanneer de overvloeiende gesel 
doortrekken zal, dan zult gijlieden van denzelven vertreden worden. 19 Van den 
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tijd af, als hij doortrekt, zal hij ulieden wegnemen, want allen morgen zal hij 
doortrekken, bij dag en bij nacht; en het zal geschieden, dat het gerucht te 
verstaan, enkel beroering wezen zal. 20 Want het bed zal korter zijn, dan dat 
men zich daarop uitstrekken kunne; en het deksel zal te smal wezen, als men zich 
daaronder voegt. 21 Want JHWH zal Zich opmaken, gelijk op den berg Perazim, 
Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal van Gibeon, om Zijn werk te doen, Zijn 
werk zal vreemd zijn; en om Zijn daad te doen, Zijn daad zal vreemd zijn! 22 Nu 
dan, drijft den spot niet, opdat uw banden niet vaster gemaakt worden; want ik 
heb van JHWH der heirscharen gehoord een verdelging, ja, een, die vast 
besloten is over het ganse land. 

 

Wereldwijde pedo-netwerken 

Kindermisbruik, kinderverkrachting, kindermoord, het aftappen van 
kinderbloed nadat ze angstig gemaakt zijn, zodat er veel adrenaline en 
melatonine in hun bloed zit dat de illuminati opdrinken. De Moloch-
diensten die men erop na houdt met 
kinderoffers, o.a. in Amerika bij de 
Bohemian Grove. En wat er zich 
elke Walpurgisnacht afspeelt o.a. op 
de Boksberg in Duitsland en bij het 
Solsegat in Putten/Garderen.   

Verder wat er zich in het Vaticaan en wereldwijd in kloosters, in 
nachtclubs, in regeringsgebouwen, in sexclubs, in huizen, op eilanden 
zoals van Jeffrey Epstein, etc.   afspeelt is met geen pen te beschrijven. 
Meisjes, kinderen, dieren, ze worden gerondseld, misbruikt, vermoord, 
opgegeten, etc.   Drs. Micha Kat doet er in verschillende videos zijn mond 
over open. Het is schrikbarend.     

Wie achterliggende oorzaken wil kennen, kijk en luister naar de filosoof 
Marcel Messing:   

https://www.youtube.com/watch?v=RcKIBgg-eQM&t=4446s   
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Bekijk daarbij ook van David Icke de covid-animatie:  
https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    

 https://www.youtube.com/watch?v=_LDWPu25In0  door Mr. Peter Baars van 
De Gulden Middenweg.  

 Waar gaan we naar toe in 2050? 

https://www.youtube.com/watch?v=GHEbNLvQ_MY 

Verder: De grootste politieke zwendel over geheime spionage over de 
proliferatie van atoomtechnologie vanuit Nederland 

De Corona-hoax, zogeheten Covid-19-pandemie.  Het is eenzelfde hoax 
en massa-bedriegerij als het 9/11 gebeuren in 2001, nu 19 jaar 
geleden.  Covid-19  dus 19 jaar terug berust op dezelfde leugens.  Zie 
van Coen Vermeeren boek over 9/11.   Zie o.a. prof. Karel van 
Wolferen, en de rapper Lange Frans met George van Houts 

https://www.youtube.com/watch?v=ojNs-c69R_g    

https://www.youtube.com/watch?v=ClM1_ziXTgU#    

 

De leugens rond de Corona-PCR-test  

De man die het apparaat voor de PCR-test heeft ontwikkeld is Kay 
Mullis. Mullis zei dat de test niet bedoeld is voor het vaststellen van 
infectieziekten.  Momenteel test men er echter wél de corona-infectie 
mee, wat leugenachtig is. Men kan een bloeddrukmeter niet iemand 
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op koorts gaan testen. Men verkrijgt nu een groot aantal positief 
geteste corona-cijfers die bedrieglijk zijn. Trouwens, nog nooit is het 
covid-19 virus geïsoleerd ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuYUCGM8C_o     Fall Cabal too     

Echt even kijken hoe het nu werkelijk zit in Spanje.  Een arts is 
aan het woord en zie wat er gebeurt! De Spaanse mainstream 
media vragen een ziekenhuisarts verslag te doen van de 
‘zorgelijke’ omstandigheden in de ziekenhuizen.  
Maar dan vertelt hij gewoon de waarheid. Dat zagen ze niet 
aankomen.    https://youtu.be/274BQL6KtYg   

https://www.youtube.com/watch?v=jnHfSA4t-Fc   Moeten wij de 
overheid te allen tijde gehoorzamen?  Zéér goed !!!!!  Door Jaap 
Dieleman en Hans Meyer.     

