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Inleiding  Ps 98:   Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan 
Israel nooit gekrenkt, etc.  Zijn trouw zal blijken uit het herstel van alle 
12 stammen en hun bijeenverzameling onder één hoofd, nl David. Davd 
vormt de ‘sleutel’ in het Goddelijk raadsbesluit.  

https://www.youtube.com/watch?v=iJ73ydG4GdM 

De Sleutel Davids past alleen in een slot dat JHWH heeft ontworpen.   In 
Die Boek van Herinnering staat op p.465 hfst 11:20 het volgende: Maar 
U het allles geregel deur maat, getal en gewicht (en kleur). 

JHWH is een Kunstenaar en Bouwmeester, een Geometrist en 
Mathematicus. Hij werkt via zekere codes en paswoorden die Hij alleen 
kent en welke Hij wil bekendmaken aan Zijn kinderen. De 
buitenstaanders komen daar nooit achter. Men kan JHWH’s codes niet 
kracken of hacken. De sleutel Davids bevat een veiligheidsmechanisme 
om de lijn van Isaï te beschermen, zodat geen enkele buitenstaander 
inbreuk kan doen. De kluisdeur van JHWH zit dicht en op slot, zodat men 
de beloofde eindtijd-David niet kan vinden.  

Openbaring:  7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit 

zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en 

niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent: 

8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand 

kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en 

hebt Mijn Naam niet verloochend. 

9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij 

Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, 

en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. 

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u 

bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te 

verzoeken, die op de aarde wonen. 
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11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 

12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en 

hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, 

en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den 

hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam. 

13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. 

 

Jesaja 22:  20 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Mijn knecht, Eljakim, 

den zoon van Hilkia, roepen zal. 

21 En Ik zal hem met uw rok bekleden, en Ik zal hem met uw gordel sterken, en 

uw heerschappij zal Ik in zijn hand geven; en hij zal den inwoneren te Jeruzalem 

en den huize van Juda tot een vader zijn. 

22 En Ik zal den sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; en hij 

zal opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal 

opendoen. 

23 En Ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats; en hij zal wezen tot 

een stoel der eer voor het huis zijns vaders. 

24 En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der 

uitspruitelingen en der afkomelingen, ook alle kleine vaten, van de vaten der 

bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen. 

25 Te dien dage, spreekt JHWH der heirscharen, zal die nagel, die aan een vaste 

plaats gestoken was, weggenomen worden; en hij zal afgehouwen worden, en 

hij zal vallen, en de last, die daaraan is, zal afgesneden worden; want JHWH 

heeft het gesproken. 

Zacharia 3: 8 Hoor nu toe, Josua, gij hogepriester! gij en uw vrienden, die voor 

uw aangezicht zitten, want zij zijn een wonderteken; want ziet, Ik zal Mijn 

Knecht, de SPRUITE, doen komen. 
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9 Want ziet, aangaande dien steen, welken Ik gelegd heb voor het aangezicht van 

Josua, op dien enen steen zullen zeven ogen wezen; ziet, Ik zal zijn graveersel 

graveren, spreekt JHWH der heirscharen, en Ik zal de ongerechtigheid dezes 

lands op een dag wegnemen. 

 

JHWH is de beste Beveiliger en heeft de sleutel Davids op dusdanige 
wijze ontworpen dat deze nooit past op de poorten van een door mensen 
bedacht systeem. Alleen op het Goddelijke systeem van waarheid, liefde 
en gerechtigheid past deze sleutel met haar graveersels.  

Als symbool van de Goddelijke bescherming van het koningshuis van 
David lezen wij in 2Koningen 14:9 en 2Kronieken 25:18  dat het 
vergeleken wordt bij een distel. Een distel prikt en steekt, en die raakt 
men niet snel aan met blote handen. 

2Kon.14:9 Maar Joas, de koning van 
Israël, zond tot Amazia, den koning van 
Juda, zeggende: De distel, die op den 
Libanon is, zond tot den ceder, die op den 
Libanon is, zeggende: Geef uw dochter 
mijn zoon ter vrouw; maar het gedierte 
des velds, dat op den Libanon is, ging 
voorbij, en vertrad den distel. 

De blauwe distel, met vijfhoekige  bloemen 

De Messias wordt ook vergeleken met een wortel die uit een zaad van 
Isaï, de vader van David, komt en een bloem en vrucht vormt, zie 
Openbaring 22 : 16 Ik ben de Wortel en het geslacht Davids, de 
blinkende Morgenster. 
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Het gaat in Israel om de Messias, wat een groot 
mysterie is, een gesloten deur die alleen met de 
Sleutel Davids geopend kan worden.  Het wijst 
naar de begroeiing, de Spruit of Zerubbabel, 
ook wel Hoorn genoemd.  Zacharia 3:9 en 
Haggai 2. Hij is een zegelring,  Hij wordt de 
Zemach genoemd, de spruit, een late uitgroeier 
uit de lijn van Isaï.  

Zie ook 2 Samuel 23:  1 Voorts zijn dit de laatste 

woorden van David. David, de zoon van Isaï zegt, 

en de man, die hoog is opgericht, de gezalfde van 

Jakobs God, en liefelijk in psalmen van Israël, zegt: 

2 De Geest van JHWH heeft door mij gesproken, en 

Zijn rede is op mijn tong geweest. 

3 De God Israëls heeft gezegd, de Rotssteen Israëls 

heeft tot mij gesproken: Er zal zijn een Heerser over 

de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de 

vreze Gods. 

4 En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des 

morgens zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes 

uit de aarde voortkomen. 

5 Hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft Hij mij een eeuwig 

verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is; voorzeker is daarin 

al mijn heil, en alle lust, hoewel Hij het nog niet doet uitspruiten. 

 

Zerubbabel, dat is hij die geboren is in Babel. Hij is hoofd van een deel 
van de stam Juda die terugkeerde uit Babel. Zero = nul. Zeru = zaad  
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In het leerzame boekje van Susan Pöhl  “Geloftevolk Ontwaak !”  
beschrijft zij de geschiedenis van de 12 stammen in de verstrooiing en de 
stam Juda in Zuid Afrika, het boerenvolk. Verwacht wordt het herstel van 
Davids troon naar aanleiding van de Bijbelse beloften.  

Susan ziet de Nederlandse Leeuw in ons wapenschild als vleklose, die in 
zijn rechterhand  een zwaard en in zijn linkerhand 7 pijlen vasthoudt, in 
de kleur bruin.  Zij schrijft dat ze het koningsgeheim niet weet. 
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Zuid Afrika ondersteboven lijkt op een oude leeuwenkop, of op een 
schedel van een mens. 

    

Afbeelding Rechts: Petrus ontvangt de sleutels voor het Godsrijk. De 
Rooms Katholieke kerk heeft onderstaande tekst genomen om zich 
daarmee te presenteren de opvolger van Petrus te zijn.  De sleutels die 
Rome gebruikt wijzen naar de mytische sleutels van de afgod Janus, die 
poortwachter is.  

Mattheus 16: 18 En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra 

zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve 

niet overweldigen. 

19 En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; 

en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden 

zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen 

ontbonden zijn. 
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De god Janus :   Janus (Latijn: Ianus) behoort tot de 
oudste van de Romeinse goden. Hij werd geassocieerd 
met de Etruskische godheid Culsans, die net als Janus 
de god van de doorgangen en het begin is en op 
eenzelfde wijze wordt afgebeeld, maar hij heeft geen 
Grieks equivalent. Janus heeft ook veel gemeen met een 
andere Etruskische godheid, genaamd Ani, de 
hemelgod, die mogelijk elementen heeft overgeleverd 
aan zijn Romeinse collega.  

In de Romeinse mythologie was Janus de god van het 
begin en het einde, van het openen en het sluiten. De 
deur (ianua) droeg daarom zijn naam. Daarom draagt ook de maand januari zijn 
naam en werd hij aangeroepen aan het begin van het zaai- en oogstseizoen, 
alsmede bij huwelijken en geboortes. Op de eerste dag van januari vermeed men 
alles wat een kwade betekenis kon hebben voor de toekomst. Bovendien gaf 
men, om de vriendschappelijke verhouding te bevestigen, elkaar kleine 
geschenken. In de latere tijden van de republiek aanvaardden ook de consuls hun 
ambt op de eerste dag van januari. 

Als god van poorten werd Janus ook gezien als de god die de hemelpoort opende 
of sloot. Bij alle offers en gebeden werd hij het eerst, zelfs vóór Jupiter, 
genoemd, omdat zonder hem de hemelpoort gesloten zou blijven voor gebeden. 

Het koningsgeheim 
Het openbaar worden van de antichrist gaat tegelijk met het openbaar 
worden van de LOGOS, van Zijn aanwezigheid en verschijning van Zijn 
teken, n.l. de 10e planeet. Hij zal eveneens Zijn rijk beginnen met Israël 
in het Westen, waar de twaalf stammen in de verstrooiing bijeen 
verzameld zijn. 
Het ware koningschap zal weer terugkeren, en een SPRUIT uit de 
wortelen van Isaï zal regeren, zie Ez. 34:16; Jer. 30:9-18. De eindtijd-
David is de beloofde, Ps.132:7; Jes. 16:5; Jer. 23:5, 33:17. Isaï's SPRUIT 
zal staan tegenover de nieuwe NIMROD-Pan-Baphomet van de 
Hiramisten/Illuminati onder Je-zeus. Zij willen de wereld in 10 delen 
verdelen, en overal het decimale stelsel invoeren, zoals dat was in 
ATLANTIS. Openb.17:16. 
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Wanneer wordt de troon van David hersteld? Jes.16 .... als er in Moab (= 
Jordanië en Saoudi Arabië) een geweldige onderdrukker is (de 
geallieerden). Sinds 1990 is daar de USA met VN-legers gevestigd om 
zogenaamd orde te handhaven, met het oog op Irak, Libië, Syrië, 
Afghanistan, etc.. Zij zijn die verstoorders! Zij zullen een einde nemen, 
als de 10e planeet over hen zal heen scheren en dood en verderf zal 
zaaien, ..... want er zal een TROON bevestigd worden in goedertierenheid 
van David. Na dit alles zal binnen drie jaar de eer van Moab worden 
veracht. 
 