https://www.youtube.com/watch?v=uO_GgygPrTI      over 
Maurice de Hond  

https://www.youtube.com/watch?v=LRyEVLwA4iM    dit is een hele 
goeie van David Icke  
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Totale lockdown op komst, zie:    

 http://www.wijsheid.nu/totale-lockdown-
op-komst/   
https://viruswaarheid.nl/informeren/professor-maria-gismondo-wij-
hebben-de-pandemie-veroorzaakt/ 
https://www.youtube.com/watch?v=gj8Tf1fRgew    https://www.youtube.co
m/watch?v=oM2rCjCrTak     https://www.youtube.com/watch?v=KYZIHMkxdI
U    https://www.youtube.com/watch?v=2uQgNvlBAkQ&t=66s    de holocaust 
van Rutte en Hugo komt eraan 
https://www.youtube.com/watch?v=mF09NJIrWH4#     

https://www.youtube.com/watch?v=KUcg_apKNDM    over Baudet    

https://www.youtube.com/watch?v=kUZzx7aJwP0#   over Wilders   en Carla 
Eradus,  Rutte, etc.   Over Femke Halsema    

https://www.youtube.com/watch?v=9fPOiYt4WxE#      

https://www.youtube.com/watch?v=xhv7lRNgg9o   Bolsenaro  
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Zie en hoor mijn voorstel dat Femke Halsema zonder overleg 

overnam: http://www.sdnl.nl/femke-halsema.htm 

Let verder op het wereldwijde religieuze bedrog. Er klopt nagenoeg niets 
van wat de geestelijken de mensen voorhouden als waarheid. De scholen, 
het onderwijs, de indoctrinatie van de jeugd. De big-pharma en leugens 
van de gezondheidsindustrie. De banken en hun geld-leugens, puur 
bedrog. De overheden, staten, rechtbanken en politici met hun 
volksbedriegerijen. Het is teveel om op te noemen waarin wij als 
mensheid verkeren, als slaven uitgebuit worden. De maat is vol.  
Gender, Sodom en Gomorra, een gedegenereerde mensheid vol 
tatoeages, piercings, ringen, opmaak, etc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KFXnFdjMo5I#  Wij worden in 
angst gehouden, Pan de Paniek, door George van Houts.    
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Rxt5nBIFJY8#    
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 Een losgeslagen gedegeneerde mensheid, gezakt onder dierlijk niveau. 
Zal de Nieuwe Wereld Orde ons een échte nieuwe wereld bezorgen 
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waarin de waanzin, leugens, dictatuur, onwetendheid, eetc. zal 
verdwenen zijn? U kunt hieronder het program lezen: 

 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qaIFTPeDUSM  Het is nog nooit 
in de geschiedenis gebeurd dat mensen zó satanisch zijn. 
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De komst van de échte Nieuwe Wereld Orde 
Na een rijpingsproces zal een gezwel of puist openbarsten. Wanneer de 
maat vol is loopt deze over. Het wereldproces is een rijpingsproces van 
de strijd tussen goed en kwaad. De mensheid mocht haar gang gaan. De 
mensheid is op een prachtige aarde geplaatst, en kon kiezen hoe ze met 
de aarde en zichzelf zou omgaan. Wij hebben echter de wereld 
onbewoonbaar gemaakt, en dan niet zozeer de blanke Adammens, maar 
de elite die van de Anunnaki’s afstammen.  Wat zien we vanaf het begin 
van de ons bekende historie gebeuren?  Een broedermoord ligt ten 
grondslag aan de huidige mensheid, Kain vermoordde Abel.  Waar begon 
Kain daarna mee? Met stedenbouw, geldschepping en technieken die 
verwoestende uitwerking hadden. De mens is de schepper van zijn eigen 
lot. Volgens artikel 1 van de Universele Rechten van de Mens (URVM)  
krijgt elk mens bij zijn geboorte verstand en een geweten mee.  Verstand 
is er nog wel enigszins, maar het geweten van de massa-mensen is ver te 
zoeken. Hoe de meeste mensen met de aarde omgaan is barbaars. De 
aarde is zich aan het wreken van wat wij haar hebben aangedaan.  Als 
gevolg ervan zien we extreem weer, uitstervende dieren, planten en 
bomen. Het zijn de kettingreacties en geen losstaande toevalligheden die 
we momenteel zien plaatsgrijpen.  Volgens de Amerikaanse David 
Wallace-Welts in zijn boek, zitten wij geketend aan de gevolgen van ons 
eigen gedrag.  
 
Wat in het boek Henoch staat over de komende nieuwe tijd is wel een 
heel beetje anders dan wat de illuminati in hun plannen hebben 
beraamd. In hoofdstuk 91:12 tot 19 staat het volgende:  

   De overtreders zullen in de handen van de rechtvaardigen worden 
gegeven. Er zal in die tijd een huis gebouwd worden voor de Grote 
Koning en zijn glansrijkheid. In de negende week/maand (september 
2020?) zal het rechtvaardige oordeel openbaar worden aan de hele 
wereld.  Alle werken van de bezoedelden zullen van de aarde 
verdwijnen, en de gehele mensheid zal naar de weg der gerechtigheid 
uitzien. De eerste hemelen zullen wegrollen en nieuwe hemelen zullen 
verschijnen en alle krachten in de hemelen zullen zevenvoudig licht 
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geven. En na dit zullen er ontelbare weken komen, voor eeuwig, waarin 
alles in zuiverheid en rechtvaardigheid gehuld zal zijn, en er zal geen 
overtreding meer plaatshebben.    

Daar  zal de Almachtige 
God álles zijn in allen, volkomen Eén. 

 