De SPRUIT is reeds lang tevoren voorzegd, zie Jes.9 en Ps.132:17, 
89:25-36. En Jes.11 het 'rijsje' uit de afgehouwen tronk van Isaï, hetwelk 
ziet op een telg uit Isaï in de geest van David in de eindtijd. In het 
mythische verhaal dat beschrijft toen Jezus op aarde was, was het nog 
geen vrede en verkeerden het lam en de wolf nog niet met elkaar. 
In de eindtijd zullen de (Israël)volkeren vragen naar de WORTEL van 
Isaï, die staan zal tot een BANIER der volkeren. Op HEM zal de geest 
van JHVH rusten, Jes.11:2 in vijfvoud: het is de Geest der 1e, Wijsheid, 
2e, Verstand, 3e, Raad en sterkte, 4e, Kennis, 5e, van de Vreze van 
JHVH. Hij is de nieuwe Priester-Koning uit de stam van Juda, identiek 
aan Melchizedek, die in twee werelden leefde en werkte. Op aarde was 
Melchizedek een vorst aan wie Abraham de tienden gaf, en in het 
hemelse Jeruzalem (Nemesis) was hij ook de vorst. Davids nieuwe 
Priester-Koning is de KNECHT van JHVH, Jes.42, voor de Nieuwe 
Tempel. 
 
Tempel, zie Zacharia.7:12 is in het Hebreeuws HEYKAL, Strongs 
concordance 1964 dat is een paleis, publiek gebouw. Er staat dat 
ZERUBBABEL die tempel, dat paleis zelf zal bouwen, en daarin zal 
zitten op de troon. Dit ziet eveneens op de eindtijd, want Zerubbabel heeft 
wel de 2e Tempel gebouwd, maar zat daarin niet op een troon, daar die 
tempel geen paleis was. Dat paleis voor David in de eindtijd heet volgens 
Jer.30:9 ARMOWM, Strongs 759 = citadel, elevated, paleis, verheffing, 
veredeling. Dus een paleis, een tempel, een opgericht teken of een altaar, 
zijn allen identiek. En dáár ligt de sleutel Davids! Dáár vindt de 
verzameling van de verloren schapen plaats. De plaatsnaam Kootwijk 
komt van Côte, dat is een schaapskooi, en in Kootwijk waren er vijf-
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roedige schaapskooien. In het Hebreeuws is Sukkoth een hut, kooi, 
tabernakel of verzamelplaats. Suk- koth, waar de naam Kootwijk in is te 
lezen. 
 
Tegen de tijd dat de Illuministen hun Novus Ordo Seclorum in 
gereedheid hebben, heeft JHVH eveneens Zijn nieuwe orde gereed voor 
het herstelde twaalfstammige Israël in het Westen. 
De meest oorspronkelijke vertaling van Zacharia 3 zal hierop licht 
werpen: vers 8..... Luister goed, Jozua, gij Hogepriester, gij en je 
catechisanten die te zamen een wonderteken vormen: Sta op je wacht 
voor Mijn dienaar SPRUIT (=zonsopgang). vers 9 ..... Ziedaar de STEEN 
(Efa = maat, Gulden Snede, Penta) die jouw tot grenssteen is gesteld 
(Jes.19:19 het altaar in het Midden des lands is tevens grenssteen tussen 
BOS en LANDBOUWGROND) en op die STEEN ( gebouw van steen) 
prijken zeven ogen (torentjes). De graveringen (symboliek) daarin zijn 
om MIJN geheim te ontvouwen. 4:6.... Dit is Mijn Logos (woord) tot 
Zorobabel: Het zit niet in geweld, maar in Mijn Pneuma. 
Ik kom met MIJN STEEN (de 10e planeet,en het Nw Jeruzalem) 
aanzetten, n.l. om de WET, waarop liefde is samengekoppeld te 
openbaren. 
 
EFA houtsnijwerk foto   @@@@@ 
 
De steen is de KUBUS en heeft drie koppels, n.l. 1/6 en 2/5 en 3/4, elk 
opgeteld is zeven. Daar gij van de kleine dagen niet hebt willen weten 
(het kubische 22/7e) zal de heerschappij van Zorobabel met de penta, Pi= 
22/7e als lood gaan wegen, 5:8, n.l. als Mijn zevenoog de ganse aarde 
komt te controleren! 
Het Nieuwe Jeruzalem is het hemelse ZEVENOOG dat boven Nederland 
zal komen te hangen als een soort satellietstad. Dit zag Jakob in zijn 
droom, waar de verbinding tussen hemel en aarde was gemaakt via een 
'ladder' waarop de engelen heen en weer gingen. Dat Nieuwe Jeruzalem 
heeft de vorm van een Pentakubus of dodecaëder, en bestaat uit 12 
vijfhoekige vlakken (poorten), waarvan men er 7 zal zien wanneer wij er 
tegenaan kijken vanaf de aarde. Vanuit deze STEEN wordt de aarde 
bestuurt, en zal het herstelde Israël functioneren als de STEEN zonder 
handen afgehouwen om het GROTE BABYLON te vermalen in één ure. 
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In SINEAR wordt voor de EFA een huis gebouwd. EFA is in het 
Hebreeuws AY-FAW, = maat, Strongs 374. Een maat zoals de GULDEN 
SNEDE in de vijfpunt. 
 
Sinear = SHI-NAR, Strongs 8152, een vlakte in Babylon, een plaats waar 
de zonde hoogtij viert. Die EFA heeft een aangezicht, AYIN, Strongs 
5869, een VORM, over heel de wereld. Welnu, dat is het PENTAGRAM, 
dat wij in vele vlaggen der naties terugvinden. Ook de grote hoer Babylon 
gebruikt dit pentagram, zie de sterren der EEG. Voor deze MAAT of EFA 
wordt een huis gebouwd in SINEAR, op haar eigen grondvesting of 
fundament. 
 
 
Wij hebben in Kootwijkerbroek de 
PENTAHOF gebouwd op een fundament 
van ZEVEN aan-een-geschakelde 
vijfhoeken, zeven platforms. Nederland is 
nog een deel van dat Grote Babylon, een 
plaats waar de zonde hoogtij viert. Daar, 
in dat land komt de GEEST van JHVH tot 
rust, Zacharia.6:8, en dát is dan de 
'bestelde plaats' voor het HUIS DAVIDS. Tot-rust-komen is in het 
Hebreeuws NUWACH, Strongs 5117, of te wel, geheim, rust, 
alleenlaten, verborgen. Vrij vertaald kan er staan in vers 8: Zie, dezen die 
uitgegaan zijn naar het Noorderland (een land van mist en donkerheid) 
hebben MIJN gedachten aldaar heimelijk verborgen uitgewerkt. Dit zijn 
de 'gekroonde stenen' die in Zijn land (Holland) zullen staan als een 
BANIER en TEKEN. 
 
http://www.pentahof.nl/Brochures/boeken/pentahof-Laatste.pdf 
 
 
Gekroond = Nezer, Strongs 5145, dat is apart, geheiligd voor een speciaal 
doel. Dus een stenen bouwwerk in Zijn land, hetwelk apart is gezet voor 
een heilig geheim doel, dat van veraf opvalt als een signaal. Uit Juda zal 
voortkomen de HOEKSTEEN, de NAGEL en de STRIJDBOOG, 
Zacharia.10:4. En in dat geestelijk Egypte (is Nederland) zullen er vijf 
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steden de sprake van Kanaän spreken, zwerende tegen JHVH, en één stad 
is helemaal een verwoesting, zie Jes.19:18. In dat land waar JHVH zoveel 
heerlijks gedaan heeft en nog doet, zal tevens de Boze tekeergaan wat hij 
maar kan, en de zonde van Kanaän, Chams kleinzoon, hoogtij laten 
vieren. Welnu, dat zien wij toch voor onze ogen! Vijf grote steden zijn 
het Sodom en Gomorra van het Westen, n.l. Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht, Groningen en Arnhem (er zijn er nog wel meer te noemen). 
Maar er is één stad die helemaal de kroon spant, en dat is AMSTERDAM, 
die trekpleister en het Mekka is van alle homo's, lesbo’s en 
drugsverslaafden. In Leerdam staat ook nog een duivelsaltaar, en er zijn 
in ons land nog vele koninklijke paleizen waar zeer vele afgodsbeelden 
in staan. Maar ondanks dat is er in dát land ook voor JHVH een MAAT 
of bouwwerk in de VIJFHOEKVORM gebouwd. (Vijf is CHAMESH, 
Strongs 2568). 
 
JHVH heeft als in het verborgene Zijn werk in gereedheid gebracht, en 
bekomt Zijn doel met Zijn Rijk en Priester-Koning, met de RAAD des 
VREDES, Zacharia.6:13....... voor de VREDE die vertwaalfvoudigd zal 
worden via de stammen Israëls! 
Er zullen vijf kronen zijn voor de nieuwe komende penta-regering. Eén 
voor Jozua/Zerubbabel, en voor zijn vier naaste medewerkers: Helem, 
Tobia, Jedaja en Hen. Jozua is de SPRUIT, die de tempel zou bouwen. 
Hij is een SPRUIT uit Juda, voor wiens aangezicht de vijfhoekige 
HOOFDSTEEN ligt met zeven platforms, waarop JHVH op één dag alle 
zonden des volks zal wegnemen, zie Zacharia.3:9. 
En Jozua zal de GLORY dragen. Glory = HOWD, Strongs 1935, een 
imposante verschijningsvorm, majestieus. Vrij vertaald: Hij (Jozua) zal 
voortbrengen de allerschoonste vorm en verschijning van het kosmische 
huwelijk van de MAAT (de EFA en pentavorm). 
En, de heerlijkheid van dit laatste huis zal groter zijn dan van het eerste, 
Hag.2:10. 
Dit ziet op een nieuw en ándersoortig huis dan de gewone Tempel, en 
wel een huis in Sinear, wat er als een soort tempel uitziet, in de eindtijd, 
als de hemel en aarde zullen beven, 2:7, en de verzamelde Israëlieten 
zullen komen tot de WENS en VREDE waarnaar zij verlangden. Wij 
staan gezamenlijk aan de vooravond van deze geweldige grote 
gebeurtenissen waarin de Allerhoogste Zelf Zijn hand heeft. Een 

De Sleutel Davids                                                  No.1089 

14 

 

wereldomvattende revolutie, en de SLUIER welke Hij gaat wegnemen, 
die de identiteit van onze Westerse bevolking nog verborgen houd. Edom 
zal verwoest worden, lees de profeet Obadja. De grootste aardbeving aller 
tijden met enorme vulkaanuitbarstingen zit er aan te komen.  

 

 

De pilaren van het koninkrijk der hemelen 

Het Rijk van God rust op twee pijlers, het koningschap en het 
priesterschap. Men denkt ten onrechte dat de twee pilaren Jachin en 
Boaz daar op wijzen, daar dat symbolen zijn van in- en expiratie, 
mannelijk en vrouwelijk. Jachin is de IA-kinestos en Boaz de Bo-asma. 
Kinestos = beweging, op en neer; asma ziet op het orgasme. Dus 
symbolen van generatie of voortbrenging. 

Het Rijk der Hemelen wijst niet naar de orde der priesters uit Levi, maar 
naar Melchizedek. Ps.110 en Hebr.7-9. 

Bij een koning hoort een steen, een troon, en bij een priester hoort een 
altaar. De koningen in Israël werden allen gekroond op de Jakobssteen. 
En bij een priester/koning behoren beide! 

Let op dezelfde ophef van Jes.19:19 en Amos 9:11, n.l. 'te dien dage', zal 
Jahweh een altaar en opgerichte steen hebben in het geestelijk Egypte 
(=Holland) waarmee het koning/priesterschap voor het nieuwe tijdperk 
wordt ingeluid. 
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Het gaat om het onvergankelijk priesterschap, de hoogste vorm van 
perfectie (violet). Dat wijst naar de hoogste manifestatie der Goddelijke 
volmaking, via de 7 archangels, 7 ogen, 7 pilaren, etc. 

Ook Zerubbabel stamt van Isaï. Het enige echte Davidszegel is een 
vijfpunt, en géén zespunt! Alleen het  Pentagram is symbool van de 
hoogste kosmische orde van perfectie. 

Uit die baarmoeder des dageraads, de oerbron, zal uw jeugd zijn, Ps.110 
(dat is de geboorte van het nieuwe Israël). Tot dat startpunt moeten wij 
terugkeren, de baarmoeder van het Licht, de Pent-alpha! 

 

Vandaar het verbond met David, waaruit de Enige Herder en Vorst zal 
worden verwekt, Ez.34:23, de Plant van Naam. 

Een secundair symbool van Juda is de waterlelie (de Gentiaan is het 
familiewapen van de familie V.d.Meer). 

Ps.89 spreekt heerlijke taal over David en het verbond met hem. Dit is 
onvoorwaardelijk, 2Sam.23:5. De vertaling: 'hoewel Hij het nog niet doet 
uitspruiten' moet zijn: 'want zal Hij het niet laten bloeien?' Er zál straks 
weer een begroeiing te zien zijn, een plantenpartij, een familie, 
afstammelingen van Isaï! 

2Kron.13:5 het zoutverbond, dat wil zeggen het onveranderlijke verbond, 
zie Luk.1:30 dat Hem de troon van David zal worden gegeven. Via een 
Spruit van Isaï, komt de priester-koning naar Melchizedeks orde, als 
aardse Zerubbabel in de eindtijd! 

De takjes uit Ez.17 zijn bovengronds, geplant op een hoge berg, ver 
buiten Palestina, kunnen nooit, als dochters van Zedekia, de Troon van 
David vertegenwoordigen. De bloedlijn loopt altijd via de man, niet via 
de vrouw. Vandaar dat de kroon omgekeerd, omgekeerd en nog eens 
omgekeerd zal worden, tot hij komt bij dien die daar wettig recht op heeft. 
En dat is Zerubbabel, de scheut of begroeiing uit de afgehouwen tronk. 

In de eindtijd zullen de kinderen Israëls zich bekeren, Hosea 3:5, en 
Jahweh zoeken, en hun koning David, nadat zij vele dagen gezeten 
hebben zónder troon, vorst en offer. 

De Zemach is de Spruit, beter vertaald is het de Begroeiing. 
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De begroeiing is meer een eindproduct dan een nieuw begin, een loot of 
spruit uit de wortelen van Isaï. In de eindtijd zal dan ook het eindproduct 
te zien zijn. Het eindproduct van wat God op verborgen wijze in het leven 
heeft weten te houden, gelijk de kleine Joas in de tempel voor de kwade 
Athalia. 

 

Het geheim van de waterlelie 

De Begroeiing, zoals een waterlelie het water bedekt, is wonderlijk. De 
lelie is symbool van de scheppingsdrang, en is verwant met de Hagal-
rune en levensboom. De lelie is symbool van de reinheid, kuisheid, van 
het moederprincipe. De lelie als 'fleur de lis' komt veel in Frankrijk voor, 
o.a. bij de Hugenoten en adellijke families. In Friesland zien wij de 
waterlelie eveneens. Dikwijls zien wij bij de waterlelie een bij, symbool 
van bezigheid, om honing te halen 

 

De Friese vlag heeft 7 waterleliebladeren, 
pompebladen, hartvormig. 

In Hoc signo vinces betekent: In dit teken 
zult gij overwinnen. Leidt ons dat naar het 
grote geheim van David? 

Lucifer zal het ons vertellen. In het boek 
van Mark Prophet 'Cosmic 
Consciousness' p.256 II, geeft de engel 
Lanello de boodschap door dat hij eens priester was in de tempel van de 
Logos in Atlantis. Hij beweert dat hij reïncarneerde en later als Lot, 
Aesop, Marcus de evangelist, Origenes, en Launcelot Du Lac, 
hoofdknecht van Camelot, de hartslag van King Arthur was, en als Clovis 
die Frankrijk verenigde onder het protestantisme, onder de Fleur de Lis 
van Saint Germain. Dus een zeer groot hervormer! 

 

Wij zien dan ook de Fleur de Lis veelvuldig in Frankrijk gebruikt, en ook 
de Priori de Sion gebruiken deze. 
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Du Lac in het Frans betekent: Van der 
Meer! Het familiewapen van V.d.Meer is 
de waterlelie, drie pompebladeren! Het 
voorgeslacht van V.d.Meer komt uit 
Friesland, en mogelijk daarvoor uit 
Frankrijk, van de Hugenoten. Friesland is 
Fry-sak, van Isaak, zoon van Abraham. Zit 
in Frankrijk zijn nazaat als de 'Du Lac's?' 
weerspiegeling van de Van der Meer's? 

Het Franse fleur de lis-symbool geeft drie-
in-een bladen te zien, en het Nederlandse 
Van der Meer-wapen geeft drie losse 
waterleliebladeren (pompebladen 
genoemd) te zien. 

Bab-ilu = Babylon is de poort der 
verlichting, welke tot de drie grote wereldgeheimen leidt, die aan 
Salomo, koning Hiram en Hiram Abiff waren geopenbaard, als de 1 - 1 - 
1. De kabbalistische 111, waarlangs alle gematria zich beweegt. 

God is géén drie in één; nee, Jahweh is één, en de openbaring is drie, de 
drievoudige vlam des Geestes. Dát is het wat zich op Pinksteren 
openbaarde, lotusvlammen als tongen, verdeeld in drie, n.l. Liefde, 
Wijsheid en Kracht!, in Hem, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. 

Op de treeplank van de Gouden Koets is een grote waterlelie aangebracht, 
als symbool van voorzichtigheid. 

Het symbool van de perfectie is het  Pentagram, waarin de Gulden Snede, 
met Pi en Phi. Is het toeval dat mijn naam dit geheim opsluit? 

Pieter Frank van der Meer, neem de 7 beginletters: Pi-fra-me, dat is het 
frame van pi, of te wel 22/7e = 3,14, het frame of de begroeiing van heel 
de schepping! Zie afbeelding op p.12. 

 

De Hoeksteen:  de  Pentahof 

De oude wijsheid wist dat de Macrokosmos en de microkosmos met 
elkaar in verbinding stonden, en zo het boven is, zo is het ook beneden 

 

De Sleutel Davids                                                  No.1089 

18 

 

op aarde. Vandaar bouwden de Egyptenaren hun tempels naar de 
kosmische maten van de sterrenmoeder Noet. Men zag in de kosmos de 
geometrie, en deze heeft men met de bouwkunst verbonden sinds oude 
tijden. (Sacred Geometry) 

Hoe men de kosmische zaken op aardse projecteerde, kunnen wij zien op 
een oude figuur, hoe de godin Safeh (of Seshet als godin van constructies 
en fundamenten, zie het boek van Robert Temple "Die Kristal Sonne") 
met de Farao een grondplan maakte voor een nieuw bouwwerk. Ieder had 
een roede in de hand, die met een koord waren verbonden, zodat men 
cirkels kon trekken. 

Het was een oeroude ceremonie dat de Farao het grondplan voor een 
nieuw te bouwen tempel uitzette via het teken van cirkels (de 
levensbloem) op de grond 

 

Safeh als godin ziet op een ster/planeet (waarschijnlijk de planeet  Jupiter 
en of Saturnus, waarover straks meer, of Sirius). Op deze ster/planeet is 
het grondplan gericht. 

   
 

Men cirkelde het grondplan uit. De Farao heette dan ook de 
"koordspanner". Op deze manier bepaalde men de hoekpunten van het te 
bouwen Godshuis. (kaftor = omcirkelen) 

Als men  de cirkel getrokken had, plaatste men op de ronde lijn een staf, 
en trok men door het hart van de cirkel een nieuwe cirkel, tot zesmaal 
toe, en zo ontstond het hexagram (flower of life). 
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De cirkel is 360 graden en kan 6x verdeeld in 60 graden. 

De Hexa is dualistisch, zijnde twee driehoeken over elkaar. Hoe kon men 
tot de  Penta komen, de hoogste vorm van enkelvoud? 

Het doel van de tempel was immers om in contact te komen met de 
Hogere Eenheid.                                                         

Uit de figuren van de cirkel zien wij hoe uit de Hexa  de  Penta voortkomt, 
waarin de mensengestalte is geprojecteerd. 

 
 

Het grondplan van de tempel was de sterrenmoeder Noet, uitgestrekt met 
de handen omhoog, in liggende vorm. 

In het grondplan van "De Pentahof" is zulks eveneens gecirkeld, maar 
niet naar het voorbeeld van de sterrenmoeder, maar de Barneveldse 
Vlinder, met de voelsprieten vooruit. 

De liggende mens (die nog slaapt of dood is) is eveneens uitgebeeld in 
de Ark van Noach, in de Tabernakel en in de Tempel, identiek zoals de 
Egyptenaren dat deden. 

Dit toont de drieledigheid van de mens, n.l.: de voorhof, het Heilige en 
Heilige der heiligen. 

*de voorhof voor oningewijden -- 

*het heilige voor de ingewijden -- 

*het heilige der heiligen voor de Hogepriester. 

Van de voeten gaat het naar het hoofd, waar de zetel is voor het 
kosmische bewustzijn. Gericht op de Zon en zonnekracht verwerkelijkte 
de Farao zijn IK, en dat IK is de herrezen opgestane mens. 
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Nu is de mens tot een vierledig wezen geworden: fysiek, etherisch, astraal 
en een ik. Daaraan moet nog een hoger zelf worden toegevoegd ter 
completering, en dat is de  Penta, het 5e deel of kosmische bewustzijn. 

De tempels waren horizontaal gemaakt naar het grondplan vanuit de 
cosmos, en de verticale opbouw symboliseerde de opstanding of het 
ontwaken van de mens, de groei naar volwassenheid. 

De mens wordt ingeschakeld  en loopt het pad naar die vervolmaaktheid. 
Farao Djoser voert dan ook de "heilige schrede" uit, of te wel de "heilige 
maat", (de EFA). 

Op gelijke wijze was ook de Tempel van Salomo een toekomstbeeld voor 
de Nieuwe Mens, een christos. Door de dood heen kon die nieuwe 
gestalte zichtbaar worden. Door het afsterven van de rups/pop kan de 
vlinder zich ontpoppen, de nieuwe hoogste vorm. Dan komt de  
Pentagonale structuur uit de Hexagonale voort. De dualiteit sterft weg en 
de eenheid komt daaruit voort. 

 
 

De  Pentagon dodecaëder is alzo de nieuwe grondsteen geworden. 

 



De Sleutel Davids                                                  No.1089 

21 

 

Deze vijfhoek wordt ook wel Salomonszegel genoemd, en zat in de 
Tempel verborgen, als ingang tot het Heilige der Heiligen. 

De stelling van Pythagoras bevestigt dat uit de Hexa de  Penta voortkomt. 

 

De Hoeksteen draagt het beeld van de Macrokosmos, zoals  Jupiter en 
Saturnus samen in 60 jaar een zespunt beschrijven, en deze zespunt er 
2640 jaar over doet om zich langs de dierenriem te bewegen, staat deze 
tegenover Venus die iedere 8 jaar een vijfpunt beschrijft, en deze vijfpunt 
zich in 1200 jaar langs de dierenriem verplaatst. 

"De   Pentahof" is in feite een 20e eeuwse  "tempelbouw", ziende op de 
herrezen mens en ontwaking van de "verloren zoon", die opstaat en op 
weg is naar het Vaderhuis. 

"De   Pentahof" is een beeld van de Opperste Wijsheid die Haar Huis op 
7 pilaren bouwde. 

Na elke 7 jaar heeft de opgestane mens één paar zuilen opgericht, totdat 
hij in 7 x 7 jaar = 49 er 7 paar inwendig heeft, dat is het Jubeljaar, het 50e 
jaar der vrijlating. Elke 7 jaar vernieuwd zich ons lichaam. 

Het grote ontoegankelijke licht van de Schepper splitst zich in  de 7 
kleuren van het prisma, en wordt de mens drager en uitdrager van dat 
licht, en dan pas leert men de taal van vormen en symbolen verstaan. 

Elk paar zuilen is gesymboliseerd door het zuilenpaar Jachin en Boaz:  
Jachin = die God bevestigt. 

Boaz = in God is sterkte. 

Jachin is het priesterlijke: wijsheid als kracht (de Leeuw) 

Boaz is het koninklijke: sterkte als uiting van spierkracht (de stier). 

Jachin en Boaz zijn nog dualiteiten. Jachin staat voor het water en Boaz 
staat voor de aarde. 
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Wij hebben de flora nodig om zuurstof te verkrijgen voor het leven. In 
ons aardse bestaan is de dualiteit nodig om te bestaan. Eenmaal tot het 
Kosmische Bewustzijn gekomen zullen wij het koolzuur dat van de 
afbraak uit ons lichaam komt, zelf weer omzetten tot zuurstof. 

De Jachin-zuil  ziet op de regeneratie of geboorte, en de Boaz-zuil ziet 
op het afsterven en de dood... daartussen ligt het proces van ademhaling, 
de longen die zuurstof opnemen en koolzuur afscheiden. Eens zal de  
herrezen Mens door de vernieuwende kracht van JHWH zichzelf van 
zuurstof kunnen voorzien, als de donkere Boaz-krachten omgezet worden 
in Jachin-levenskrachten. Deze metamorfose toont het Barneveldse 
wapen op unieke wijze, en dat is geprojecteerd in "De   Pentahof". 

Intuïtief, onwetend hoe men dat vroeger deed, heb ik het grondplan 
vanuit cirkels opgebouwd, vanuit de Hexa waaruit de  Penta voortkwam. 

De aardse kracht of doodskracht van Boaz ligt afgebeeld in het Bijbelse 
verhaal van Ezau, de meerdere.  

De profetie zegt echter dat  de meerdere de mindere zal dienen. Aan 
Jakob is de uiteindelijke zegen van de Hogere Eenheid toegezegd. Hij is 
de man die in PNIëL overwon. 

Pniël komt van Peen-e-ale, dat is pen e ale of  Penta, het vijfhoekige  
aanschijn van Jahweh, de volmaakte eenheid. 

Het einde dezer 20e eeuw is Ezau, en daaruit komt als een metamorfose 
voort het nieuwe Jakob, het begin van het VREDERIJK. 

Uit de afstervende pop komt de nieuwe VLINDER. 
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"De Pentahof" is symbool van de grondsteen voor de Nieuwe Mens en 
Nieuwe samenleving, het Vrederijk van de Messias, wat uitmondt in het 
Koninkrijk van God op aarde. 
 
De sleutel van David, genoemd in Opb. 3:7 in de brief aan de gemeente 
te Filadelfia, is een symbool van de bevoegdheid welke de enige echte 
Christus, de zoon van David, heeft met betrekking tot het huis van koning 
David en de vertrekken en kostbaarheden in dat huis. Met deze sleutel 
kan alleen hij deuren openen en sluiten.  

Opb 3:7 En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt 
de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en 
niemand zal sluiten, en die sluit en niemand opent: Opb 3:8 Ik weet uw 
werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan 
sluiten; want u hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard en mijn 
naam niet verloochend. Opb 3:9 Zie, Ik geef enigen uit de synagoge van 
de satan, die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, 
Ik zal maken dat zij komen en zich neerbuigen voor uw voeten en 
erkennen dat Ik u heb liefgehad. Opb 3:10 Omdat u het woord van mijn 
volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de 
verzoeking, dat over het hele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die 
op de aarde wonen. Opb 3:11 Ik kom spoedig, houd wat u hebt, opdat 
niemand uw kroon neemt. Opb 3:11 Ik kom spoedig, houd wat u hebt, 
opdat niemand uw kroon neemt. (TELOS) 

Jes 22:15 Alzo zegt JHWH der heirscharen: Ga heen, ga in tot dien 
schatmeester, tot Sebna, den hofmeester, [en] [spreek]: Jes 22:16 Wat 
hebt gij hier, of wien hebt gij hier, dat gij u hier een graf uitgehouwen 
hebt [als] die zijn graf in de hoogte uithouwt, die een woning voor zich 
op een rotssteen laat aftekenen? Jes 22:17 Zie, JHWH  zal u wegwerpen 
met een mannelijke wegwerping, en Hij zal u ganselijk overdekken. Jes 
22:18 Hij zal u gewisselijk voortrollen, gelijk men een bal rolt, in een 
land, wijd van begrip; aldaar zult gij sterven, en aldaar zullen uw 
heerlijke wagenen zijn, o gij schandvlek van het huis uws heren! Jes 
22:19 En Ik zal u afstoten van uw staat, en van uw stand zal Hij u 
verstoren. Jes 22:20 En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Mijn 
knecht, Eljakim, den zoon van Hilkia, roepen zal. Jes 22:21 En Ik zal hem 
met uw rok bekleden, en Ik zal hem met uw gordel sterken, en uw 
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heerschappij zal Ik in zijn hand geven; en hij zal den inwoneren te 
Jeruzalem en den huize van Juda tot een vader zijn. Jes 22:22 En Ik zal 
den sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; en hij zal 
opendoen, en niemand zal sluiten, en hij zal sluiten, en niemand zal 
opendoen. Jes 22:23 En Ik zal hem [als] een nagel inslaan in een vaste 
plaats; en hij zal wezen tot een stoel der eer voor het huis zijns vaders. 
Jes 22:24 En men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns 
vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, [ook] alle kleine vaten, 
van de vaten der bekers af, zelfs tot al de vaten der flessen. Jes 22:25 Te 
dien dage, spreekt JHWH der heirscharen, zal die nagel, die aan een 
vaste plaats gestoken was, weggenomen worden; en hij zal afgehouwen 
worden, en hij zal vallen, en de last, die daaraan is, zal afgesneden 
worden; want JHWH heeft het gesproken. (SV) 

 

 


